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תש״ע חיי□ ע״י

 ד,אפ זואם מופתים זואונד^רליכע נרוים?ן ^די זן3 ב^^שררכזגנ s איז ד^ם
ט פאר נ^וויזזןן ^ר  צדיק הליליגער גרויסערייב^ריהטט^ר ד^ר' צוריק יאהר הזג

S ף לייב ^ ל א פ ר ןJנז];רופז ;;ם האט מ?ןן וואט זצ״ל.״ ש ע ר ד ע ל א פ  ש
. . ן ן ד י י ^ן אויך אי< רא ז שרי ל^ב^גס^ב^שרגיבוגגג. וואוגד^רליכק זנון גןגוי ב^

~ -י0883«388<0 -

ספר בעריהמטז^ן קודש׳ן לשון ד^;ם ון5 אנ׳איב^רזז^צוגג איז ספר דן«ם

מהרא״ל תפארת .
^י מחני ץרשט האט ד^לכעם ר י ע ל ר א בי ט טוה״ר וכד המפורסם הגאון ר

ל' ד ו ג י ר ע ב נ ע ז א ן ps ̂צ־ליט׳א ר י א ת הספרים מהכר .ל ו ד ם י רי ד  .נ
רי ע ר ש ה ה ז ר ו ו .ת ה י ל א א י ב נ ל .ה א פ י ר ז א ל מ יחוש זרן וואם .ה
ה פי!'ר׳ ארוים שטעטט ד הו ד י סי ח  בעלו פון רשות דעם טיט און זצ׳ל, ה

̂רען צטJףגעזזjיfםפרןזן!vד>̂ם איז מחבר .זשארגאן אויף גזןוו
■ ■■ :% ’ 1

הספרים מסחר בית בהוצאת

ר^רועדiפשעמ^§ אכר״ם י׳ ק יוהף י׳ של
18. נאוואמיעסקא לןןדז, 1 . ,
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(א)
הקדמה

. קודש׳ן) לשון פון (איב^רגזןזוןצט
̂ן זוכה האט וואט ,פרידמן זיך ט^ג דור איצטיגין דאם  אז ,געור

̂ן זאל צילט הנונטי̂ג די" '«ין ̂ם ספר דאם * וו;ןלט די אויף ̂רשדגי ̂לכ  ור
רליכןן טיט י ל^ב^נם־ב^שריובוגג דאם .גרזןנגט c פון■ מופתים ■וואו̂נ p 
̂ר צדיק, .נרדם;ןן ̂ר'שפאלז  טיט האט גאנצ^'וועלט די וואס ז״דזן, די

̂רוישט *'’ז״ד 'שפאלער ן5נאטז ד^ר צוריק• יאהר הונד^רט פאר גז
 אפילו ז’א ," בעליבט אזוי" ׳ און בעוויטט אזוי‘ יעדזין ביי ני^וו^ן איז

^ן שט^נדיג גזןפלעגט האב^ן' קינר^ר ‘ קלמג^ מ ם פון ר  נאר נישט און ,/
אמ/ן דער ניווזןן’ אויןו אייל פי^לק^ר אינד^ר^ ב״ אפילו נאר ,איירזןן  נ

^ן שפאי^ר פון ״ ר "ז ה  "אוייך נ'וים נז^פל^נט האט ^ר בעווגיל' חשוב, ק
 אויןי האבזןן זיל , "שלום דרכי משום ,קראנקהיוטי^ן אל^ילר הזןלפ^ן"או׳יף

 ^ם האבען אידען די ווי אזוי ,,דיאדקא״ און ,דזיאדזןק״ אנגערלפ־^ן ^ם
ך. נ^רלפ;ןן ד לי ז , ען ' כ לני ג םט' חן ג^צלט^רט פאר זלי האגזןן" ^ טו  צו'

 טיט אםבסוןי עפי^ט ' נ^האט האט איד א אויב י , שלזןכיטץ איר^ן
ר ‘פריץ,האט א הן פריץ ^  אויפ׳ן איד זליןייימיט׳ן פזןרגל״־^ן צו גלז̂ז

p ,אופ] נוט?ןן .s ך פאר׳ן פארטפר׳ן נישט '0;ן זאל ל ^ א דזי  . מורא די ,,
 נישט איז צילטיןן זלל^ אין אז שטארק אזוי נ]יוו^ן א־ז י צדיק ד;ןם פארי

^ן אויף דם עלילת קללן פארגעקומען  אויפריף דיעם יטט־^נדלג האט ^ר .אי
לט די'גאגצ̂ז אז כדי ,זאקן ;ןפענטליןז גלפלעגט  ,פאר .וויטען דאט זאל ו̂ו

 ,האבען b מורא וואט דא‘ ניישט איז ,בארך ווללסע מלין בלל דם עלילת קללן
̂ט מיר בלל זוארען ̂ל טלעדטטוועט, אהן" פשוט נאר 'נ;ןהן צו" עם ווז  איןי״וו

 הללסען עם וועל' אוין ,אוירען די r3 דערהרג׳עטען דעם או״יפשטעלען
 עם איך י וועל דערנאהך זזון ,נעהרג׳לזט י עם האט עם ווער' אויםשרללען

 צדיק דער זלך האט אזוי ארילן״. ערד דער איין זיך 'לעהיגען צויריק הללסען
 געפלעגט נאך ער האט מאהל טייל ,’ארוים־צו־רייפען מאהל אלע !עפליענט

 נישט הללנט שוין מיך ,איך"וועל .ווערטער די שמייכעל מיט"א ^זאנען צו
 די כעגלצט״. אטאל זיך האט טען ווי אזוי גולם," קמן מיט בעגוצען

 נעוולסט האט וועיט גאנצע די ויול אזוי איז ווערמער די פון בעדללטיוגג
ב' ר׳ צדיק דער אז' אלעף לי  מלט וואט זעלבעריצדיק, דער איז שפ

ב י' איז גלגול יעגעם אין ציריק יאהר הוגדערט צוולל ער לי אג  פר
אג מהר״ל געריפ?ז עם האט מען וואט ר  צוהאלטען מלחמה כדי און ,מפ

̂־ם א בעשאפזןן ער האט דם עלילת פינצטעדן דעם קעגען  ווי אזוי ,גןי
ת ״ בערלמטען'כפר דעם אלן גענוי בעשריבען איז ■עם או ל פ  • מהר״ל נ
 זללדען שפאלער פון אויסריף דער אז געגלויבט' האט וועלט גאנצע דל

 האט ער וואט' מופתים ̂וואזיגרערלוכע גרויפע זללגע לויט ווארען * אמת איז
מת א זללן צו מתים מחיה פערישטעהן,"אז געקאנט יערער האט ,בעוויזען

או*ת



הקדגזח • 4
 וואד^ן , שלו^^ די פון צדיק ד;{ם בנו נישט איז ,צנוט שעה א

 גד}ים^ אזעל^ גיזעהן צו נישט מען האט ,טוב שם בעל דעם בר החוץ
 * שפאלער״דודזןן דעם בר ווי צדיק, שום קרן בר מופתים וואונדערליכע

 פערבר דוץ ’זעגען וואם ,יאחר הונדערט די פון במשך איז סוף צום און
 פארגעסעין'געווארעןיידאם 'אינגאנצען שוין פטירה,כמעט זרן נאהןי נעלאפען

 ודורש י חוקר אנגעחויבען איןי האב אלזא צדיק. הרליגען דעם פון גדלות
 אספר, און וועיען^בעשריבען זאל^^אלץ עם מאטריאל, זאמלען און זרן
 פארגעסען נישט ''קיינמאהל זאל ^צדיק היילינען דעם פון נאםען דער כדי

 זא.בען פיל ,ספרים אדטע פון גיווען מלקט איך האב 'זאבען פיעל ,ווערען
 איבער און .חכמים תלמידיי גרוייסע פון פה בעל גענומען איבער איך י האב

 האיטי וואם , כתבים די פון י ספר דעם אין א־גינגענומען ■ איך האב ד\יפט
ס י' זרדען 'שפאלער' 'פון משמש דער בעשריבען זי ר איי רע קווי  ״ ס

 , איינוקלעך אוהד אוהר צויר זרגע פון" ,בעקומען האב איך וועלבע
 האבעןיזרערע וואם ,קעלמאנאוווטש ר׳חאצקעלע און’אורשאטאוו, אייזיקל
אביסעל בעקומען' איך האב אויך ,ווארשא אין ג^עוואהנט יאהרען לעצטע

ה י' גאון גרויסען דעם פון איינוקעל א׳ איז וועלכער מ ל ר ש ע ג לי  דל ק
 ספר ראם וואם פון , 'קוועלער ריכטיגסטע און ערל.יכםטע די זענען דאם
.געווארען געש־טעלט צויזאמטען איז

 וואם הקדמה דער פון איבערגעזעצט האבעןימיר אהער ביז הקדימה די
 המפורסם הגאון הרב רבי טארלער דער קודם לשון .אין אנגעשריבען האט

^יודעל רג ר׳ ע ב ענ אז  דער לאדז, אין הרנט וואהנט וואם , שליט״א ר
 ספר דעם פון מחבר בעל דער אויך איז ער און ספרים, פיל פון מחבר
ת גאמען דעם מיט הקודש לשון אויף ר א פ ל. ת ״ א ר ה  אבער ליידער מ

 ,זאכען' י פ.יל געכליבען נאך איז עם אז ,אמת דעם זרן מודיע מיר מוזען
 אויף זעצען צו איבער ערלויבט נישט אוגז האט מחבר בעל דער ,וואם

 מיר פערהאיפען טעמים,'דאך פערבארגענע געוויסע זרנע צוליב זשארגאן,
 זיך אנזעטען בענוג גאנץ אויך אזוי ודעט ליעזער' דער אז , געווים אויף
 זעהן געוויס וועט לעזער יערער און ספר, דעם פון' פערגענוגען פיעל מ.יט

 זאל יערער 'חברים. אלע'זרנע ספר בערייהםטען דעם פון זרן' צו מיודיע
 נרויסע: זריגע מיט צדיק ד׳רליגען דעם פוין נאמען דער אז כדי קויפען, עם

 וואט ,נוטיץ פיעל און צדקות גרוים זרן טיט און"" ,מופתים זואונדערליכע
 בעפעלקערונג אידישע ארימע די און אממרנסטענם כוהן געפדנגט האט ער

 עלינו זרן מגי,'' זאל זכות זרן און ,יוערען פארגעס־ען יישט קרנמאי זיאל
.אמן ישראל כל זעל
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ג^בארז?ן איז זללדע שפאלער ד^ר ווי בזןשריב^ן שט^הט דא
 ז^תר איז און ג^וואר^ן גרוים איז ער אזוי'י ווי ,נעווארען

.מופתים‘' נרויסע ויגע דורןי געווארען מפורםם י ’
 ון5 וורט גובערני׳ קיעווער רופלאגד אין ,אומאך שטאדט די נענען

 נע־ האט וועלכעם דארף, אנרוים זיןי געפונט ווענם, מרל א אומאן״׳בערך
 גרוי־ דעם אלן אוטאן' אלן געוואהנט האט וואם ,פאטאצקל״ גראף צום הערט

 גראף דע׳ם נעוואהגט האט דארף יעגעם אלן פאלאץ, סאפיעווקער סען
 עו־שר. שעהגער א‘אלו/מוען וועלכער פאםעסאר^ אידישער א פאטאצקעם

 רוסלאגד געקזמען'קללן אלו ער גרוגדי. ברוןד ר׳ איויגעווען וללגער נאמען דער
 אלדען וואם צלל̂ט דער אילן עגטלאפען £ון'דארט אלו א׳ון ^יהטען״ פזן

̂.כען  פאסעסאר דער צרות• פלעל מליט’רדיפות' גרויסע געהאט דארט ■ה
 פשוט׳ר א גאר גאר ,חכם תלמוד קללן גלווען גלשט איו ער רואטש ,ברוןי ר׳

 יודעשקילט אל} פרום אווי געפלהרט ויך ער האט פוגדעסטוועגען ,הבית בעל
 אויךיגלווען איו ול ,רחל״. געהייסען האט וילןיווגיב .צדיק גדויסער א וון
 אטטללג'־ .געטוהן זלל האבען חסד גמילת און צדקה פיעל .צדקת גרויסע א

 טצוה די וללן צו מקיים דארף דעם אלן פערלעגט ולך ויי האבען סטעגם
 אבעווגדער פארברילטלגט האבען ולל וועלכען‘’ללעב צו ,הכגהת'אורחים’’■פון

 צוו? געשטאגען אלו יעדען^שטלבעל .אלן שטיבלעך. אייגצעלגע מיט .הויו
 צו ניווען אלו ‘מנהג וליער בענקלעך. מלט אטלש און בעטצ?ג, מלט בעטען

 'אלע וואך. גאגצע א אויפהאיטען דארט ולך ואלען אורחים דל ערלויבען
 אורחים אלע האבען שבת און .עסען מאהל צוו? בעקוטען ו? האבען טאג

אויב ברוך׳ן. ר* רעם מלט טלש יאיץ ציוואמטעןיב? .נלגעסע̂ן  אלז עס ’ און'
 באווג־ אלן צוואמען גלגעסען אלע וליל האיען ,אורחים דל מלט לווען'וו?בער1

 נעמאפט 'ולך האט עם או .ווללב ברוך׳ם n מלט טלש א?ן ב? שטלב דערע
 שטי־ א'ב׳אולגדער' אנגלגעבעין ו? מען האט קלגדער און ווגיב מלט אייאורח

 האט קלנדעיר, אהן ו'ו?ב א 'געהאט האט^מלט אורח דער או אבער בעל.
שט ?/י  ערהאטאלבער־ אנגעבען'אבאזלנדער'שטלבעל,בעוו?ל געוואלט מעןו

 ולך האבען וו?'בער גארידן ווגיב'. און מאן' ק?ן נלשט דאם אלו טאמער ,!לקלערט
 ,האט'געהאט וועלכער צלמער, נרויפען בעזוגדערן א אץ אויפהאלטען .געמווט

 פעראיגלגט גלישט גאר ולך האט יעפ או אווי 1הויו ו?ט איגדערע דער פון אר?גגאגנ
 אוועק דארט פון ועגען אורחים דלי א?דער .צלטערען קלללגע אלברלנע דל ■מלט

 ,נדבות נעט?לט ברוך' ר׳ האט מאגםל'?ט דל i נדבות בעקוטען ויל האבען
 מנהג א נאך .נדבות נעטלללט רחל וו?ב ו?ן האט וו?'בער ארלמע דל •און

 אנגעקומען אלו עם באלד אווי' או האבען, "געפלעגט כרוך’ר׳ דער ■האט
 'וועינעלע', און פערד געמ?ן א מלט ארלם פאהרט וואם' אורח איארלמער

 דאך ו? האבען נלווענללך וויי און ,כילנער מלט פמאטעם אגצוקלויבען
 נראדענעפונען ולך הא.ט עם אויב קוים,און וואפ_קילכען פעררלעך ;אועלכע

■ צווישען■ ' יי' ' יי ׳ י’



ד'ד;שפאלד^דעי

o^ פערד, פאס^ס^רם ד*,ןם צוייש^ן p h p און אבגןשטא^ן א.יז וואם 
p] האט ארבדט,'■ שוו^^ ד^רמיטיארבד^ן■ נ^קזןנט ניישט שדן האטי 

n נקט’ג;ןש^ אווזגק פ^רד דאס p כטאטשארש ארימ^ן . ’
n וו^ן p ןר איז .מאן יוננ^ר א נאר ניוו;ןן נאך איז בעל־שט‘ד^לי^ר? 

 פרנסה, אין דוחק גרוי̂ם ^ליטזןן האט אין איבעהאל^נ^ריצדיק ניווזןן
̂רד. א מלט כפו יגיע ,פון גיווען ‘מפרנם זיך האט  אויף ,ודל^לק און פי
 פ;}'רקויפען צו ארוון שטאי־ט אין אררנפיהרען גיפלעגט האט ו^לכען

הל .^  איז', ער וואס נעוגיסט "יא האט ווווב’ ז!ון לדם. מאהל א און זאטד א'
 אגרויסען עווען" א.יז זי חאטש און געהאט, רחמנות עם אויף זי האט

 ארבלי- געלאזט'אליין נישט עם זי האט דעסטוועגען פון טאכטער, א מאגם
 זאטד דאם גראבען געהאדפהן ‘עם האט און מיטגעפאהרען' איז' זי נאר טען

 און צוללי"דיינידרינע .וועגעלע אויפ׳ן ארויפלעהנען און ליים דאס אדער
P^ פרנם״ ארימע P\ צו שטאדט איין פון צויפאהרען ארלם אגזאהל זיל 

 נלשט זלל האט קיינער י .באשעפטלגען זיןד״צו דעם מלטי און צווללטע דער
ט רעם פון זעגעין זלל אז ,נירעכענט האט יערער בעווילל ‘״ גאכגעקוקט ר ^ 
 . אונטערויועיגענם שטענדלג ארו_ זלך שלעפען וואם ,ארלמעלללט

 זעהר א;. פעידעל’ שם׳ם בעל רעם אז זלןי'נעמאכט האט אמאהל *
 מלט דער פיר,רען צו שוין גלווען י אוממעגליך אלז עם און ״ אבגעשטאנען

 וואנען‘ לעהדיגען רעם געקאנט קוים שוין האט עם משא. שווערע א
 נלשט ער האטי קויפען' צו פערדעל אנאנדער אויף גיעלד קללן שלעפע'ן.'און

 . ענגשאפט גרוים א א־ן גלווען י בעלישם דער אלז‘רעפי דארןי נעהאט',
 אגדערע ‘מלט געטראפען‘צוזאמען זיך האט ער אז געמאכט זלך האט

 ׳, עננשאפט זללן וועגען בעקלאגט שטארק זלל פאר זלך ער האט ,ארלטעלייט
 אדללן דאירף רעם‘ אלן פיאהרען זאל ער עצה, א עמ״גלגעיען זיל האבען

 עטללכע, בעקומען ער וו% דארט . וואהנט פאםעטאר'ר׳'ברוןי דיער ווי
 רעם ב״ל אז טרעפען ‘גראדע זאל ער זללן נאןי קאן עם •און ,“נדבה א רובל

 , וועט ,איהם יפאר גיישט שוין טויג וועלכעם פערד, א זיןד נעפלנט פאסעסאר
 וועט ער און ,שענקען אוועק פערר שוויאכע ראם עם זיכער ''פאסעסער דער
'לללם מליט זאמד לאניג וול מלט דער פלהרען' קאנעין נאיך  בעל=שם רער .
 צו פאהרען אנגע־ויבען האבען ווללב מיט׳ן ער און געפאלנט, זיל האט
י י י י י . פאסעפאר דעם

 ווללב זללן מלט שם בעל רער איז נסיעה שווערע אין יאלאנגע נאןד
 זיןד אבגערוהט עדשטענם האבען זיל ,ארילן דארף' יענעם אלן אנגעקומען

 'דערלאנגט באלר זיל' האט מען' שטלב, אורחלם הכנסת רער אלן אביסעל
 נעזעהן זיך' האט שם בעל דער ווען .רערקוולקט זלך האכען זיל אלן“ עסען
 בעקלאינט "עם פאר באלד זלך ער האט פאםעסיער ברוןי ר׳ רעם מלט

 זללגע ביל אגנעפרענט זלך באלר ברוןי ר׳ האט פערר. פון צרה ידי ווענען
 ווערט וויעלכעם ,פערד שווא־ א עפעם נישט זלןי געפינט עם צו קנעכט,

 טאקי אייז עם אז נעזאנט זלל .'האבען ארבללט רער צו בענלצט' נישט דויין
דא “ ״ ’ ■



7 דדילע שפאלער דער
צו פ;ןרד דאם אווזןק גז{הדם/ןן ברוך ר׳ האט פ^רד. אזלו דא

 אב?;ר .מתנה ד^ר ‘טיט ד^רפרולד' לך האט שם בעל דער אורח ד^ם
 ב^וו^ל יפאהר^ן. צו אהיים באלד גיווען אומשטאנד נישט ער איז דאך
 ווללטקייוועג רעם פון געווען מיד שטארק בללדע זענען ווללב מלטץ ער

 בלו איז אלזא i געפאהרען ווי פים צו נעגאנגען מעהר זענען זלל וועלכען
 ביז ^טאג עטליכע אברוהן אבלסעל דא זלך זאלען 'זיל' געבליבען זלל'

 ער פאסעסער רעם בלל נלבעהטען האט שם בעל דער . שבת נאהך
 גאהך ’ ביז עזטיבעל באזלנדער א’ ווללב זללן מיט עם פאיר אבגעבען זאל

 האט איר ר׳ ליב^ר מללן .ניענטפערט עם האט ברוך ר׳ אבער I שבת
 זלך פלהר אלך כעווילל .טוהן נושט' איך’ קאן ראם .!אראיבעל נלשט
 גלב .קינדער אהן וויב א מלט אורח א קומט עם אז^ ,אזוי לאנג שוין
̂ער נאר • שטלבעל באזלנדער קללן אב גישט זלל אלך  האלט אורח ̂ד
 אבגעזלנדערטען ’ דעם ’אל̂ן י1פר די און' .שטלבלעך די* אלן .אויף ץיך

 זלל'זענען אורחים^וואם די נישט ראך קאן איך בעווללל .צלמער גרויסען
 .’אזוי *גלללך גאגץ טאקי איז עם אז נלענטפערט עם האטי שם בער דער
ן  נאר עם אלן האט מען שבת. איבער פערבלייבען דארט איז ער ^

 ווי אזוי ,פשוט נאנץ* נעפיהרט זלך האט ער בעווללל * דערקאנט” נישט
■ .לללט אר׳יטע צלע
 נלשט ברוך ר׳ פאםעםער דער האט נאכט׳ם צו שבת זעלבען רעם ■

 נאגץ בללטאג שבת זלךי האט ^ער בעווללל .איינשלאפען אזויינלך געקאנט
 אפען געהאלטען האט אזן בעט אלן עריגללעגען ^ט*אויסנעשלאפען,איז

 די פון* פענצטער אללן* אין אז' דערזעהן פלוצלוגג ער ’ הא*ט אויגען די
 גע־* מתחילת האט ער ליכטיב. זעהר איז שטיבלעך אורחים” !*גנמת

 אבער זיך האט ער לבנה. די פון ללכטיגקילט ’דאם איז אפשר ^קלעהרט
 .שלל*נען גלט לבנה די נאר קאן נאכט די אז איבערגערעכענט* באלד
 עפיעם דארט נלשט זיך עם*מאכט אויב איבערנעקלערט הא^ייער' אלזא

 אהיננעלאפען אלללן איז און אנגעטוהן נעשוולנד ער׳זלך' האט קילן^שרפה.
 ער האט אהלנגעקומען איז ער אז .עפעם זלך טהוט דארט וואם . ^עהן
ט  איז .ללכטלג שטא.רק אזוי איז עם שטליעל' וועלכען אין’̂ באט*ערקט ^
 ,שפארע א דארך ארללנגעקוקט האט און טלהר די צו צוגענאננען ער

 מורא׳דלג א זעהר מלט עמעצער ברלמט אינוועהנלנ אז גיהערט ער האט
 זיך הא.ט ער אימה. ע’גרוים’א .געפאלען באלד עם אויף איז עם קו*ל.

 ■ער האט .צוקלקען צו ’ נוט און ’אויסצוהיערען נוט נעשטארקט ” אבער
 ערד די אויף זיצט וועגעלע און פערו־ ון5 אורח נילער דער אז גיזעהן

 פנים דא.ם . הויך דער ’ אלן אויםגעשפרללט הענד די . פערלענט פלם י די
ט  דער .טרער״ען געגאםען זלך האבען אוינען די’ פון .געשללנט זעהר ^.
 ,למ׳ה פסוק ידעם געברילמט האט א*ון חצייות אננלדעכט דאמאלם האט אורח
 אלן דערזעהן‘ ברוך ר׳ האטי ימיפ״-נאך לאורך תעזבנו תשכחנו ■לנצח
 מלט מעניש אהויבער זללט ד*ער אין שטעהט עם צז שטלבעל .דעם

א ’ ׳ ׳ י



ז"דע שפאלער ,דער

^ן א.ין גאנ׳^ן אלן ^קלללד^ט ,בארד "וולל̂ם לאגגן ?:} י ו c פין .ו p 
ר Dp אויף .ליכטיגקללט נרוים א ארויפ^שללנט אוייןי האט ^ ^ א  פ

ר גחך^איז ר׳' ^  איז ז8 איפה ::ץ פהד אזא באלד ג^פא^ן א
ן חלשות אלן ן*Jפאל'pרp;אנל ^ .טלהר די ^

n וול' 'אזוי p הנלג ד^רה^רט האט שם בעל  פון קול דאם אינוו̂י
ן טלהר ד;{ר י צי ׳ צונעלא^ן באלד ער איז ,פאל דעם ^ ^  טלהר דל .ע
ר זל[י ~;אט ^  קערפער דער בעיוללל עפענען- גרלננ^געקאנט אזוי נלשט א

בעל טלהר דיי פערלעהגט האט פאסעםער' פון דער' גע זלןז האט שם .'
 ווער דערזעהען האט ער ווי אזווי .גלעפענט אבלסיעל האט 'שטארקט'און

n̂ האט ער בלז' , עם אויפפוגטערען אנגעהויכדן 'באלד ער האט ללגט 
 זלך פאפעסעריצו דעם' א־ללנגעפלהרט שם כעל דער האט . דערוועקט עם
 האט פאסעשער זלןי.אז'דער ציו קומען גוט עריזאל אררן שטלבעל אלן

 ערשט ער האט קרעפטען', זללנע ‘מלט פערשטאגד‘ זללן בעקומען 'צוריק
האט, אידעל. פראסט קיין נלשט איז Dp אז צופארשטעהן אנגעהויבען

D *ער וואם עם^^איבערצובעהטען, אנגעהויבען ערשטענ׳ם‘ ער p עם 
 DP נעפאלעץ איז ווללב.און’ זללן גישט' דל״פרוי איז אפש^ אז גיווען
D און פלס די צו שם בעלי p בעד ד^־ ווללנען. שטארק ^נגעהויבען 
D שם p זאל ער גיווען גוזר עם אויף האט און אויפנעשטעלט עם

ר‘קללנעם פאר o נלשט'דעיצעהלען ^ p ער p  tapינלזעדן ו ו לאגג ,
 ברזןר׳ן ד דעם גלבענשט שם"" ‘בעל דער ‘האט נאהןי דער •’ליעפען וועט ער
וועט און צדיק אגרויפער זללן וועט וואם אזוהן צו‘ זללן זוכה' זאל ער

,כרוך׳ן ר׳ ניווארענט שם בעל דער האט דערבלל .וועלט די דערהאלטען
 אהער, כיז וול אזוי פיהרען נלשט קלנד דעם ‘בלל זלןי‘זאל' וויללב זללן ‘אז

 אל״ין ז.י זאל קלנד דאם נאר .זלל צו זילגיערענם ,צונענוטען האט זי ,וואם
 א אבער דאך איז ווללב טללן .געזאגט ברוך ר׳ האט ‘.^זייגען דארכאוים

 . רעם יםער1א און .זללגען אלללן אופן בשום נלשט קאן זי און שוואכע
 ■קילן שוין‘ וועט זל אז זאגען דאקטוירעם וואם ,^אפקללט א נאך זי האט

ט. שם בעל דער האט האכען. קענען נלשט קלנדער ע^ג o נ p טאקי איז 
 אבער מערען. טראנען נלשט שוין זי קאן הטבע דרך “פי על אז“אטת

קען'’גpט‘P וועש זי אז טוהן אנס אויבערשטער דער וועט p,־ ר ע  ׳ וו
 האבען נאך וועט זי און ווערען, געהיללט זי וועט קראנקהללט איהר ל-פון

 עם הלואי ,א׳טן ,נעזאגט ברוך ר׳ האט .זללנען ‘ צו קלנד ראם אל־ללן כח י
’ י י ,ווערען מקוים ■ אזוי זאל “

איבער־ זעהר כרוך ר׳ פאשעסער דער האט ארוס וואלע קלללנע א .אין' ,״־•--
D און ,בעל.שם דעם ־^יכעטען , p נערען זעהר וואלט געזאזט.'איך עם צו 

D עפעם. אייך עעפרעגט p ם‘בעל דער  פרעגען מעגסט גע^גט, עם צו ש
 דער נלווען דאם איז ווער ‘וולפען, זעתר וויל איך .געפרעגט ברוך ר׳‘ ט רו

 גע־ עם צו שם בעל דער האט שטלכעל, אלן אייך ‘בלל מענש ■לינטלנער
ה^סט די בעווילל און .צדיק גרויפען א זעהר פון נשטה א איז‘ ראם .זאגט

די



0 הזיידע שפאלער דער
 , זרן סוד מגלה דיר איך זזןהן צו אציגד ?}ם נזןהאט זכיה די

 "פץ ליב רבי צדיק נרויס^ן פון נשמה די איז דאם אז וויסיץ טD^אל
ל געירופ^ן cy האט ם?גן י וואם ,.פראג ר״ ה אג מ ר פ  איז נשמה זרן .מ

ר אויף ‘גזןווארזןן אראבג^שיקט ווגיג־^'  אידקן ארויסצודד^ל^ן וו^לט ^
'פוןימהר״ל/ ארוים שטאטט יחוס דלן *ווי אזוי און ."נויט פון

 גוט׳ם טוהסט דו וואם טובים מעשים דדנע דארך ,ניווען זוכה דו האהט
ק אלן ווער^ן מגולגל זאל נשמה הייליגזן די אז* ,אריט^לללט פיעל מלט  ד
̂ווללל* .זרע  זעלבער ד־יער אלן וו;ןר^ן צו מגולגל צלהט נשמה קדער בז

^ אלן מל נע^ר' i משפחה מ ^ פ  קלגד ד;ןם' חי זאלסט אלייזא' משפחה א
^ן ’אנאמ?ןן אויך ע  זעהן וועל איך אז מבטלח דיר בלן אילך איון ,ליב״ ג
 • ב?ןנטשען עם וועל איך און .ווערען געבארען דלר וועט וואם זוהן דעם
 ,צו'ווללגען אנגעהידבען שמחה יי ים1גר פאר האט ברוך ר׳ פאסעפער דער

’ נלשט*גע'האט.' זוהן קדן אהער בלו- גאך האט ער בעווללל
 ■ דעם איבערגעבעטען שטארק זעהר ווללטער י יוך3 ר׳ האט דעם נאהך י

ך שאליה איין'' נאך רשות נילבטימלר .געזאגט עם צו האט און שם בעל  אי
 .■זעגט איהר וואגעט פון און גאמען *א״יער מלר זאגט .צופרעגען איבער

 און שווערע די שוין זאלט איר ,אייך פון זעהר פערלאגג איך אץ
 י אוים אייך זאל איך אונטער מלך נעם איך .אוועקווארפען פרניפה נידרלגע
̂ין  ן בעל דער האט .לעבען וועל אלך לאגני' ווי בכבוד פרנסה מלט האלטז

 ;נלשפו דיר איך קאן דאם און ,נלשט מלך פרעג דאם .געזאגט עם צו שם
 j נתנלת זאל איך צללט די געקוטען נלשט נאך איז עם בעווילל .טויהן צוללב
 !T? מיז ,קומען וועט צילט ריכטיגיע די בלז און וועלט/ ‘דל אויף ווע^ן

 •;tמל זללן וועט זעלבע ראם אז וולסען, זאלסט לעבען."און ארום אזוי
 ;ער וועט ,וועלט די אויף י ווערען י מפורסם וועט ער איידעיר .זוהן דללן

 וועלמן די אויף שללגען ער וועט דערנאהך בדוחק.''אבער און בצער לעבען
שאלוו/| שום קיללן מלךיישוין ח מעהיר .שללנט זין די ווי אזוי

 לעבעןין' וועסט די וול לאנג י1אז אז ,אהן דיר זאג איך און .פרעגען נלשט
 האסיט־; די וואם אלעם דעם פון דערצעהלען נישט קללנעם פאר דו' זאלסט

 גאז־' מלך נלרעדט.'זאלםט דיר מלט האב איך וואס פון און גלזעהן/ דא
 איו ווען ׳ ארלטעלללט אורחים אבדערע פון מעהר* זללן מכבד גלשט

 שלא.פען? נעגאנגען אהלם ברוך ר׳ 'איז רעם נאהך .אוועקפאהרען מארנען
 8.נללע ידעם ימלט געפאהרען אוועק דארט פון בעל*שם דער' איז צו*מארגענם

 פארנעקימע{{ ראיאיז וואם נעוולסט נלשט האט קילןימעגש און פערדעל/
o נאר דל״נאכט. p ד  זי^, בלל פערצללכענט אלם דזזס זלך האט בחך י

׳ ̂ * . הזכרון ספר ;אין

. 0)  ^
I

 רעפ רחל צדקת די האט צללט אקורצע פערבללגענאננען איז עם
פאסעסערם * י יי יי



ד'דע שפאלער דער10
̂ם*;ירט  צדט הנובה גי^וו^ן איז דאם טבילה. ^הן צו דארפט5ג; וורב פאש

 איהר׳ב מיט קא^טא אשעהנ^ אין אינונפאהר^ן דעם וו^ג;ןן פל;ןגט זי
ט זי .אומאן שטאדט אין' דינסט א פ^נ ,ןקאנט^’ב א פאר פי^רפאהר^ן '

^ן זי האטי בנינאכט און קארעטא די מלט אבסניא ’ ^נו ט  דינסט דיי מן
 טבילה די נאהך טבילה^ דן צחא:ז^ן''צו ג^גאנ^ן זע^ן אין שומר א פאר

ן די ־ו,קן“פ ̂הן צו צוריק צוזאכזמ̂י  דארט פון אין אנסניא ד^ר אין גז
 צו פשוט^ נישט טבילה דן אי^ר' 'איז מאהל דאב .פאהר^ן אהןןם’ גיייןי

̂ן״אז' ג^וואהר איז שטן ד^ר .גזןגאנגען ̂וואר־ ^ די ג־  דארף נשמה הויליג̂• גרוי
רען', נעבארען טביילה די דארןי  צו זאך ידי פי^רל^גט זיך ^ר האט וו̂־

כשר., גלאט 'אזוי צוגזןיהן משט זאל טיבילה די י אז דעם שט;ןהרען״מיט
אזד  אויף איז טבילה די נאהיןי ארויבגעגאנ^ן איז רחל צידקת די ווי און'

 פון ז.יןז האט ^אראב.זי דאך פון קאץ אשווארצ^ אראיגי^שפרלננ^ן איר
 ז״ן טובל זוך מ/.הל א נאןל צוריק איז און' ,איב^רגזןשראקי^ן קהר דעם

וווול' שוואב^ א גיוו^ן איז זי חאטש .טמא דבר א ג^נט5באג; האטי זן ב̂׳
 נישט זי האט דאןי ג^וואר^מט. גיט גישט גיור^ן איז ווא^ר דאם אוין

 איז זי וו?ן \ גיווזןן טובל מאהל צווולטע דאם זיך האט און .■^קוקט
o פלוצלונג ווווט^ר' איז טבילה צווללט^ר ד^ר נאהך ארויס^גאנגזןן p 

̂ן3  אנג^ריהירט זי האט חזיר דאם אז ניאהנט אזוי חזיר א איר פאר ווג*.ןלאפ
ר ^טטארק וונוט^ר ' איז י רחל ^  זיןד האט זי ,ג^ווארזןן ג^שראקק ̂ אי

ל  דאם זלון טובל <יןי נ^גאני^ן צוריק וויטזןר איז און אבגזןרוהט אבים̂־
הל' ׳דריטע'  וו/ן . נפשות סבנת שיעור גיווען יאיר בוו איז oy חאטש ^.

 איר וווו^ר איז ,טבילה דרוטיער ר^ר נאהך ארויסנ/גאנגען ̂ איז •רחל
^ן ^ג א  איר אויף האט וו^לכ^ר .הוגד שוואר^ר נ^קומק''אגרוי^ר^ ׳

 *P ^רשראקען שטאריק אזוי וויוט?ןר איז זי בוללען. שטארק אנגעהיוי^ן ■
n אויף אנודערגעפאל^ן נושט שועויר איז זוא אז' מארען p איון שניי 
ר ,^שוית ^ ס זי האט ג^גאנ^ן מוט איר י מוט איז וואט דינסט די א  דע

 - בעל־ איהר’אבצורערען^ אנגעהוי^ן ד^.ט און ,פאלזןן נישט זאל V האלטען
'פאהרעין אה.יום אזוי' זאל;ןן זוי ,•הבית׳טע ר שיוין' זאל זיו און , ה  גושט ^

 פאהרק בווטאג מאר^ן זאל זי נאר' זנון, טובל דך קהן ציוריק הוונט
'זוון טובל זיך  ^איהר ווו ̂ אזוי אז ^רשטאניען האט דונסט די ווארען ,

א^ ז/הר איז בעלהבית׳^ שוו ̂ט ,א ^ן ^וויס ידך ד ווו ה קו ר  זי אויב ^
̂הן צורוק וויוט^ר 'וו^ט ^ דאם גי ר ע די ון!'5ז טובל דך מאהל פו ר׳ ^  צדקת א
^הט זי אז האט״^זאגט. רחיל שי ן פרובט דאם אז ^ר ו פ ' י / ן ל, ^ ^  הי

 נושט קוונמאל איר נאך זוך האט זאכען אויסגעוונןנליי^ ב^וויי^אד^לב^
̂רטזן דאם קהן זי מוז ^טדא^ן,"אלזא ̂, טובל זוך מאהל פיוי  חאטש זוון

 זוך * האט זי .סכנה א איר יפאר אין ’ דאם ׳ אז ז.יך בוו שפיהרט זי'
^ן צוריק איז און , ןJפטוpק לזןצט^ די ט.יט ^שטארקט אג  טובל. דך ^ג

^ר^ דאם זוין י■ י■ • מאהל פו
ן שוץ רחל איז ק^לט די צולועב' האם זי אז .שוואך אזוי גווו̂י

דיי'ן



ד1 וזיידע שפאלער דעו־
 די נאר .מלבושים די זיןי פון צוהן צו אראב נעהאט נישט כח קולן יעוץ

ט שדן האט דיגסט מז ם. א.ץ בללהילפיג איר זללן ק  בלן אצינד אב^ר ^
c p וואס^ר ניש^הן'אין נם א איר איז זללן טובל זיןי מאה^ פי^רטןןן. . 

 ווארזןם פלוצלונג איז מקוה ד^ר פון ווא^ר דאם אז’זי'האט''ג^שפלרט
 ז^הר ווא^ר ד^ם פון ד^רשפלהדט זי ׳ האט אוי^רד^ם און’ ^ווארען

̂ן' א  שטענדיג ניפל^גט מ^ן האט וואיס^ר ^מקוה דאם ’’חאיטש ,ג;ןרוהןי גוט*
 וואםער. עדן גן אויף געווארןן' פארק;ןרט דאם איז אציגד שפיהרען, שלעכט

הר' האט רחל'  גז^שפלהוט האט זי און .וואסער דעם פון געהאט הנאה א ̂ז
n’’אלן נ^זוגד מיט כח קומט׳אירצו עם אז p נישט גאר זיןי זי האט וואס^ר 

 בעל* ̂די אז געטללנט שוין האט’ ווללטער רינסט די - ארויםצוגעהן געאלללט
 אראבגעשריגען זי האטי ,אריויםצוגעהן גישט בח קללן שדן האט הבית׳טע

 זאל בערוועט זי האט בעל־הבית׳טע דל אבער מאבט, זי וואם איר. י צל
 געשפיהרט רחל האט טבילה רי נאהןי .שרעקען נישט נאר איר פאר זיןז
 און פעהלערען, איהרע אלע פון 'נעווארען נעהלילט זי׳^איז אז זיןי, בלל
 גאר זי ’ האט ם’ג רעם פון .קרעפטען פרישע נאר בעקוטען האט זי אז

 שוין נעפאלען זי 'איז ארויםנעהן יעצטינען דעם ̂ בלל .רערצעהלט נישט
 רחל .ארויסגעהן דעפויר זאל דיגםט ’’די געהדסיען האט זי .עצה ’אזלי אויף
 גאכנעגאגנען איר איז אננעהאלטען^און הינטען פון איר אין זלך האט
 עפעם וועט עם אויב זעהן נישט גאר זאל ז!: בדי .אויגען פערמאכטע טיט

 שלעכטם’ שום’ קללן שוין איז ^אציגד אבער .טמא דיבר א פארקוטיען ווללטער'
 רiזי̂מ אין ארללנגעקוטען בשלום ביללדע זענען זיי און .פארנעקומיען ‘נישט

 ארללנגע־ איז’ רחל תען .נעווארט זיי אויף’ האט קארעטא’ די וויי . אכסניא
L’,אכסגיא דער אין קוטען p גערוהך נוטען דעם נעשפיהרט ’איר פון מען 

 איז גערוהןי אזירער מיינענדיג ווללב. בעל^אכסניא׳ם וואםער.רעם ^זןם בון
 געפרעגט זי האט ,פארפום מין א עפעם פון אדער זיייף טללערען מין א פון

 איר האט קויפען.רחל צו ראם בעקומט טען אפטללק מעלכע אלן רחל׳ן
 ,אפטללקען הינע דיי אלן נישט געווים ’’מען ”בעקומט ראם אז נלענטפערט

 בעל דעם .אויפלאגיר פון מתנה א געברענגט מאן דער איר האט דאם נאד
א’זעהר איר האט וו״יב אכסניא׳ם  געזאנט איר צו האט און נעווען• מקנ

 קאנען נגידים די נאד .נגיד א ז:ין צו דאם איייז וואהל ווי שמללכעל א מלט
 געזוימט זיןד לאנג נישט האט רחל .גליסט הארץ זללער וואם’ אלץ בעקומען

.געפאהרען אהללם דלגסט איהר מלט באלד ’איז אוז
 דעם איר פון געשפלהרט מען^אלץ האט געקומען אהללה אלז רחל ווען

 אזוי אוי[י האט ברוןו ר׳ פאסעםער’דער’וואשער.' דעם פון גערוהך נוטען
 פארפום, טללערען אזלל שטאדט אין געקויפט’זלך האט רחל אז נירעכענט,

ט ' עם  איר געוואלט ’ נלשט ער האט ראך .פערדיראסען גוט גאנץ ראם ^.
 ^מאטענט פאסענדען א אויף נעווארט האט עד’ נאר .פארווארפען ראם באלד
 אויף עפעם איז מאן איהר אז ,באמערקט באלד אבער האט רהל' .צו דער
 אלהר נאר’אנדערש נלשט אז פערשטאנען באלד אט’ה זי צארענדינ.און אייר
jga זי דעם-האט’אויף געלד פיעל אויסגינעבען האט זי* אז חושד זי א\ז

* ‘טיט יי '



VIזיירע יעפאלער דער
̂ן שמיוכ?ןל א מלט ̂ריפ?  !ן^׳האט אזן ד;דר אב^זלגד^ר אין מאן איהר ארי_יגג

ט.  . פ?גרדראכםלג ''ארוס opy נ^הט וואם איז מעשה די וואם געפ^ג
 1 פערד״ריסען דיר אויף נלשט מלך זאל ̂וואם פאר ,נז ,גלענטפערט איר ער האט

 'פלעל ארזם געכעך זלך דרליען עם וול ,גענזג גאנץ ׳ טאג’ אלע זעהסט די
 לללב אויפ׳ן העטד קללן נלשט האבען וואם ברידער פוןיאזנזערע ^צרימעלללט

 פערגלנשט/ די און עסען, צו ברויט שטלקעל קללן נלשט אויך און אנצוטוהן
 דאם איז פערשטעה איך ווי לויט און פארפום'. אויף נעלד שפאנדלרען צו דלר

 דארף צו גלטייאיבער דלך רעכען אדרבא נו זאכען. וואלוועלע די פון לשט1
̂. נישט האב איך אז נישט מלך דען די קאנכט צו נויטלג! דאם מען קיל

לינב איך אז אלילן* ̂גלשט דען צו'ווייסטו ? נללרישקנלטען אזעלכי פון הנאה
 אבער ,הארץ פרום און גוט א האסט דל וואם דעם צוללב נאד .ערללך דלך

 אדרבא נו ז פארפום מלט שטלרען דיך וועסט די וואם דעם צוללב נישט
 אללנצוטהיילען נעלד דאם נלווען גלללכער נ.לטט וואלט צו י, אליין דו זאג

דערהאלטען׳'ע לעבען דאס זלל זאל מען .ברודער ארלמע אונזערע צווישען

 זעה.- זל האט ,מאן איהר פון תוכחה די דערהערט האט רחל ווי אזוי
 וועמטו אפשר 1 מאן מללן אוים נאר ,הער .נעזאגט עם צו האט און ,נעלאכט

 עהזעצ בלעפ׳ם וואם שאלה זעלבע די דלך פרעגען' צו ערלויבען מלר דו
 ,טל׳לטש איז דאם —1 כה לך לעשות הסכנתי ההסכן—בלעס׳ן נלפרעגט האט

 האסטג אלזא ? מאבען צו אזעלכעם דלר נעווען נעוואהנט דען איך בלן צ̂ו
 ברוןי ר׳ האט .םוד' א זללן עפעם טלז דא אז פארשטעהן נעדאריפט אלללן דו

 נלשטו- קללגמאל בלזט דו 'אז אמת טאקל דו זאגסיט דאם .גיענטפערט איר
 זעהר טאקי איך בלן אלזא .נארישקללטען אזעלבע צו גיווען געוואהנט
 האטו דאן .פארגעקומען עפעם איז דא סוד,'וואם דעם וולסען צו נינעריג

בלר פארנעקומען איז איר מלט וואם דערצעהלט, אלם‘ ימאן איהר פאר‘רחלי
̂'ר ברוך ר׳ האם .טבילה די איי אזוי ,נו .שמללכעל א מלט נלענטפערט א

 אבער מללנט. מאן דער וואס פערשטאגען נישט האט רחל1רלכטלג״ שוין
 אגוטעןל שוין זעהט ער אז רללד, זילנע‘פערשטאנען ניט האט ברוך ר׳

 נעהאט׳ עם האט צדיק‘פערבארגענער וואם׳דער נביאות, דעם פון ^נהללב
ת ן5?’געבאר וועט טבילה דיער ׳פון בעווללזט״אז דוזם און געזאגט, ?  :1וו

 קומיען/ מלט ‘עם מלט וועט נןיעדן פון ריח דער וואם צדיק/ איינרויםער
 האט ער וואם .‘רחל ווללב‘זללן בלל ענטשולדלנונג נלבעהטען האט‘י ברוך ר׳
 צוט לוייב א אבנעגעבען האבען בללדע זלל א%ן ,בחגם גלווען חושד זי

 די־ פון זלך האט ‘ גערו־ך נלטער דער אזן , נס דעם פאר אויבערשטען
 נוי האט זי זמן בל , אבגעטוהן ‘ נלשט קלינמאהל שוין ‘רחל צדק־

’ .נילעבט
 צונע״ געהאט האט שם בעל דער וואס ברכה, די מלט נביאות דאם ‘
 נעווארען טראגען איז רחל ווללב /זללן נעווארען מקוים איז ברוךץ ד זאגט

-י}’ד אז דערקאגט באלד האבען אלע וועלכעם אזוהן, געבארען האט אץ
אי" י■ ■־ יי
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 ,גווו;ןן גרדם ז^הר דארט איז שמחה די . קלגד י אוים^רגיוח^נליך א איז

 דאמאלם האט ברו-ןי ר׳ .נעהאט נישט ןוהן קיין נאך האט ברוך ר׳ בזןווילל
 דאך איז ווךסען מיר ווי לויט .קיגדבזןטאייןן די וורב זללן' צו גזןזאגט אזוי
 נסים. דארך געבארק איז אוןי^ם אויבזןרשט^ן פון אברכה ק^ד דאם
ן קלנד דאם זאלסט ז?ןלבםט ת אז עצה מללן איז אלזא  האט רחל . זדנ̂י
 א^זי אנםיגלש^הן איר איז dj? און , רילד זללנע' צו נלווען מסכים באלד
 גי^האט שוץ' האט זל חאט*מ ברופט^ן'. דל אלן נזללך פלעל גזןהאט האט

 הללנט אביןר ,זויג/ן צו געהאט נלשט נאר .האט און טזןכט^ר ידלל נזןבארזןן
 אנג^הויבזןן האט טען .נ^ווארזןן פארזןנדערט איר י בלל נאטור דל' איז

 ארומע־ אלזן אץ באפוילזןן האט ברוך ר׳ און ברית-. דעם אויף •אנצוגרללטץן
ט ^ר אז מקומות ייגע ה  וול און . ברית ד;ןם אויף ארלמ?ןלללט אל^ ^

 א.נג^קומזןן איז dj; און ,געוואר?ן מפורכס גוט באלה דאס איז בלווענללך
 גאנצ;י זלוערע מלטגעבראכט האביון זיל פון פלעל .ןלרט1’ארלמ בלסעל שזיהן ;א

 דל .צונזןנומץן שעהן גאנץ אלץ זיל הא.ט ברוך ר׳ ’ און ' "ויך ■פאמלליעס
̂רללכץ מלט קרושה קהלה ואומאנץר  זץנץד שטץדט אנדץרץ פון מץנשץן נאך

 גץדאי־פט האט ברית דץר וואם' ט'אנ דץם’ פון פרלה דץר אלן ;אנגץקומען
 ר׳יכרוך׳ם אויף נאי גלווען. מיממה שטאיק זלך האבען אלץ כקיצור’ציל̂ן

ץר בץווללל גלווץן איז דאים .דאגה אילכץל ץפלם גלווץן קץנטלג איז נפנים
ץם הא.ט וואם צדיק. דץםפערבארנענץם דץרזץהן צו אויסנץקלקט ־•.אט

 צוולשץן גץדרץהט אלץ נאר זלך ץר האט .זוהן אזלל מלט גלבץנטשט ו.ץהאט1
 דאוולנץן דאם און אויסרללד .א:אנדץרץן מלט מאהל אלץ ארלמץלללט •דלי'

יז"צוללעב  גץ־ גוט אבץר האט כרוך ר׳ גץוואיץן אויפ־ץ־אי^מץן דעם .̂ו
ץהן האט און ,•טראפץן  צווףמען ארללנקומץן צךק פץרבאמץנץם רץם ^יז

 ברוך ר׳ ווי י1אז . פלללצץם הל אויף זץקץל א ;זרלמץלללט'מלט ^חברה ודל
 און , •ממחה גרוים מלט ^לאפען אקץנץן ץם ץי איז דץרזץהן ץם .«י,אט•
צו האט , שם בעל הץר אבץר' .ץליבם שלום ברילטץן א גלגץכץן ץם ;האט

ץר גץווארענט ץם האט ̂און שוורנץן זאל ץר נץטוהן וולנק א תיכף ■ץם
 ץם און״נלש־ט באזלנדץר ץם מלט רללדץן צו נלשט הלטץן שטא-ק זלך זאל

 ווי אזוי פלנקט בץהאנדלץן’’ ץם ץר''זאל נאר . כבוד שום קללן טיילץן צו •צץ
’ שווללגץן. גץמלזט ר׳'יכרוך האט אלזא .ארלמץלללט .אלץ
הונדץ־ צוולל ץרך א פון בץשטאנץן איז ווץלכץר . עולם גאנצץר דץר ׳
 גלווען באלר איז דאוולנען נאכץן דאוולנען. גץיטטעלט זלך מאן'האבץן דט•

 דארט . —ליב אריה—גלגץבץן נאמען' א מען האט קלנד ד'ץם . ברית י־ץר
 דץם מלט גץגאנגץן צורלק איז קוואטץר דץר ווען אז .מנהג א גלווץן איז

 דץ^ מץנש,וואס יץדער' און ,נץגאנ'נץן נאהך ברית כעל דץר איז קלנד,
רץכטץ גץלץג'ט5א.־וי נץנאננען,'האט פערבלל עם יפאר את קוואטער  זלל̂ן

 און'דץם אברכה, קלנד 'דץם נלגץבץן האטי און קיינד דעס אויף האנר
 האט ברוך ר׳ בעווללל און .טוב״ ,מזל אבנץגץבען ץר האט ברית בעל

̂ר אז גץוולפט  חברת דל צוולשץן זלך גץפלנט צדיק פץרב'ארנלנןר דז
אריטעלייט . " ’



זי״־לע 'פאלער2‘ דערן
לטט ̂ס מוט זאל קוואט^ר ד^ם ג^הולס^ן במכוון ד,אט , ^.רימ̂ז  קינד דז

 גיר^כ^נטאן האט ברוך' ר׳ אוייןי. ארימ^לטט' די צוויש^ין אדארכ^הן ^
 וי?ןט''קאנ^ן צדיק פזןרבארג;ןנ^ר ד^ר אז אויסקומי^ן קאנען וו^ט נאהך אזוי ׳

לווט פיעל .אזוי''גיווען טאקי איז עם און קיגד. דאם בענטשען  ארימז̂ן
 פערבוו״נעגאנגען איז קוואטער דער ווען און ‘קינד^ דאם ניבענטשט האכען

 קינד אויפ׳ן האנד רעכטע זוון ארויפגילענט ער האט שם, בעל ידעם פאר
 זן בין' אוןו וולא אזל ,רבותי! הלשון. אויםגעשרינען*פריילעןיבזה האט און

 אבער .קודש לשון c1אוי קונד דאם בענטשען נישט איןו קאן הארץ עם פראסטער
 ̂פסוק דעם חומש נילערעגט ’ימיר טיט האט פאטער טוון וואם נידענק איך

אב' אז — 'זקן ואברהם  :זיידע א’ טווט׳ט איז זקן און ,פאטער א טווטש איז ,
 זוודע, איזנעווארעןאוגזער אברהם אז זקן, ואברהם פון פשט דער אלזא איז

 אלעיאידען", אזילדעצו זלון אדך זאל ער אז דאסקינד, איך בעגטש אלזא
 פון גילעכטער גרוים א געווארען איז עולם צווישען - אבינו' ווי'אברהם אזוי
 ,זיידע׳ נאמען דער אבער זקן'. ואברהם פסוק דעם יף1א פשט זיסען דעם
 און אג.^עכטער, אויף געסט אלע צווישען נעוויארען שפרייט * באלו־ אייז
 געסט די פון עמעצער אז און' בוויאלע. גייווען חן נושא האט נאמען דער
 מאכט, קונד דיאם וואם ,מוטער ידי אבער פאטער דעם *פרעגען נעוואלט ד!אט

 אייער"זיידעלע״זיאון עפעם ,וואםימאכט הלשון בזה ניפרעגט זיי האבען
 גאהך ״ליב״". ניגעבען אניאטען מען האט קינד דעם בעווייל דעם, אלסער

ם ל עם'גער.יםען האט וואם,מען פראנ, פון ליב ר׳ צדיק גרויסען ^ ר״ ה  מ
. ג א ר פ  קונד׳ם דעם פון זוידע עלטעריעלטער א ניווען דערמהר׳לאיז און מ

 נעפאלען י אויך קוגד דעים עלטערן'פון די איז אלזא .מוטער און פאטער
און נאמען ךער  קיגד', דעם מיט נעשפילט זיך היאבען זלי ווען ,זיידע',.

 אזוי און י~ד?לע'.'■ ,אונזיער קינד דאם נעריפען אויך אליין זיי האבען
 טיט קיגד דאם רופען צו נעווארען ארננעוו^־צעלט יעדען ביי איז נאך
 .מענשען, פרעמדע to מענשען, הלטישע *סר איון ,ז^דעלע׳. נאמען דעם

 מיטץ י איידער #זיידערע'' נאיםען מיט׳ן' קינר דאם נערופען מעהר מאבען
• ,ליבילי*. נאטען ךיכטינען

H )

 האט ער און ,צרט רעכטער דער צו ענטווללנט מען ה^ט ליבלי דאם
 קלילנערהייט. באלד נעוויזיען שעהן זעהר זיך האט ער וואקםען• אננעהויבען

 ער אז חכמים• 'תלמידי מלמדים גרויסע נעהאלטען עם צו האט מען
 נאנץ אויסענווענינ פון נעקאנט שוין ערי האט יאהר' אכט נעווען אלט אייז

ת נאנץ אויך' און ,כתובים י נביאים הורה ^יו  האט ייאהר אכט ביז .מ
 ער אז נןזעהן האט מען’ אז נאר .גילערענט נישט נמרא קיין נאך עם מיט מען
 משניות, כתובים'און^נאגץ נביאים* תורה נא:ץ קאפ אויפ׳ן שוין'ניט ד^ט

ראן *
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 דאם וםק.3 מיט גמרא ל^רנזןן אנג^הויב^ן ןןם מיט שוין מ^ן האט דאן

 ,נןןרי־םט האט י^ד^ר '’ב.1ט שם נדוים|ן «;}הר בזןקומ^ן האט ליבלי ■
 גחת נרדם האבק ווילבירחל זיון מיט ברוןד ר׳ עילוי, *שעהגעם א פאר

̂ט ער אז נעוויםט בעשטימט ען האי זוי און ,זוהן העם פון טקבל'ניווען  ווז
 פונפטער בעצלוטענס שמחה זולער איז אבער ליידער בישראל. גרול א זטן

 אלט איז ברוך ר׳ ווען .אלנטערגענאנען פריה צו איז זלן זללער און נעווארען
 וואט רעב נאך ,רחל ווללב זללן אבנעשטארבען עם איז זעכצלג יאחר א געווארען

̂אט זי  צו תפילין אננעהויבען האט ליבלי זוהן אלהר אז זעהן, צו זוכד\ניווען ר
 האט יאחר צוולל מוטער. טללערע זללן פון איתרם נעבליבען ליבלי שוין אלז .■לעהגק

S געהאט שזיין האט ער וואם רעם נאהך און ,רחל ווללב זללן נאך נעטרויערט ברוך 
 ,אליון זיצען געקאנט נלשט ראך עי האט ,טעכטער ררללא אלע געמאכט .חתונה

 האט צדקת רחל קללן אבער .אוטאן שטאדט פון וורב אנאנרער נענומען ער חאט
 .אבנעטוהן עם פון הצלחה די זיך האט אהן דאמאלם פון .נעהאט נלשט שוין -ער
nראך גאר גביר• אוים געווארען אלז ברוך ר׳ און * געווארען בטל איז פאםעסיא ״ 

 נעהאט נלשט שוין האט ליבלי ווי אזוי און נישט^געפעלט. עם פרניסההאט קללן
 שטארק געגענד יענעם אלן גלווען איז דאמאלם און' לערנען צו וועמען .מלט

 אוועק בחך ־׳i האט אלזא ז״יל. קארצער פגחם ר׳ צדיק גרויסער ̂מפורםם■דער
 צדיק׳ם דעם אין לערנען דארט זאל ער »קאיל־]' אלןשטאדט ליבלי זללן מעשיקט

ת  התמדה. נחים מלט תורה נעלעחט ליבלי האטד^רט יאחר המדרש.פלער גי
 האבק נאכט אלע אז .אזוי נעהאט ללב זעהר עם האט פנהם ר׳ צדיק דער
 אהיים ליבלי■ אלז טובים ימים אלע אויף קבלה. בסוד נילערעגט בללדע יולל'

 אגרויסק, געווארקפא.ר אלזיטטארקימפורכם ער בקיצור ;יעפאהרעןצוםפאטער.
 ליבלי אז .חכמות אלע אלן הבם נחיפען א פאר אויך און פרומען א און' למדן
 פאטער צום געפאהרען אהלים אלז ער און יאהר אבצעהן געווארען אלט אלז

 ^נו נעזעגענען^ בללם געזאנט עם פנחס' צדיק^ר׳ דער האטי‘פסח, ■אויף
 שוין קאנסיב־ דו דלר. יפאר גללין שוין טענבט לחופה. פשרה שמנה כן !ליבל
 האט און געבענטשט עם האט פ:ד.ם ר׳ צדיר! דער פלהרען״. טיש ■א,לללן

' ■ 'י געשלקט, אהללם ־עם
 נ;שט זלך געפונט יועלכעם ,מעדוועדאמקא״ שטעדטעל דעם אין

 ארב. דארט גלווען אידך אלז "וועלכער ,שוחט א ניווען אח .אוג-אן״ פון :,׳ילט
 ער רב• און שוחט דער גיווק אויך ער אלז דערפלעך ארומעדלגע דל אלן
 קילן פערמאגט נלשט מעהר האט און עושר/ א נירעכענט''פארי' נלווק אלז

 האט דעםיליבלי^ פון געהערט האט ער תי אזוי יחידה. י בית א ווי קלנדער
ח, פיערלעגט ^ר קנ ס רוי חתן. ליבלייפאר ידעם אגקרלגען זאל ער אג  א'
 אללעם מלט עם אויסצוהאלטען און קעסט אייבלג' צונעזאגט עם האט ער
 ברוך ר׳ ווי אוןיאזויי נדן, שעהנעם גאנץ א רעם החוץ און חייו, ימי בל

 דעם יף1א איינגעשטימט ער אט’גלווע'ן,ה נלשט עושר קילן דאמאלם שוין איז
 אייירעם א געויוארען איז ליבלי'. אלן געדויערט לאנג גלשט האט עם .שידוך

 ליבלי ר׳ ז 'אל החונה רי גאך רב. און שוחט מעד־וואדאווקער רעם' בלי
גיזעסי ̂ *



זיידע שפאדער דער
ם;ןן ן  אננ^הויב^ן אויןד עוין האט און ולידה יומם תורה גיל^ר^נט און נ.י̂ז

האט; נדן ז!ין פון .ארימ^לדט און מןןנש^ן נ^דריקט^ מיט מיטלילד האב^ן צו י '
ל ג;ןקויפט זיך האט ^ר .הל א נןןמאכט ?ר , ^ י לד־ דיר^שט און ספרים, אי  ̂נ

אכטיאהר.. ̂’נאנצ אבג^פןהרט אזוי האט ^ר ̂ל::יט.’ארימ צוטיילט ^ר‘ האט ן
ט במשןייד^ר ^  איין ̂ און ט?ןכט^ר צוויי ג;ןבא^ן וולוב^^ם זין האטי צי
̂ם דארף מ;ןן י אז ג?ןזאנט צו' שוו^ר זין האט יאהר אכט נאהך .זוהן ׳  ?ןפן

̂ם' האט און תכלית א פאר ■קל^^ן  י1זי זאל אגצור^ד^ן' אננ^הויב^ן' ז
 האט חדשים ^טליל?; צרט’און ב^שטאנ;ןן א.יז ליבלי ר׳ שחיטות. !לןרג^ן

 צוהעלפ^ן צו אננ^הוי^ן שוין האט און שחיטות' גוט אויםגילןן^נט זיך :־ןר
 ארימ^די^ און'די אביס^ל און שטאדט^ אין אכיס^ל שחט׳ן שוו^ר 'ד;ןם

^ן זקן א שווער ז:לן איז ^רוו:ול ;^רפ^ר. א  שטאדטיהאט די און קוו
̂ן שוין זאל שוו^ר y~1 אז ■•זןרלאננט קלע̂ג  זין *אויף און שחיטות דאם אוו̂ז
ם דןןר זנון זאל ^  אייגגןןוויל;ןגט נישט /ר3א האטי ליבלי ר׳ .איי

 ניישם ;ןר קאן דאם] ג^זאגטיאז האט און נןןהןי, אזוי פארשלאג דזןם יף1,»
 .פ:חם ר׳ צדיק ד?ן̂ם בי ,קאריץ'^ אין ג^ן5אנפר; זיןי ווזןט V וי3 •®והן

 נ^שיקט אווןק קם האט מקן און דקם ניווקןיאוייף מםכים האט שטאדט |די
■ י ’,קאדיץ״. !קין

 ווקלט- די אויף מפורסם גיווקן שם בעל דקר שוין איז יקנקרצרט אין
 זוונק פון איינקר גקווארקן איז קאריץ פנחםיפון ר׳ צדיק הוויליינקר דקר ;»ק

 זי" פר^ג^ן קם צו גקקומיקן איז ליבלי ר׳ אז אציגד תלמידים, ק’גרקםט1
 קםיגקזאנם צו פנחם ר׳ צדייק דקר האט שוחט. ווקרקן זאל קר צו עצה8!

ט ווי #זוי שינ  בעל היוליגקן דקם פון ווקלט דקר אויף ליכטיקייט אגרוים היגט
 ז.ין,'אלזא די קקגקן אשטקרקן ווי אזוי קם אקדו.קן נאר בין וואסיאיך .עם,
 אזויווי און ,היליגיקן'בעלישים צום פאהרקן טיט'טייר זאלפט די עצה מין ■איז
י ווי אזוי דוטוהן^ זאלכט זאגקן*אזוי ד:ר מקט ער  ארנונגקקוטקן נא~ זקנקן ז

 צור׳ליבלי'.. גקזאגט שם בעל דקר האט נקסקן שלום ב;ופ בעלשם,באלד !^ום
 א: דו האסט שוחט• א זאלפטיווקרקן די ציו פרקנקן מיך נקקומקן .״דיביזט

 פלייש בשר אנצוגרייטקן מקלט דקר יף1א אראבגקקומקן ביזט דו אז קלקהר
 ביסלקבמיז דיא ווקסטו שבת דא’'פקרבלווב,אמת נושטדקר איז ןןבקרדאם

 ליבל ר׳'■ .מקלט״ דקר אויף זין צו 'מתקן דארפפט דו וואט ווקרקן גקוואהר
 אהוום שוין נקנלויסט נישט שבת נאהך קם איקר האט קם ’שבת נקבליבקן איז
בקן קר איז,'פאהרקן צו  נקזאלט שוין זיןי האטי קר מקן שבת. יא נאך’נקבל̂.

 לק.8אז' וויסען ״ז^לםט’נקזאנט. קם צו ישם בעל דקרי האט גקזקגקנקן,
 נשמות טויזקנדקר און ״ יוידישקייט אין נלדרונ זקהר זקנקן אידקן אוקריגקר

 דקר צוליב נאיר און ,זין מתקן זיי זאיסט דו דיר אויף ווארטקן אוקרללנק פון
 בעל' צום נקזאגט ליבל ר׳ האט מקלט״. דקר אויף אראביגקקומען ביפטו עבודה

 בח שום קיין מיד ביי ישט’נ נאד אבקר דאך שפלהר איןי 1 רבי הילינקר .שם
 דקר האט שמערקזאכקן. אזקלכי גקמקן קאנעןאונטקר מיך איךיזאל דקרצו,

 דיר אוןי האב ,זללדק' גאמקן דקם אז ווייסקז' זאלמט’.נעזאגט קם צו שם בעל
י נינעבעו ׳ ’ ’ ״ ̂ ׳



1.:-מד;ר

̂ן  ,יולב הללפט די אןן ,איד^ן אלע צו זלל̂ד א ווי אזוי זלין זאלסט ,;'ניגזןב?
 ז^נזןן און צלט^רען אלע וואט ,חיות אלע צווישען לייב א ווי אזוי זיין זאלפט’
n אוט^ר !אינט^רט^נונ’ p אז ;וולפ^ן אויןי אבער דו דארפפט דאם גאר .לללב 

 קאנעןינלשט ערד, דל ארויספון וואקפען וואם אלעי׳נעוויקפען ווי |פונקטאזוי
 נאהך ערד. די אין פערפוילט דיפויר ווערט ביז׳דאפקערענדז^ל ;־ארויסוואקפען

 אלע זענען אזוי • קראפט גאנצען מיט׳ן הערשט'אתים עם וואקפט מקא ן־־עם'
^ די ווי אזוי ארויפוואקפען נישט זלייקאנען .מענשען וים?ן1יג  יבוימער, הוי

 5או אוןדחקות גלות לללדען פערשווארזןצטייצו דיפויר נישט ווערען זיי זמן יכל
Jווערטער די דערהערענדיג נפ^נות״. פ^רשידענע נאןי׳אנ^רע און יפורים 

 פערלאנגט שם בעל דער אז פערשטאנען האט ער געבליבעןישטיל.' ליב ר׳ ,איז
 פערצללטלשע אדע אזוייווי גלותי, צולילדען אונטערנעטען’זאלזיןי ער פוןעם,
 די קאפ אין בויערען' צו אנגעהויבען עם אבער האטי עם צדיקים, ;גרויפע
 בעל דער זללן. מפרנס דערווללל זיי וועט ווער קלנדער, ווללב'און זללן פון דאגה

 אייי עם צו ער האט ,טראכט ער וואם וועגען פערשטאגען באלד האט יטם ,
1.^ א עז  זיל בעווללל בית בני דיין פאר זארגען’̂ דארפפט דו אז טאקי ,אמת נ
̂גנען 1  וועסט די אז .דאנה׳ן נלשט דעם וועגען זאלסט אבער .דיר אין דאןי דד

 דללןבניבית. פאר שטאדט׳פימגהיניםאוןןאויןי די זאגען זאלפט קומען אהללם
 צוריק דארפפט דו בעווללל ,שוחט בלללבען גיעהללפען נישט דיך האב ^ז"איך

טען זאלען צללט.נאר'זלל אלאנגע דאי צופערבלללבען מיר צו’קומען י  מי_ין הא̂י
 אדריטעל אוועקגעבען זאל ציוגעמען וועלען וואס'זלל שוחיט דער אז }פפק/

 מפרנים האבעןיפון'וואם זלך בית'ז^לען ביני דללן מלט ער או שוועד, דילן שחיטה |
 עם ווי אזוי אז מופת דעם מייגעטפוועגען' פאר זאנען זלל זאלפט און .זללן צו [

 אנהייבען וועלען שוחט, גישטידארט בלללבפט דיל אז ווערען מפורפס^ וועט
 ווי אזוי אז טרעפען. זלך וועט שוחט, ערשטען רעם .שיוהטים אנדערע ^נקומען

 גאז דל פון בלוט נעהן פלוצלונג אנהויבלן עם וועט וועטשארפ'ען'דעפחליןן ער
 ווילטעי זלך וועט שוחט 'צווילטען געמען,דעם צו נלשט יטטאדט די זאל עם

 רעט וועט'דערלאנינען ער וול אזוי אזויטרעפען.
 .צונעמעין נישט אויך מען ל2זן עם ,ערד דיי אויף ראבלאזיען א חללף דעם' ער

 דער׳ צונעטעך. יא מען זאל עם קומען וועט וואם שוחט דרלטער דיער נ'א.ר
 דעם נאהך נלבענטשט. עם האט און ליב־ן ר׳ האטי'איגלזענלנט שם בעל
 די דערצעהלט יער האט חללם דער אלן .געפאתרען ^אה^ם ליב ד איז

 געצווללפעלט אפילו האט שטאדט די .פפק זללן מיט ^שם בעל פון שובה ו
 מלט שם בעל פון דאפמופת אז ניזעהן האבען זמ אז אבער איןדעם. ^אביפעל

 טפכים זד האבען ,נעווארען אויפגעפיהרט פלנקטליך איז שוחטים פריעמדע די ן
שוחט דרלטען צוגענומעיןדעם האבען זלל און ,שם פון'בעל פסק דעם צו גלווען י
 ער שחיטה'זאל אדריטעל' אז בעדיגג, רעם טיט וז־נגעקומען דארט איז וואם ו:
 צוריפעניע יפוד אנגעגרללט זלך ר׳ליביהאט שוחט. אלטען רעם געבען א\ועק .

 האט'יער חללם דער א.ון אנגעטוהן, ארימעלדטגעהן אזויוויידי ’,מלבושים אלטיע
אנאוטבעשטלמטע^צדטי- ישפ^אוית בעל צום אוועק פאהרט ער נעזאגטאז

' און 2 בית ״ ”



ד^דע שפאלער דער13
̂לט די אין צ^פאה^ן אוו;ןק צנוט ק!־רצ;ן א אין איז אונ  »«ריץ ווי

̂ן ין*s' ליי^ין נלות" וו^לט די אויף ארויסנ^יאזט ז.יןי האט ליב ר׳ וד
נעליטזןן''גלות/ זןר האט יאהר ז.יבזןן יאהר', דרנוסיג בערך גיווען אלט

 נ^ף לאנג, ארט איין אויף קווען נלשט איז יאהר פונף ערשטע די
שט־ש נעווען ער איז גלות יאתר'י זלבען די פון יאתר צוולל לעצטע' די

 י :איינעט פאר עם רעכענענדונ ,שמש א פאר צוגענומען עם האט שטאדט
 . א̂י שנארען. וועלט ידי אויף ארוס זיך שלעפען וואם ארימעלניט די פון

 ד: בעווילזען״ "צו מופתים אנגעהויבען בסוד שוין ער האט זלאטאפאלי
 ועדען ער'בסודי האט .אידישקללט אלן פארגרעבט געווען'זעהר איז שטאדט

 קראגקע הלללעןייפלעל געפלעגט האט ער ’נלווען״ בתשובה מחזיר אייגציגען
 ׳ מענשען אלץ ער האט י דערבלל .קינרער קלללגע און מענשען ’ גרויסע

 פון רפואות די בדעננט' ער אז נעזיאנט האט און אויגען’ די’ פארבלענד
 ; עפעס איז דאם אז געווארען' נעוואהר ביסלעכווללז איז מען ביז .’אפטייק

 ; פאהרען אנגעהויבען האבעין 'מופת. אבעל נאר אלדעל פשוט קללן נלשט
 *. זענען עם ווען און מקומות. ארלמעדיגע די פון מענשען פיעל עם צו

 ; פועיל האכעןעם פוןימעדוואדאווקע, און אומאן מע:שעןפון’עם צו געקונזען
 ׳ מען וואם זוהן, ברוך׳ם ר׳ פאסעסער דעם איז דערקאנטייאז''דאם מעגשען

 ̂ מעדוואדאווקעיר דעם איז ער אזי און .זיידע״." ריפען געפלעגט עם האט
 i דעםגאטען מיט צוריק נעווארען טפורסם ער אלז אזוינאהך איירעם', שעהט׳ס
 : פון און וואנעט פון געדענקט נישט גאר האבען' מאם מענשען די ,זיידע״.

 ;, אז זללגלרעכענט, עפ״יהאבען צו זיך דערגעמט ̂זללדע״ נאמען וואס״דער
 •i נאטען א פערהאן אלז אזוי ,אלטער', גאמען א פערהאנען וויעס^אלז אז}י

 ̂ דעם'נאמען,דידע/ מלט צורלפען אנגעהויבען עסיאלע האבען אלזא ^זלידך^
 i אלז און 'שטעדט/ אין'אנדערע אוועק באלי זלאטאפאלע פון אבער אייז ער

 ■ גרויסען א פאיר איון ‘מופת בעל א פאר געווארען מפורסם אלץ ’’אומעטום
 . זלך ער האט ,זלאטאפאלל פון ארוים איז עיר מאם יאהר אכט נאהך צדיקי.

 : שטארק אזלי נלמען אויך אלז שפאלי שטעדטעל כאזעצט^איןשפאלע\דאם
 זללדע דער'שפאלער אבער ווייזלאטאפאלל. אז^ אידישקללט אין פארגרעבט

 האט זללדע שפאלער י דער מאם גיווען• בתשובה מחזיר אלע זיי האט
 ' הארך כעוויסט'’ נאר אלז י’ לגידען נלות זללן פון יאהר פינף די אלן'' אבגעטוהן

 ער ווען דערצעהלען אמאהל פלענט זללדע שפאלער דער וואם מעשיות דל
 ■ אטמללנפיטעגם פלעגט ער אז בעויואוסט, אייז מעשיות די פיון לוסטלג. גיווען אלז
 ) איד, וועלכען זילן צו’ בתשובה מחזיר כדי דערפער, די אלן מלמד זללן צו

לחיים. מיתה פוז איד וויעלכען ז^ן צו מציל בדי אדער

דעי
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.(דס
.קראטעכץ פון רפואות אין בקי נרויס^ר א ג^וו^ן איז זיידע שפאל^ר ד^ר

 .ג^ל^ר^נט דאם האט ער וואנעט פון ,איבערנעפרעגט עם מען האט אמאהל
 געליטעןגלות האט ער ווען מעשה. די דערצעהלט שפאלעריומרע דער האט

 וונוטעגם פון דערהערט ער האט ,אונטערוועגענם אד״ן אמאהל/עגאנגען ער איו ■
 איז ער ביז רעםקול, נעגאננעןנאןי נאהך ער קרעכצען.איז פון אק^ל עפעם

 נעוואקסען עם 'אויף האט עם וואם בוים, א אונטער אנארט אויף צוגעקוטען
 אשעפער גוי א ליגען בוים אוגטער^דעם געטראפען ער ד^ט פעלידם־עפעלעןי,

 אפום.'דער צובראכען האט און בוים רעם פון נעפאלען’'אראב זועלכער׳איז
 האט און ,גרויסע^יסוריס פון נעשרינען און נעקרעכטצט שטארק זעהר האט וי1

 ומדע שפאלער דער .פערבאנדעןשירען פיס רעם זיך אליין גישט'געקאגט גאר
 אטמיך נעלאפען^צו אוועק איז און גוי, רעם אויף בעקוטען רחמנות האט

 דער האט נאהןי דעו־ ,וואסער קאלט קריגעל א געברענגט האט און וואסער
 עם האט ער .העמד קלאהר א פעקעל זמן פון ארויםגעגומען זמדע שפאלער
 פים צובראלענעם רעם פערבאנדעזשירט העמד רעם' מיט האט און צוריסען

 האט ארמן,'און דארף אלן 'געגאגגען שפאלער'זמדע אי^דער רעם נאהןו
 מיט געפאהרען אררם מען איז פויערען'. דארפים די ’גיגעכען ידיעה רעם'א פון

ר, ה  "עמיאוועק מיט איז מען' און י פערנוטען חולה* 'דעים האט מען אפו
 געדאנקט זעהר' שעפער קראגקער דעיר האט .ארמן א*שפיטאל אין געפאהרען

 צ« האט לעבעןיאון במם דיערהאלטען עם האט ער וואם ,זיידען שפאלער דעם*
 דו*קומיען זאלסט נעווען, מחיה מיןי היאטט ׳*י וואם דעם ,פאר .גיעזאגט אזוי עם
 אונגאגצען *זמן וועטישון פיס דער ווען ארוס, חדשים צומי א איון* מיר צו

 י1אי' וועל דאמאלם פים. אויפ׳ן קאנעןינעהין שוין וועל איןי און פערהמלט,
 פיעל קאנען^ד׳מלען וועסט די מיט*וו'עלבער מתנה, גוטע א געבען דייר

̂ט זמרע דער'*שפאלער .קראנקהימטיען  עם מען האט מסתם אז פערעזטאנען דד
 צו נעקוטען דערנאהןי טאקי ער איז מעשה, הימעל'אונטערגעריקט'די פון

 צוואנציג אץ פונף פון רפואות איבערגיגעבען עם האט וועלמער ,שעיפער דעם
 נעווען איז עם ,פערשייעדענעי׳קראנקהמטען דעללעין צו קי^טעכצער מינים

 שוין איז זיידע שפאלער דער ווען ,דערנאהןז י’ מאהל פיעל באטערקען צו
 נעהן'שפאצירען צו ער'נעפלעג*ט האט שפאלי, אין רבנות בסיא אויףידי גיזעסען

 ווען אטאהל און אויפשמגען, *אגגעהויבען האט ז.ין די ווען אגלאהל זימיער אן
 אבצורמפען נעפלעגט דאן ער האטי אונטער*צוגעהן( אנגע־ויבען האט זין די

 עיי האט גירעזער ידי ,נעזאגט *שטילערהייט עפעם ער דערבמ'האטי גרעזער,
 זץ ער היאט יי יומטער דעריהמם אין ,אריין י’ פערטי־ממלע א 'א.ין בעהאילטען
 ד׳מלען בעניצט*צו זמ מלט זלןזי האט און זיןו, במ פערשלאבען געהאליטעין

 קראנקע פיעל המלעין געפלענט אב*ער האט ער קראנקהמטען, פערשודענע
 i המוציא זמן פון שבת געבליבען איז וואס שיריים*, די פון חלה שטיקלעןז מיט

 זמן פון שבת נעיליבען איז וואט' ,ממן טראפענעס ביבדעןי נדט אוין־ זון1
קידוש י * . • .
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ן גאנץ אטאהל אטאדל, האט קיחש. לט̂־ ן אויך אקמי^ג ̂ז  פזיד גיגןן־̂נ
 ק^ג^ן’ בי^עצט נאר דןי האט מןכל־^ן לי^טצט^ דו ט:ט קראנקען !5

ר אנד^ר^ פון קראלנק^ אמזיר אלדזגן. ̂ר האט פ^לק̂־  מוט נ^הלולט נאר ז
̂ר האט גוי/ א’ ^היולט האטי אז אלוון.’קרנופז;ןכצ/ר • ;cj ̂גט ̂פלן  גי,

̂ר אנזאנ^ן,  טאט;ןר ווא^^ן טשי^פ^ן׳ צו נושט איר קוון מוט גורעגקען זאל ;
 קיאנקהולט די ודנטיבאלד גיור.;, עקבטס איד יא אטאהל זי^ס זיר 1ווע
■ ■ .קומיןן צורייק' זןם צו'

ן א אז ,בזןווופט אוייןי איז האם  יןר האט נכפה חולי אויף קראגק̂י
^ די אז נ^זאנט האט ,הוו^ן נ^וואלט נ.ישט קייגמאהל  אויף קראנק•^ א

̂ם אין קנ^ן נכפה הולי  ןייןןר׳עונעז דאם אוז 'מופריס, נ^וו/ן גלגולי י;ןנז
ט. אטאהל וויאם'האט צינג די בווסק זיןייאילוון זאל;ןן זיי  ווגיל און ^מס״׳

'מופרים נ^^יט*\קיין קהרנושט האט זללדזן שפאל^ר דער ,ny נקפלזןגט האט 
תן. ך ־קאן• ישראלים פושעי אילעמינים אז זאינען  מופרים,אזוי או־פ/ר לוו

 ווארצעל -י מיי! אויסצורוופען זווגעפדעגיט האט ער אז איזבעווופט, עם ווי
 נושט זיי האט און לוודען, נישטיגעקאנט קראנקען אזני ער האט אלזא

 אזלו אז פערלאפען, זוך האט איינטאהל נאר’ה:ולען, אופן בשום געוואלט
 ווען עשרה, שמנה מיטען אץ מאהל אליע נכפה דיי בעקומען האט קראגקער

 דע״ האט תקוה״, תהיי אל ברכה,ולמלשינים די זאגען אגגעהויבען האט ער
 דאפאר אוז רפואה איין אז משמש, בעפוילעןדארכ׳ן ארוים עם זוודע שפאלער
 טפורזאל דער עם, נעבען דאווונען זאל אין מפיור ערנוץ׳א אבזייכען זאל עם,^ער

 ז־ער אויב און ,תקוה״ תהי אל ,ולמלשינים בק נכפה די בעקומט ער אז זעהן
 • ווע־ען געהוולט קראנקער דע״ ־'־יט ר."־־*, תשובה רעם דארך וועט מכור
נווא־גער״ל ״הד.' נ^טיה^ האטיאזוי קראנק^־ ;-ער

(.י) '

 וועמען דורך און וואט דורך בעשריכען ווערט מעשה די און
זלאטאפאלו', און שמש געווארען זוורע שפאיער דער איז

 ׳צוין איז ער ווען ,דערצעהלט אלייץ זיידע שפאלער דער האט מעשה די ■
 נעקוטען אמיאהיל אוז עם ווען שפאלי. אין רבנות י כסא דע^ אויף ניזעסען

 עפיווארט באשר נעוווון, א מיט זיך בעקלאגען חסידים זנוגע איינערפון עפ פאר
 אין■ ■עם ביי נעפונען האט מען וואם דעם וועגען משפט, שוועד א עם יף1א

 אוןעריוויופט האלץ,' צווישען ביעהאלטען גיוווען איז 'וועלכע ננכה, א הויף
 משפט ראם ,גנב דער אוז ער אז פראצעס א מאכען עם טען וויל' .נישט גאר פון

 אז ,זאנט גענומען האט וואסייער אדוואקאיט דער און •י' בקרויב דארף^פארקומען
עבנושטבעשטראפען זאל מען אז נחות, אלע ארבייטעןמיט זעהןצו' ערוועט מיעהר ■ י • •
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 קל^נצט^ר ד^ר נאר שוין אי« דאם און . תפיס־ חדשים דר:״ מ.ים וון צ(;ןהר
 ז?ון קאן ,אוןי .ן1הלש בזח ^ם.גי^נטפ^רט py:r שפאלער ד?ןר האט .&םק
 נ^ר זאל מ^ן פועלץ צו ז;ןהן וו;ןל א;ץ און ^ם, מלייןייפאד ב/ם־^ר^ר s ■גא[ו

 וו:ןט;ן;ר אננ^הויב^ן חסיד רp האט .הפיסה״ חודש אדן אויף פסכן א מאב?ן
 אז אמת דעם דאך ווייס אן[י .צדיק ,היילןג^ר .נ^זאגט האט און וודקן צו

 איין קומ?ןן מלר זאל זש^ וואם פאר נו אוגגאנצ^ן, רדן' דעם פון בין' אלך
ר האט תפיסה״ תודש ̂ם צו זליד^ שפאל̂ז  וולפ^ן זאלסט' .גזןזאגט ז

 בין אלך וואם אזדיאומגללק, גיקטראפ^ן אניאהל’זלך""אויך האט פלד אז
 ,גנבה א אלן בעשולדלגט מלך מ־,ןן האט דאך און .זלנד דקי ̂פון רילן ’נלווקן

 פון ,חדשים צווד בערך הפיסה פאלטאווקר אלן איגקזקסען בין און'אלך
 געהאט גלשט גאד אלך האב דעסטווקגען פון באב. חטשהיעשר סיויןבלז ב׳

 געווען מאמין האב איך ביעויוללל עולם, של רבוגו אויפ׳ן תרעומות קדן
 האב תפיסה דער אלן דארט און .'לטובה דאם אלז טסתם אז שליטה באמונה

 צוללב עסק דקם אלן געווארקן אייננעוודקט בלן אלך אז ,פערשטאנען איך
 אזוי אלז מעשה די .צלגדניקר איייודלשען זדן בתשובה מחזיר אזל אלך דעם

.צונקנאננקן גאיהך
 אדום מלך האב אלך וואם ,יאהר פינפטע דאם גלווען ׳ אלז דאס'

. נלות 'ווקלט דער אויף נקדרעהט  אלן אננעקוטען אטאהל אלך בין לדידק̂ן
 'דארף',האט רעם אלן ,פון',פאלטאוול' ווללט עטללכע׳מדל ארללן א״רארף

 אורחי אשטלקעלמכנים נעווען אלז וועלכעי אלרלשער״ארענדאר, א געוואהנט
 איץ נאך אננעקוטען אליז’ דארט שבתי, אויף פערבללבען עם כד אלך בין

 פאר ''ארויסנעוולזען זלך האט וועלבער ,אג^,רלטאן אויך ,שבת אויף אורח
 נלשטיגעווען אלז יענער אבער ,חסייר’פרלמען א פאר און תורה בן שטלקעל א

 און ״ אויסענווענלנ בון' ארויפנעוולזען זילך האט ער ווי אזוי ,אינעווענלג -זנאמת
 בעכער זללבערנעם א דארט נעננכ׳ט' צו ארלמאן יענער האט צונאנטם שבת
 זיון אין בעהאלטען ננבה דל האט ער און לעיפעל, זללבערנע צווד מלט

 מיר און נעחבר׳ט, רח1א רעם מלט לילך איך שבית'האב א־יבער אודן. זעקעל
 אז אננערערט, זיך האבען מלר בעפדדנדעט. אבלבעל געווארען זענעין

 איז עם ארידן, וועג אין אוועקגעהן צהאטען מלר זאלען פרלה גאנין זליננליאג
 פריהאוועק דער זלנטאגאין באלו־ זענעןצוזאימטען מלר נעווען,אלן אזוי טאקל

 זלך קוקט ארלמאן יענער ווי גלזעהן אפילו אלך האב וועג אויפ׳ן גלגאנגען.
 מיר אבער עמעיצערנאהך, נלשט פאהרט צועס ,’אהלנטעד אלע^״הל .אום
 נישט עסנאר האב אלך ,איבערצוקלערען עפעס אייננעפאלען נאדינלש־גי אלז

ם. בערך גענאנגען אזוי׳אב זע:ען' מיר י און נעפרענט אלבער עג מדלוו  אי
 פללצלונג .וואלד נידעכטער יא ביידעזדטעןווענ’פון פונקט נעווען אליז׳ דארט

 נאהך, פאהרט מען איז פון'.וודטענם דערזעהן האט אירלמאן יענער ווען
 האבען, נקיות וועגען גויטעג, ברויך ער 'אז נעזאגט, מלר צו ערי האט
 טיך ער האט אלזא ,אידן וואלד אלן ולדלע קדעהנע א אויף נעהן צו אידן

ווארטען, עש אויף אנלדערזעצעןאון אביסעל דערוויללל מלך זאל נלבעהטען״אלך ער . , . .



זיידע שפאלער דערז.י>
רג?יל׳יגט ^ק*,ןל ז:לן האט ;יד  צו אנג^הויבען האט און טיר. נ^כ;ןן אנ.יד̂;

 לאגג’ נישט גאר האט 'איטן. וואדי א.ין שפר״קן גרוים^ ן5טאכ'.
ט עי ̂ם!־ן איז פוהר אויףירי אנ^קומ^ן, איז פוהר די און ^יוי  ד^ר גוז

 אגוי, אויך און ״ גטו^ן שבת ןןס בגי ז;ןגען מיר וואט א^נדאר, יןריש?ןר
ר ווזןלכ^ר דזן ^ן ^ו cי פון ״םטאדאבטא״ איז p’ר דאדף  האט אר/{נדאר ,''ד̂ו

̂ם געיטוהן^צו אג^שיגי V האט ד^רקאנט' כיאלר מ.יןי ט דז א , '. י ו  דאם. ג
n איז p 'זיי און !גגב p p\ ^האב^ן ,מיר צו אראבג;ןשפריגג^ן באלי בייר 
ט גיט מיך כ  האב^ן און פ/קל^ןד די אין ^זיכט זני האב';ןן נאהך ,^זי

n ^פונען, נגיבה די טאקי p ̂ן בארד'מכבד מיך האט ארעגדאר  מיט’גוווז
קן. טיר אויף האט און אויף'מדןבאק, ,מתגת־יד'״Dp!np גאגץ 8 רי ש ^ 

 ה^כ איןו וואם ד^ם צוליב אז היתבן !יוגג ^ט^גז^ר די ז גגב די ,אוי
p דיר p ' i; אגצופ שבתp p,פאר ארעה ^צאהלט מיר האסטו ן 

ט מיך האסט 'און טובה 8 ב׳  אבלערגען שוין דיך איך וועל אצינד גו !^גג
 לננט'האב, צוווו די גגב׳י^ף. צו נישט מעהר שוין מיסען זאלסט די אז

 ארויפ^ווארפען מיך האבען און פנם דו מ.יט הענד' די ^בוגדען באלי מיך
י אדף  איך ן•pפאה צו אה־עק מיר טיט אנגעהויבען האבען און פוהר. י

ר ^ וי  גישט גאר האב איך אז ן,pן'געוואpרשראpאזוי' מתחילת בץ ו
̂ן גאר' .ענטפערען צו זיי וואם ^וו.יםט ^ן זיי ווז ^  געהאט מיר מ.יט שוין '

 . 'האב און > געקומ^ן שכל צום אלך בלן ,וועגם שטלקעל א אבנעפאהרען
א^ן זלל צובעה^ן, זלל בלל מלך אגג^יהוי^ן'  אלך בעוונלל ן״5אב'לא.זי׳ מלך ז

n נאר ,גגב נלשט'ד^ר בלן p אלן פליטה געמאכט האט וואם צוויי^ר 
̂' וואלד  צוולי די אב^ר ^קעיל. זללן לאזטpרpאי מיד בי_י האט און ארללן

^ן און , גללעכ^ר גרעכטע דאם' טלר פון געמאבט האבען מחבלים א  ה
 ^בראכען אזוי'לאגג דלר ^שטו 1 גגב גארלש^ר דל ,אוי ,^זאגט מלר צו

n p בען^מלך זלל ,תירוץ״ אזלל אויס^טראנט האסט די קאפ',^איירער.^ 
הללסען מיך ןpהא און Epp מל\עטללכ^ ^ויוען וו״־^^מכבד  בעסץר ̂ג

 ̂ ארללגגעפאלען שלעכט p בלן אלך עזעהן'אז האב אלך ,שווללגען שטלל''
 ט^נע אויפ^הוי^ין אלך גאר דט,pגל גישט גא.ר שיוין אלך האב

 דייצוויל'מחבללם לטובה', זו ,גם ניעזאגט האי און הל^ל צום אויגען
^ן א ן און ,פאלטאוול״ קללן אב^יפלהרט מלך ה ^  אלבער^נעב^ן מיך ^

ן האט דארט פאידצלל דער צ̂ן  און ■’פראטאקא.ל א מלר אויף ^מאכט ^
 צוולשען קרלטלנאל! אלן בללניאכט'אייג^זעצט מלך טזןן האט 'דעלווללל אויף
י י . באגדלטק און נגבים חברה 8

ן פרלה, רpאלן צומאר^נם ^ל ^ ^ן קרי^גאלגל^ם בי א  זלך ה
הא^ן אנ^טוהן  י^דער אץ הןpרpמלך' 'זלל האבען אומנעקוקיט, זילך אוןי

 ^פעם .קרבן י מאד^ אזלל אויף זלך רטpרוולנ'Jפ; און בעשויגט טיך הא.ט'
 חברה די .גגב א' ת;ך און פאות 'לאנגע מלט בארד לאגגע א מלט אלד א

 האבען און באשץפטלגען, צו זלך טלר מלט אגגעהליבען ןpהא לילט
pפאpאיינקויף■ ■גע:’זלל אילך מלז גנב, א יא טאקל בלן איך אז מירי 'פון רט

■;לד ג



ז3 יב'דע
 בין נישט אויב און מאן׳. ,חברה א ד׳דפען שוץ אוןי וועל דאמאלם ^לד,

 ץיך וו^ט ז:ל וואם טיר ט.יט טוהן מעגען וועלע; זיי און ,הפקר' ןןס הייסט איך
 קרימיגאר. קא^קס^פון געזאגטאוז ז:ל האבען אזוי פערגליסטען. נאר
 קיין נישט פערמאג איך אז בעהט^ן * צו זד בני אננעהויב^ן מיך האב איך

̂ם מלר פון האט מען בעוודל ,גראשען  זיי אדך האי •<ך ,צונענומען אלז
 גנב קדן ב.ין איך בעוודל חכרה־מאן', קיין זי_ין נישט מעל איך אז געזאנט

 מיר האט איינער גןלעבטער. ראם געמאכט טיר פון נאד האבען זיי אבער .נישט
 אויפגעהויבען א.יך \האב בארד דן איינערכד און אפאר, בד שלעפגעטודע א
 מדן דדן, כין א.יך 1עולם של ,רבונו נעזאגט. הימעלאוןהאב אויגעןצום די

 מלליגען דדן צוללב דאם טוה דיין, אויך זענען מדנעפאות דדן, איז בארד
 דן קדןי^שליטהאיבערמןר׳. נישטהאבען זאלען הענד דיאומרדנע אז נאטען,

 האבען נעטוד,ן, תפלה עפעם האב איך פערשטאגעןאז האבען קרימענאלניקעס
 זיי ביי איז עם כקיצור שפאטען, צו מיד מעהרפון נאך יבען1אנגעד’זד'הערשט
 די אויפגעקליבען זד האבען מיר.מםתם אסודיאיכער זעצען זאלען געבליבען

 איינספו! אפסק', געמאכט ידהאבען ריכטער,'און פא.ר גנבים נרעסטעיידרד
 זאלמיךאנשטדסען, איבערימען זאלגעבעןאדינקויפגעלט*, איך אבער -דיצוול:.

 עם אחברה־טאן. הדסעין שוין אויך אלך מעל שמדפען גאהך^דעם און
 נענומען זיך זד האבען ,געהאט נישט געלט קדן’ האב איך' אז זייך פערשט;ןיד,ט

 איינעיר ,פלם ידי’ אויןש ארויפגעזעצט מיר זיך האט אייגער שטידםען. צום
 ער ריכטער מדנע פון אייגעם נעווען מכבד יד האבען מסתם און קארג', אויפץ

 פאטש. ידעם האיטנלגעבען אזויימייער אבער ערשטעןפאטש. דעם זאלגעכען
הויט בעוודל געטד״ון', גע׳צ״ד אשרעקללכען עריבאלד האם  דער פון די'
 אנגעהויבען זיך האם בלוט דאם ערטער,''און אויף״פל־יל געפלאצט עם היאט האגד

 באלד האגד די עם איז רעם און'אויסער,'האגד דער כון נלסען שצא^ק^צו
 פון געשרינען שרעקליך האים שטדסער דער נעוואיען• נעשוואלען אלנגאצען

 ■אהער געקומען זענען קרימענאל פון' פאליצד נאנצע דיי אז י1אז שטעדצען די
 שפיטאל אין 'ארעסטיאניט דעם חאפען געמלזט האם טען און ,לויפען צן

 נעלם. איינקויפט אלערלד אהן געלאזט חד, צו ין1ש יזד האיען מייך ארדן.
 האבען טדל .מנשף א זדן מוז איך אז מיר אויף נעזאגט האבען טייל

 צו אנגעד״ויבען מיך האבק זד אין מאן. אנעטייכער בין איך אז געזאגט
־. ,דאביר ריפען

 עם האט טען וואט איינער גיווען איז איעסטאנטען די צווישען
 וואם אגוי איז דאם גירענענט'אז האביימתדזילת איך .נעריפען',צינאגלק׳

 נאהר אלז דא.ם אז דערוולסם זיך' א.יך האב דערגאד,ך .אזוי איז זדן'נאימען
 צוגדגע^און די צו געשטאנען צו אמאהל איז וועלכעד ,קילען פין איד א

און.צלגדגער א נעמארען איז  ערארעסטירט אלז פערי א פוין ^אננבת צוליב '
.̂  פערשטאנען שוין אלך האב דאן ,יעקב געווען איז אטת׳רנאטען זיין נעוואריען

 דעם ציוליב נאר כין אלך אז און ,מיד פארי ארכדם שטיקעל א איז ^אס' אז
אומרייגקדט. זללן פון רויסצוד,ן5 עם זאל איך כדי , אננעקוטק דא ארעפטאנט

!*יד ’ . * ״



ד^דע שפאלער דער

ס פים גיסל^בוז^ז אננ^דעיב^ן האב ה.יןד  פו^ת• מאהל און j^Tin rs ן
 גאנןוע ז?ון דזןרצי^הלט נזיר y ביז ,וו^^ן מ ב^פרי־נ^ם טיט

 פ^ריתוט׳ט יוג^נד די און אוז ןר \•P'^P איז'א^י מעשה די ביאגראפיא.
 רחמנדו/ ’oy אויף שטאדט די האם מוטי^ר און פאט^ר זין פון ^וואר^ן

 מצות. געוואר^ןבר איז אויפגןןהאדיו^ט'ביז האט מען נעהאט׳און
 זןןול .השגחה די גענוט^ן אראב ם?ןןפון?ם האט דאטאלס״אהן פון אבער

 פעררינגעד זיך ער האט ברויט שטיקעל א זיןי^פערדונען אלולן נעהן שוין
 און פערר, מכין'אויף א נעווארען נאהןי אזוי איז און עגלה, אבעל צו

 נאהך אזוי פערר. פון סוחר עטיקעל א געווארען* שוץ ער איז ב.יםלעכוו!וז
 ^אין ער וועלכע צו פערדם=הענדלער, צלגדנער‘מיט בעקאנט זיןי יער האט

 זיי בל! הא.ט ער וואם נקביה א' צוללב ,ט53צוגעקגל און צוגעצועען געווארען,
 און אלדלשקילט פון פארנעסען זאל עי־ געפועלט עם בלל זלל'האבען .דערזעהן

 • מיט שוין האט ער ווללב זללן נעווארען אלז נקבה ‘דל י ציגללנער א ווערען זאל
 ̂ אבשללדען אלר פון זלןי זאל ער אומטעגללך שוץ אלז עש און ,צוולל"זוהן אלר
 ער אלז אפערד, פון גנבה א בלל‘געחאפט עם האט טען וול אזוי און

 .שוץפערכי אליז יאהר איין • קדיטלנאל יאהר צוולל א}יף געווארען פערטשפט
■ , • צ^זלצען♦ ער האט יאהר איין נאןי און

 צלנללנעד דעם מאהל אלע אנגעהויבען איך האב אהן ראבארם פון
 מאלינעשטראפט אלע עם האב איך זללן,"און זללןתבליתוועט וואס דערטאנען צו

 הארץ אלן טלעף ארללן’ עם זענען רייד מללנע אז אזוי 'ווערטער, הללפע’ מלט
 צורלק חשק האט ער אז ,‘פיטגים ווללזען’ צו ארוים אנגעהויבען האט ער און

 באלד צולויפען מלר צו פלוצלונג גער^ען ער איז ^ווערען.'אטאהל צו אלד א
 הא.ט עב אז דערצעהלט טלר האט און שרעק, גרוים מלט י פלה דער אלן
 גיעקוט״ען זענען און'טוטיער פאטער טוידטע זללנע אז בללנאכט, געחלומט עם
 וו^ס פאלנעןיאלץ דארכאוים ער'זאל ,אנגעזאנט עם האבען און עם, צו

 וועטנישט ער אויב און טוחן, עםיהללסען בארדיוועט לאגגע די טיט דערייוד
 שוין, עם מיט האב אלך דערוועריגען. בללנאבט עם זלי וועלען פאלנען,

 ,תפילין עם"נעשאפט האב און ,זאנען צו עטע קריאת טאג אלע אגגעהויבען
 ̂ שוין האט ער 1 צו"רעהגען תפילין טאג אלע אנגעהויבען ׳טלן האט ער און

 ’אתשובד, ארויםגלגעכען עם האב אלך טרפות. עסען צו אויךיאויפגיהערט
 ז.יןד ער זאד ‘נאכט אלע און' דאנערשטאג און מאנטאג פאשטען זאל ער

 דעס בעהטען און ווללנען זאל און שעה איין אויף ערר די אויף זעצען אנלרער
 ■ארום, וואכען עטליכע אין ווערען. אנגענומען 'זאר תשובה זללן אז :הלמעל

 זיןי האט קינדער און ווללב זללן מלט אז אבריעף. בעקומען איד האטידער
 בארג פוהר א אויף נעפארען זענען זלל ווי אזוי .אוטגליק נרויס א פערלאפען

 ראכ״8 זענען קיגדער צוויי" צולאזט.''די שטארק פערר די זיך האבען אב
 איז זללנם ווליב ם1ד> .נעווארען דערהרנ׳ט ארט אויפ׳ן זענען און י נעפאלען

 V איז דעם אזיסער און פלס א צובראבען האט און אראבגעפאלען אויך
און גענומען זי ה^ט' מען און נעוואיען פערוואונדעט ערטער פיעל .אויף

א
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 שמף חאטש שיקען איר ז»ל סאץ ר^ר אז זי שערלאננם ארלן, -אעפלטאל

 אזוי געלט, נענע זיך ב? ^רהאם אז ווזיסט חבל,ב^וו!!לזי צוואנציג ;.און
 ^זאגט ?;ם איך’ האב בריף פון אונהאלט ד^ם ד^רצעהלט טיר האם זוי
 *אלז תשובה זלן אז ’סיטן א אלז דאם בזןוורל ,פרללהק שוין זיך מ^נ ער אז

 דערהרנ׳ט ממזרים צויר די זענען היםעל,'אלזא און נעווארען ‘’אננענומען
 איך .ווערטער מלונע טיט דערקוויקט זיך י האט יעקב אלד דער געווארען,

 הללףקומען מללן און' הללף זללן וועט געוולם' אז גלווען, מבטיח אויך עם האב*
 אז בעהטען, שטארק אנגעהויבען מלך ער' האט ראן .צללט איקורצע און
 תמיד עם י אלן זאל אלך נאר פערלאזען* נלשט קללגמאהל עם זאל אלך

און,נלדענקען  ארדענוגג, אלן עם ברעגגען צו מצוה, די זללן גומד זאל איך '
 עם האב אלך* אלדען. אלע מלט נלללך אלד, אאמת׳ר צוריק זאליווערען ער

 אלך וועל ,אלהם יפאר טוהן קאנען נור וועל אלך וואם אז גלווען' מבט^ח
 שטארק זעהר טיר צו נעווארען אלז ער בקיצור נחות. אלע מלט טוהן

 ,אלך און ,מיר נעבען געשלאפען ,מלר טיט נלגעסען האט און ,אנגעקנלפט
1 תשובה בע*ל אמת׳ר' א אלז עיר אז נעשפלהרט עם אלן האבי

 חמשת פון נאיט די גיווען אלז ראם ,געדויערט לאנג נישט האט עם *
 מלר. פאר שטעהט הנביא אליהו אז נלזעהן'אלןוזלום, אלך אב,האב’ב עשר

 ארוים שוין ענטלרף און פעקעל ראם חאפ !,לייביש מי^געזאגט האט ער
 ,זלאטאפאלי״ קדן געה ,האבען נישט מורא קלין גאר זאלפט ,דאגעט פון
 ים1גר א מלט אויפיגעקומען בין אלך עמש״, שטאדט׳ם ווערען דארט זאלסט און

 האב און פעקעל מללן גענוטען איך האב בטחון גרוים מלט "אין .צלטערניש
 רעם האב אלך אז דערמאנט אבער מלך האב אלך • ויברח מאכען נעוואלט שוין
 עם באלד אלך האב .פערלאזען צו נלשט עם געזאגט צו תשובה בעל

 אלז, נויטיג וואם חאפ:*עד-ך i'געזאגט עם צו האב שטללער*הל.יט,'און אויפגלוועקט
 מלר אז .נזיר ניאהך נאהך נעה און נארטעל מללן אין היאנד דנלן ארק שטעק
 נלשט איז טוהר די גלזעהן, היאיעןטלר ערשטערטלהד, צורי נעקומען זענען

 אדרים זענען מלר שילאף. *אפעםטען מלט שלייאפען אלע און י ,פערשלאיםען
 אלע ,אומעטום געווען אלז זעלבע ראם און ווללט*ער', נעגאגנען אין געגאנגען
 פערשלאםען. געוועןיניישט זענען טד^רען דל־ איון נעשלאפען, זענען שוטרים'

 און טהלר. דער אלן געישטעקט שללםעל דער גאר האטי טליליערטער ,אויף
 פליטה נעטאכט האבען מלר און נאם דער אויף ארוים מלר זיענעין נאהך אזוי י

 מלר אהץ וול נישטנעולפט אלללן האבען מלר אז אזוי שטאדט, די אויבער
 האבען פריה דער אלין נאבט. א*גאנצע נעלאפען מלר זענען אזוי לויפען,

 דעסדארף אלן אננעקוטען מיר *אדארף,זענען פון'דערווללטענם 'נעזעהן מלד
 זלך ^.בען ווי''מלר ‘אאלד^ ''צו דערפרעגט זלך מיר האבען דארט אררן,'
 קרן געד׳ן דארפען מיר, אז נעיזאגט האבען טיר אבנערוהט. אבלסעל

 און וועג. נלילכען אין נעהן מיר 'אז נעזיאגט אלד דער האט דאטאפאלי.
 אלך בין דארט .זלאטאפאלי קרן אנ/עקומען מלר זעגען ארלם טעג דרלל אלן

 אנאנדערט אלך געמאכט/וועל דאםייהאטיזיך אזיויינאהך ווי שמש. ,!עווארען
מאהל * ’ י '



2(t̂רע שפאלער דער זי
d און ,־ערצעהלען מאה;' p רלי^ן א פאר נז^מאנט אי(י האב תשובה בעל^ 

שוקט. אור-ק דארט פון עם האב י’און איד י ■ ^
מעשה, די אויס^לאזט האט ז״דע שפאלער דער ווי נאהןי*דעם,

̂אם השיר, צו^דעם אויפנידרעהט ןיןי ער האט  און בעקלאגט זיך האט ו
 דער און עם'. מאכט מען וואש פרא.צעם פאלשען רעם וועגען געווץגט
 פערשטעהן, דו דארפסט אצינד u געזאינט. אווי עם צו האט עידע שפאלער

 די פיהרט' ער אזוי ווי דעס^אויכערשטען, ונין'אויף מתרעם’זא־סט'נישט
 דעם ,רטיות£5 השגחה אין י’ אמונה פעסטע א האט וואם מעגש דער . מעלט
 זענען רעות אלע אז פארשטעהן זאי ער גועפענט, אוינען די' וזערען

o נאד טובות, p א זנון וועל איך אז מאהל, א צ^נאך דןר א:ןי זאג 
 דיר זאל מען' אז פועל׳ן וועל אלך או} אדוואקאט, דלן מליץ^ווי כעשערעי־

’ ׳■ חודש״, אויף אפסק גאי'מאבען

(T)

 פאר געווארען צוגענומען איז זלידע שפאלער דער אזוי ווי
יי ׳ זלאטאפאלי אין הקהל' א״שמש

 בין איך ווען ,דערצעהלט אמאהל אלללן זללדע שפאלער דער האט דאם
 ארימעלנלט אנדערע צוולשיען געשלאפען אלך זלאטאפאדל,יבין קללן אנגעקומען

 אלןדיקלילנע 'אורחים', פאר אנגעגרללט ספעציאל אלז }ואש אהויז 'קהל׳ם א.לן
 איו נאמען רלכטלגען דעם מלט נאר },הקרש״ הויז אזלל מען רלפט עטעדט
 טיר הא.ט^מען קודש שבת אויף ,פושטקא'. הויז דאש דופען' צו נלללבער
 ישבת,’ עשען זאל אלך וול א.נווללזונג מלן אזלל אלז א,פלעט״. גלגעביען
 פון נגיד נרעסטען דעם בלל שבת עשעי צו גליק אוישגעקומען^^ם אלזיימיר
 ■אפרומער בץ’ אלך אזי דעיקאנט מלר' אלן האט 'הבית יבעל דער שטאדט.

 ביין אלך אז ,נללעם א עפעם מלר' בלל גיזעהן האט ער בעויוללל • מענש
 ווארען עסען, פאר׳ן ידים נטילת פון מצוה די זללן נעיתארענט'מקיים'צו

̂רים•' און ארצים פשוט׳עעטי גיווען דאמאלם אלז שטעדטעל ד^ס^גאגצע  ̂ב
 פון . בעשטאנד נידריגען א זעהר אין גיווען זלל ''בלל איז יודישקללט דאש
 אלז עש .נעוולשט נלשט נאר במעט זלל האיבען עשען פאר׳ן ידים נטילת קיין

 ''נלשמ נאר האבען ווללבער זללערע וואש בתים^ י בעלי פלעל גיווען אריך
ש דיינע צעהלעןזלבען קלון פון נעהאלטען'  עקוקט, זלל בלל האט טעג.'דא

 נוהג אזוי'' נלאט }יך זענען טללי וואש ,חוטרא אנאיברלגע' וול אזיוי עפעש
 גאנצען אין האבען זלל וואש צללט^ן לאגגע" איז'נלווען עם .מנהג א מחמת

 עטלישע אז אללננעפלהרט' געווען איז עש נאר 'געהאט. נישט טקוה קללן
איאתרנ, בשותפות .איטקוה י נעהאט'בשותפות זיך האבען'' עטערטלעך

בשותפות
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 גרויפע, די פזן, ניוו;ןן נישט אויך איז וו^ל^ר אשוחט, מיט ארב בשותפות

קיין פסח אין נישט טאהר י אז איסור דזןם פון .לרט פרומע
ר ,נז^וויסט נישט גאר זיי האבזןן ,ההרינג קוין ,קאש^ם קדן ,ארבעם^ן ^  א

^1גר איין  זאלען ,יו^שקילט אין שט^נדיג ג^האט ז״ ייאבע דאגה י
ם האכזןן זיי בגוויל הקהל. שמש אגוט^ן בי׳ןקומ^ן ^ טי רע^נ  שמש^פאר גי

^ן צו ̂זיך אויף נ^טט ^ר המשתלח'וואט ,שעיר אמין  מיט צרות אל^ לד
 זיי בלל איז צרה ערשטע די .שטאדט נאנצז^' די פאר שטראף אלערללל

 זיד האבען זלל .יאהר אין מאהל צוולל לללנט מ?ןן וואט ,הוכחה די נעווען
 דו פאהר זןם ליינט מען וואט מענש דער אז .נארלשקללט אזלל איינגערעדט

 אויטדאם נל׳טט ער ט3לע’צריק', אמת׳ר קללן נלשט איז ער תוכחה,''אויב
 צונעמען צו נאר ,עצה אנדערע קללן נעהאט נלשט זיל האבען אלזא .יאהר
 עס תוכחה. די צו אויפריפען עם ואל מען בעשטעהן זאל וואט שמש אזלל
 האט תוכחה די פון שבת רעם און אז‘ באמעירקען ̂צו לגיכט נעווען אלז

 זללן צו נעהאט מורא האכען וואים , געוולם ‘בתים בערי דרלטעל נלפעהלט'יא
 געקומען זענען וואט די אפילו און .הוכחה דל לללנען }ועט טען וול דערביל

 האט מע] בעועת. אוירען דל פערשטאפט ווללטער זלןי האבען’דאוולגען,' צום
ם לגט נעלל ע ה ח כ תו ל'  אלן אז , אויך פערלויפען געקאנט אמיא״הל זלך האט ד
 דאווינען. צום מנין א שאפען צו אגנעקומען גרלגג אזוי נלשט אלז שכת אזלל

 שטעדטעל אלן אחרבן גלווען איז’ תוכחה דער פון שבתים דל אלן בקיצור
 נלשט ‘זיך האט תוכחה דער פון צרה די אלבער און .באב תשעה ווי אזוי

 בעד,קורא. א זללן וועלעןילערנען זיןי זאל מאים שטאדט אלן קללנער נעפוגען
 •צווללטע דל • יאהר גאנץ א קורא בעל דער לין געמוזט האט שמש דער נא־
 דער השנה. ראש אין בלאזען שופר ראם זלל בלל ‘גלווען וודטער איז לרה

ם בעלי די אז ,זאןי טורא׳דיגע טין אזלל שטעדטעל אלן גיווען אלז שופר ^ 
 נאןי שטלטט ווער און שופרי, אויפ׳ן צוקוקען פשיוט געהאט מורא האבען

 נעוואלט נישט ‘קלינער זלןי האט דאט ,ארנין האגד אלן פר1ש דעש נעמען
 תוקע"אלז בעל דער אויב א.ז זלכער געגלייבט האבען זלל אונטערישטעלען.

 זיי האבען אלזא ‘יאתר. דאם אוים נלשט ער‘ לעבט צדיק אמת׳ר נלשטיקלין
 וואט‘שמש, דער אז נאר עצה, אנדערע‘‘קללן‘געהאט נישט אויך דעס צו

 דער זללן שוין ער זאל תוכחד^, רל דלןי אנאבגעקוילטער ווי סלל שוין אלז
עלהא תוקע בעל ך.  זללוזזעלכע צלטאכעןבלל נעפלעגט זיךאבערשוין ט’אוי

 ׳. איינרעדענלשען נאדלשע זיליערע באשטעטינט וועלכעיהאבען •פאקטען
 נעמען אוגטער געוויאלט נלשט קלינער ראך האט רוב פי על‘ וול‘ אזוי ‘ווארען

 וואט ?ז׳נזוואכער, אלד אנאלטער נאד שםיט\ ווערען צו נעשעפט דא.ט זלןי
 עם עפ מלט זלך פעררלנגען צו מענליבקלוט ראם געהאט' נישט‘ שוץ ד^ט

 ''וואט נעהאט נלשט שוין דאןו האט דער ברויט, שטלקעד קללן «נדעריט
 אלז אין סבנה נרויטע דל נמוען'אין מכניים זלןי ער האט ,איינצושטעלען

 אלו נעצאהלט עם האבען זד ווא.ם פענטיע גמיסע ‘די פון .שמש געווארען
נעפלהרפג לןן'נג* נלש׳ט גאר האט אץ קעלט פיאר הינגער פאר טארבען1געע ער

יאס ■



IŜנ •«נ־אלעד דער דיר
 איז ער ז8 "גנערעדט,8 בתים בעלי דן אבער «ןןי האבען עסק, דאם

י שופד'. דעם אןבעי ארער תוכחה די איבער נעשטארבען
 בין א־ך וזען — זןץדע 'שפאניער דער ווצטער 'דערצעהלט— 'אן^ און’̂ י

 פון פערביגענאנגען'נאנהט געהאט שוין איז זלאטאפאלי, קרן אגנעקומען
י ^ ׳  בלו גיווען איז טיר פאר געהאט', נישט' ̂טטש י*?י^^קלון ״’ ^י
̂א א זיי  יוש מוצאי ער איז נעלעבט יאיהר גאנץ א קוים האט וואס זקן שטש^

 געטראפעןנא־ נישט זיןי'זיל אהןהאט דאמאלס פון אלן נעשטארבען, בפור
 ווי גיווען נישט מעהר שוין איז דא ̂און .שמש א פאר געטען זועמען''צו

 קווגער איז תוכחה ערשטע די שבת^פון דעם השנה. ראש צו חודש איין
 עם בר האב איןי וואם ננייד, דער אז היונט דאווןנען. צום געקומען נלשט

 זיך ער האט עסען צום ריןי וואש איןד אז גלזעהן האט , שגת נלנעפען'
 עפעס !״אה .ווללב זללן צו געזאגט האט און פרומקילט מטן אויף פערוולנדערט

 הער'נגיד אורח״. פרומער א שבת דעם אויף נעווארען אונזייצוגעשלקט אייז
 בלז צורעדט, טלר מלט זלןד ה^ט און זללן צו אנגעהויבען״מקרב מיןי האט

 א זללן קאן אלוי צו ,קורא בעל א זללן קאן אלך צו נעפרעגט מלך האט ער
 האט אזויגאהך אלם. דאס קאן איך אז נעזאגט עם אלך האב תוקע. כעל

 שטעדטעל העם אין זאל אלך צורעדען צו באלה אנגעהויבען מלך ער
 ^■ץ זיך וואךיהאט אנדערע די אויף שבת נאהך אישמש. פאר פערבלללבען
 בלאזען שופר מלט געפריבט מיך זלל האבען אלול, חודש ראש אנינעהויבען
 'אלך האב דאן העכסט'געפעלען. זלי בלן איך בקיצור התורה. מלטיקריא׳ת

 .פארעכטען מקוה דיל זאלען' זלל ראשית ,געבאטען אוים זיל בלל מיר
 דישטאדט ,אויםגעבא.טען איךמלר האב צן'די'הוכחה, געקומען איז עם אז

ת מללן ברענגען צו הוצאות אויף געילד געבען 'מלר ז^ל י ג י ג  האכ אלך .ב
 התחייבות א טיט בתב א גינעבען טלר האבען זלל און ,געפועלט אלץ זיל בלל
 וועל אלך וואם אויסער ,נילדיץ פיער מאך אלע געלט מזומן מלר צאהלען צו

 זיי האבען אויך הכנסות דירעשט פון און פישקע, צדקה דער פון האבען
 זיי אדירה'. פאר שטיבעל אבעזלגדער ,'הקדש' אין אויספערעבט ימיר פאר

^ פלל אזוי נעצאהלט נלשט קילנמאהל נ^ך האבען יזיל אז נעזאנט האבען  פ
 נלשט בלן אלך בעווללל אוינען/ זייערע אלן חן נעפונען האב איך נאר א'שם'ש.

̂[ ז;זל אלך זללן קאן אז"עם גערעכענט זלל האבען פרומער', א בין או'ן זקן קללן  י
 האב געהאט, ללב מלך האט שיטאדט די בעווילל און זללן, יטיס מארלך זר בר

 ,פעלער׳גן זרערע אויף און עבירות, זייערע אויף ערקונדלגען נעקאנט מלך אלך
 יאלץ 'ד^ל עם כח, אנרויסען פערילעגט צווריייאהר אלן"די האב איך און

,אירען ערליכע געווארען זענען פארעכטווער?ן-אוןד./בעלי'בתים

.(ח)
 מאהל. אנאנדערט דערצעהלט זררע שפא.לער דער ווללטער דאם

' אז ״ ״ ■ י '



2הכוזיידע שפאלער דער

 אהללע איז און זלאטאפאלי אין הקהל שמש ג;ןווארק איז ער ווען אז
 דאמארס ער זלאטאפאלי\האט קיץ בית בני ‘ז״ין ברעננען נעפאהרען'

ל אב כיטד זן:ן צו מקיים פאטער, זץן ביד אנגעטרעטען עווי ב  האט ער \
 פאטער אלטער דער ,גיזעהן נעהאט נ.ישט לאנג גאגץ שוין עם מ:ט' זוןי

 זאל ער אויסגיפרעגט עם האטי אץ ,ניווען משמח שטארק עם מיט יוןי האט
 וואם מיט און ,גיווען לאנג אזוי אלז ער ווי ,אמת גאנצען רעם דערצעהלען

 ,אטת רעם פאטער פאר׳ן זאגען נעמוזט ער האט הולגט. זיך פארנעפט עי
 עם אויף שם'האט בעל בעוולול'דער גלות,’ יאהר פינף נעליטען האט ער אז

 / געוואר?ן בית שטארק דרף רעם ’ אויף איז פאטער דער .גיווען נוזר אזוי
 וואם ’נאןי' »שם בעל דער ראם א.יז ,ווער .שרניען צו"" אנגעהויבען האט און

 האט רעם בלל .^פאהרען' דיר צו’ ער לאז .געפאהרען עם צו דו בלזט
 בין ,אל[י געזאגט. "נאןי' עם צו האט און' ארויםגעוזאפט פאטער דער זל[י ,

 צו פאהרען נל־טט נזעהר שוין זאלסט די אז אב כיבוד בתורת’ גוזר דייר אויף
 אפשוטער זעהר גילווען דערפאטעראלז בעווללל אז זלך פערשטעהט עם עם״.

 איז עם און .’שם’בעל פון גדלות' דאם פעישטאניען נילשט מענש״ייהאט'ער
 צדיק פערבארנענער זעלבער דער /י_ץ דאסיזאל אז איינגעפאלען, ’נלשט נאר
 דערהערט י דאם האט שפאלעריזללדיע א^דער \ גלווען עים בלל אמאהל אלז וואם
 איטילערע פאר וואם ציו דערצעהלען, ווללטערצו' גיעהאט מורא שוץ ער האט

 פאטער פאר׳ן געטל;ט שיוין ער האט נעמען. 'אצלנד’ זלןי געהט ער פרנסה
 צו שוחט מלילא .שמש נישט .שוחט זלאטאיפאלי אלן ווערט ער אז ,זאגען

̂ערען  דער .אבהאלטען שטארק געוואלט גישט פאטער דער שוץ' האטי וו
 פאטער דער וואם געבלטערט, שטעגדיג דעס א^יף’אבע̂ר האט זגידע שפאלער

 שפאלער דער' ’ שם בעל צום מיעהר פאהרען צו נישט’פעריבאטען' עם האט
 נעוואלט נישט ,גיווען כעם אין אליז פאטעיר דער ווען ,ראטאלם האט זיירע

 האט ער ווארען טענות, גרויסע קילן דעם 'וועגען פאטער ^מיט׳ן מאכיען
 גזרה. די זדן צו מבטל פאטער כללם פועל׳ן דערגאהןו וועט ער אז נלרעכענט

 דאט^לם פון איז עם וואירען אויסגעפלהרט. אזוי זיןו׳נלישט' האטי עם אבער
 נפטר איז שם דעריבעל או̂ן געיגאנגען פערבלל נישט י^הר גאנץ קללן' אהן

־ ■ • י■ ״

(ט)
געווארען מפורסם זיירע שפאלער רער איז י1אז ווי .

■.’פת1מ בעל נרוייסען א ’ פאר זלאטןזפאלי, אין

 ער האט זלאטאפאלי אלן שמש ניווען אלז זיידע שפאלער רער ווען
האט ע^ וואט רפואות* זיל אוןייגענען זללן, חולים מברץ געהן צו געפלענט'

אליין



זיידע שפאלער דער30
 ער איז רפואה $ן נעעבען האט ער וועמען קרילטעכצער. פון געמאכט אלדן

 בדי ,שטים רשם נאר נעטוהן ער האט אלץ ראם .נעווארען נעהדלט נעווים .
 יעדעןהויז אין חשוב זדן זאל ער און האבען ליעב עם בתיפזאלען בעלי די

 פוןשלעכטען זד פיהרען אראב^צו דעםיבח נעהאט האט ער מעלכען דארןי
 האט י’ געווארען קראנק עטעצען בד איו ק.ינד א אז .וועג נוטען אויפ׳ן וועג
 האבען אזוי' שמש,' ליכר ר׳'’ מבקר דעם נאך נעישוקט ערשטע ראם מען
 רפואה, א נןגעבען איידערערהאט נעפלענטרי״פען.''אבער בתים בעלי די עם

 אווי ווי מוטער די ודן צו ודורש חוקר שטילערהייט אנגעהויבען ער האט
 ,פיהרעכץ אלהר אויב נשים. סדר פון ענין איןידעם יודישלעןי ‘ז.יןי פיהרט זי

 ,זוןי זאל זו אווי ווי גילערענט איהר ער האט דין י6 על ניווען נלשט איז
 אויף זיוועט אויב אז זינעווארענט^ האט’ער און אהןיפוהרען. הדנט ■ון
 :די דאןיוועט פיהרען, צו גוט אהן'זיןי הדנט’ון2 הארץ גאנצען מיט׳ן’ נעמען זיך

 נישט אויב און .ווערען געזינד כאלד וועט קינד דאם און ,פועל׳ן רפואה
 געברעננט בדשפיל א באלי איהר האט ער זדן. פועל נישט גאר רפואה די וועט

 געטראפען קינדער זדערע בד אויןי זיןי האט עם וואם וודבער', אנדערע פון
תצו זדנע דארך נעווארען נעהדלט זענען זד און אקראנקדט, איו  5לי’רפו

 ,יודישקדט פיהרען זאלען נענוטען זיןי אויף האיגען מוטערם די וואם דעם
 דער האבען געפלעגט האט מנהג אי נאך .געלעריענט «ד האט ער ווי אזיוי

 אלע נעהן צו זלאטאפאלי', אין שמש געווען י איז ערי ווען ,זדרע שפאלער
 ער האט קאלט גיווען איז טקוה די 'חאטש .ארדן מקוה איין נ'אהןיןחצות גאבט

 מען כח א פערלעהגט אפילו האט ער .טבילה קדן פארפעלט נישט קדגמ^הל
 דאס אלז נעכט דורעשט אבער .די'ווא[י אין מאהל צווד ווארימען מקוה די זאל

 זייי האט געקוקטיאון ידעם אויף ני־שט ערהאטגאר און נוטקאלט, אםערניווען’דו
 ד^ס חצות. הקץ עראנגירעכט דערנאהןוהאט און,זדן ארענאכטטובל נעמיזיט

 נעמיזט זיך האט ער בעיידל ,גריגג אזוי אנגעקומען גישט זזביער עם «יז
 קדנער כדי פענבטער. דורכ׳ן ארדן מקוה דער אין' ארדנקריגען בדגאכט

י :וויסען נישט דעם פון זןןל י
 פץ יא איז בערער דער אז ,געמאכט אמאהל אבער זיןד האט עם

 צו דא האט ער איז ב'עדער.רעכענענדוג דער נעווארען. געוואהר מעשה דער
 'נאןד עם און'האט אדסגעזידעלט, נוט עם ער האיט אשמש, טיט מוהןטאקי

 וועט ״ משוגעת אזד בד נאכאטאהל 'עם ער חאפט טאטער אז פארזיבערט,
 ד^ס האט בעדער רעם בד • משוגעת ידעם’ פאר זדן פסק מקיים נוט עם ער

 אמאגכפערראן אז עפעם קיםטדאם ווי היתכן משוגעת. ארעכט ווי אויסגעזעהן
אן’בדנאכט, דערצו ארדןנאןי אמקוה אין געהן זאל  קאלטען אין דערצו נ

 נעפוניען גישט דאטאלם זיןי האט זלאטאפאלי גאנץ אין ווארען • ארדן וואסער
 אלזא‘אויםערגשים. .געהן מקוד, פון האלטען זאל וואם מאנספערזאן איין קדן

 בדם נישט שמשיאיז אז׳דער נאר, נישטאנדערש געקלערט ’’בעדער דער האט
 גלשט בערער דעם טיט זיך האט זלידע שפאלער דער 'אבער .שכל רעכטען'
האט אץ מיט״גלטען' בעד,טען צו" עם אננעד,וי'בען ער קריגען^האט געוואליט



S1 טזזיידע שפאלער דער
 ■ וואם ב^ד;ןר ד^ר אב^ר ,שט^^ן נישט דאם ny זאל 1y זאגטyג מופר ry ־

 נאהף• דער !•ySyn געוואלט נישט גאר םyבט'האט^yפארגר n־yt'ןyווyג איז
ר׳דער האט  א« רyדyב nyi ם.יט [ybn:«n צו רובטsyנ‘ yז״ר שפאל^ר וונוט̂־

ŷ וועט dy צאהלyלט ן  הןyמקוה■ג אין ןyם"לאזy טyוו •לר וואם’רsרפyד ג̂׳
u "אויף וואלטyנ נ.ישט האט רyדyב .גאיט yאל p באשט אויןיyהן ,

yאי האט רy ”כעווצל . iרנyרlלyוואם יודע טי הרט pוויל שטש ר yפyמאכ םyן 
 ■ ווי הןyפארשט קאנטyג נישט אופן שום קללן ביו האט רy ̂ווגיל ,מקוה די פון

 האט זוודע 'שפאלער דער אז אטקוה. צו אמאנספערזאן ty^y קומט
 דעם ביוו פועלי׳ן צו גוטען מיט עצה שום קיין נישט האט ער אז איינגיזעהן',

 אז נו נעזאגט. ■אזוי’םy צו ער האט עקשן. גרויפער אז״־ איז וואם בעדער'(
 נישט זאלפט דו אז כף/ תקיעת מיר ניב'זשע עקשן, אז^ יא ביזט דוי

 זאגען דיר א;־ך וועל .לעכען וועפט די לאנג ווי מענש קייןשום דערצעהלקפאר
 האטאזיוי דעריבעדער אגרויפעטובה. קוטען ארוים וועט דלר איסודיוואם

 נעזאגט. אזוי עם צו זולדע ̂פפאליער ׳דער ווגיטער האט דעם "נאהןי געטוהן.
 איןלי וואלט ,זיין מעניש דיך געוואלט וואלט אלך ווע̂ן אז' וויפען זאלפט

 מיין נישט אבער איז דאם אש. דנע^אבארג אלן'די דיר פון' נעמאכט
 דעם פאר נוטען• אלן דלר מלט האנדלען בעפער אלך וועל אלזא שטללגער.

 זאל עם 'בסוד ארללן מקוה אלן נאייט אלע נעהן לאזען וועפט^מיך' דו וואם
 בליגדעטאיבטער, דללן אז טובה, די טוהן וועליאיךידיר וולפען נישט קדנער
 אין זללן מתפלל אלר פאר אלך וועל בללגד, יאהר עטללבע שוין אלז וואם'
 וועט פריה דער אלן טארגען און וועיען זעהנדלנ צורלק זאל' זי אז מקוה

 וו^ט זי 'און פרייר, נרוים' פאר אמשוגענע מל אזוי אויפחאפען זיך «י
 און ,הויזנעזינד גאנצע דאפ און מיוטער און פאטער איהר קישען ?נולויפען

 נישט ווללפט זי אז זאגען וועט זי און ,שטחה גרוים' פאר טאנצען וועט זי
 דער אז אביגעטרעטען. פלוצליוננ אלר פון אלז 'בלענדינקללט דאם וו^ם פון

 מישטער. צו יא יוון שטען געבללבללן ער איז ,'דערהערט דאם האט בעדער
 ער אז ניווען, טישב זיך ער האט נלללבעגדינ, נישט נלדבענדלג, יא און

 עם האט בעדער דער .מקוה פון שללפעל דעם עם נעבען י פריבען ןועט
 זאלסטנישט ליייבישיז ער-,גלדעגק ווער־ט די זאגענדלג דעםשליסעל, ניגיעבען
י י י נארען=קאפ״. קיין טלר פון מאכען'

 דעם בלל רעש אנרויפער נעווארען אלז פריה דער' אלן צומארנענם
 דער ווי אזוי פונקטללך געווארען טקויי̂ם אלץ אלז עם ווללל • שטיב אי] בעדער

 שטאדטהאט נאנצע די דעםבעדער. צוגעזאגט בללנאכט האט זיידע שפאלער
 בעדערם’צו'ידעם^ 'גלשעהן אליז עים נם''מאם גרויפען ד־עם צוליב נעקאבט

 סוד^איז דער בסוד. געווען אלז הללף דער אורזאכיעפון די אבער טאכטער.
 דער אז נעטאכ׳ט זלך האט עם .ארים יאהר א אלין נעווארען מפורסם הערשט
 הא'מ ער מען און .עלטער זללן' אויף געווארען קראנק שטארק אלז בערער

 סוד, רעם געווען מנלה דאטאלם ער ''האט’אגוםם. שוין אלז ער אז פערשטאנען
 שטארק האט בעדער דער אץ .געמאבט זעהנדלג טאכטער זללן האט עם נוער

נעויוארעגט ■



jn*n שפאלער דער33
 דעם־ מיט מ^הר שוץ זאלק הלטען זיןי «אלןן מ^נע^ן, אל^ גז^וואר^נט י
 צדיק, נרויס^ר איז'אפ;ןרבאת^נןןר ?ר בגוויל שאפ^ן, ניבש גאר ̂צמש י

̂ם נאהך אזן  באלד איז מופת דאם נ^שמארב^ן! בעד^ר ד^ר באלד אי« די
 פ^רש^הן אגגעהויב^ן שוין 'י^ד^רהאט ^וואר^ן,און ^הרשטארקמפורפס

ד אז ,אמת ד^ם ש ^  זא[י די י, צדיקים גרוים^ פ^רבארג;ןנ^ די פזן איז ^ז
 ארומעדיג^ די פון ם?ןנ^ן פיעל און ,ארזם און אדום קלאנג א ב^קומען האט

n צו פאה^ן אגגעהוי^ן האבען שטזןדט p נען 0י!ן ביז .צדיק  געקוט^ן ז̂ז
ש^ן ד^רקאנט, האיען ,מעדוועדאווק^ פון און אומאן פון ^נ
^ן ^  איז צדיק אז .שר^ן צו' אנדןןרען צום איינער אנגעהוי^ן ז^ ד

 ריפען קפלעגט עם האט טען וואם .זוהן ברוןי׳ם ר׳ פאסעםער’̂ דעם
 אזוי איידעם. שוחט׳ם’מעדווע^ווקער' דעם איז ער אןיןויאז און ,זיידע'.

 אין שם דער און געווארען, מפורסם מאהלימעהר אלע צדיק דער אי« נ«<הך
 דאןיהאטדער מופת. על3 אגרויפער דער,זיידע'איז/עווארען אז נענאנגען
 זלאטאפאלי,, אין וואהנען וובטער נישט שוין קאן ער אז געזאגט, ז־;לדע שפאלער
 'זני \און ארננן פגים און אנצוקוקען עם זיך שעהמען בתים בעלי זץ כעוויול
 ״ נעשאפט אהער ביז עם מיט האבען ז;ל 'וואט ,נפיט עגטת גרוים ה^כען

 וואם פערלאפען, איינמאהל 'נישט זיך האט אויך און עבד, א מיט ווי זוי8
 דעם אויסער אין .רייר פאסענדע קנון מיט נישט ניווען פכזת עם האבען מ

 אויים ארבווט גענוג ליגטנאןד עם אויף אז נעזאגט זיידע' שפאלער דער’ד^ט'
 פון צדיק דער איז אלזא .אידען אוקרנונער יודישקילט"אלע בעסערעןאין צז

 אומעטום נעווען שוין איז ער און ארדן, שטעדט אגדערע און אוועק ד^רט
^ן א פאר ספורפם  יאהרייוואם אכט' נאהןז און .מופת בעל א און יצדיק נרוי

 און שפאלי אין באזעצט זיןי ער האט זלאטאפאלי, פין ארוים אי« ער
 עם האט מען ווי אזוי ״זוידע״, נאמען רעם טיט גערופען עם הן«ט יערער

 נישט^נעווען נאןי איז צננטען יענע אין בעוויול יוגענד. דער אין נעריפען
^י'  נאטען מיט׳ן אצדיק ריפען צו וועלט דער בעוויסט^יף שטארק ן
ר שפ>ןליהזןט שן  רייפופתים יאהר, פערציג אין צוויי געוואועט צדיק ^

 אויסער *ז י1אז’,שרעקליןי זעהר ניווען זענען בעוולזען פלענט ער מאס
 קינן בר מופתים גרויסע אזעלכע ניזעהן נישט מען' שם בעל דעם
ר מען צדיק. ש»  אכטצינ און ניוועןיזיבען אלט איז זללדיע שפאלער‘ ^

my אין טאג ניווען"זעקם איז ראם .שפאלי 'אין געווארען נפטר ש* איז 
 אזנה אויף זנין מנין ז>ןל זכות זיון .לפ״ק הקע״ב יאהר פץ תשרי רש1ח

^, לע8 אויף אץ ד .אמן אי


