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דא איז כעשריבק די וואונדערלי^ מעשה וואם ד^ר שפאלז^ר זיירן^
האט ד^רצ^הלט פון דעם נרזןסטען נסיון וואם די צוויי הגלינן ברידער
דער רבי ר׳ א לי מ ל ף ימיט׳] רביץ ר׳ זו שא יענען געפריבט ^ווארןןןדורןי
צווןל מכשפות  .און אויןי ^  ]p pדעם נרזןסט^ן נסיון וואם ד^ר ש^§ 3ר
זיידן זז^לבסט איז נעפריבט נז^ווארז^ז .
י

טארלער רבי גון לאת

^יבערג^ז^צט פון ^ריהמט^ן ספר יואם דעי
ה^1ט ארוים גיגןןבען מיט  Dpנאטןןן
י

.

ת פ א ר ת

מהרא״ל

בהוצאת בית מסחר הספרים

על י׳ יוסף ־!ד׳ אברה□ פשעמיאראווער
ל^דז ,גאוואמיעסקא 18.
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רעד ♦פייאלער זיייד*;

)ןז%אונדערליכע מופת וואם דער ש£אלער דידע
צוויי וואלד םותרים  ,וואס איעער האט
געוואלם  n r vאנדערען משיג נבול דץ ביי דעם גראף
״פאטאצקי• .
 .א נ^זולכ^ר גרדסי^ר פ1חר 5ון רוטלאנד,וואט ם־^ן האט איה 2ק ר ו ^ ך
איז אלט נין*ואר?ן פ׳^רציג יאהר' ,
די^ר וי־רט^ר ר׳ בז^ר ,ווילל נאך א^ידער
זז^נזןן אלהם פלוצלונג אלןן זללנ*ן האר ווללס ^ווארז{’ן ^ פון א אוטגעליכט•^
 . p p trלר האט ז?ןהר שטארק מאמלן ג^וו^ן אלן  r pהללללק ,צדיק ד^ר
שפאל^ר זילדז^^ ז״ל  .ד^ר סוחר האט קילן' אללן זאןי ’אלן זללן ’ ל^ב;ןן  ,פלל
^ ש ^  £ט לי ^ ,פלל פאטללי;ןנן .נישט ^ ט הון אן די הטיסה פוןדזןם ש פ א ^ ר
ג ?י ^ן ׳ אי? 1י
זיידען  .ק ה ר 5לל ישועות האט **לי׳°
איז דורך די^ם שפאל^ר זילרענ׳ם ברכות ג?יוא “ ען אגרויפער עושר ,.זללן מפחד
איז נ עו ^ן פון האדץ  ,ער האט אבגי^קויפט בלל די פרלצלים וואלד=בע'לצערם
די נרדפע בדמעו־  ,וועלכע {וערען אננערופען,בודללצעט״ און ער האט’ די
בללמער אוועק געשיקטינאך ,דילטשלאנד״ אלן דער שטאדט ,דאנציג״ ,ווי
ער האט זד’ &ערקויפט ,און דאבלל זעהר פלל נעלו־ פערדלגט  .אויפער ב י.

אנדערע פרלצלט האט דער וויפער ר׳ בער אויך נעהאנדעלט בדס גראף
,פאטאצקל״ דער בעוויפטער גרויפער און רדבער גוט־בעזלצ^ער  .דער גראף
ד^ט געהאט בד זדנם אנחית זעהר אנרויפען וואלד ,וואט האט זיןר־געצוי־
נען אויף עטללפע מדל דל לענג ’און דל בריט  ,פון דעס וואיד האט י דער
גראף אויספעיקויפט איע יאהר טויזענד בדטער צו פלנף רובל פא־־’ א בוים,
און בערך צעהן יאהר האט זלך אזוי געפלהרט ,אז זדן שטענדלנער קונה
ולאס האט בד אלהם די בדטער צ.בנעקויפט פון יאחר צו יאחר  ,א:ז געווען
נלשט ’קדן אנדערער נאר דער וודפער ר׳ בער’.דא־ט■..כללם נראף האט
דער וודסער ר׳ בעד שויןנעהאט אזוי' ווי אחזקה א1יף די טויזענד ביטער־ ׳
און עם איז נאר קדנמאל נישט נעקוטען אויף דעם געדאנק פון אנאנדערען
סוחר י צו וועלען משיג נבול זדן דיעם וודפען ר׳ בער! וודל אויפער רעם
דאם דער וודפער ר׳ בעד איז נעו־וען זעחר־ אנ׳עהרללכער פלחר ,א למדן,
א בער צדקך , ,און ער האט נעהאט זעחר' א גוט הארץ  ,האט ער אויך שוין
נעהאם זוהן אץ אידעסם ,וועיכע האנען גענעסען בד’ זדן מיש און
האבען שטענדיג געלערי^נט הוו־ה צוזאסמען  .אי^״הל אבער האט א־הם
שטארק מקנא נעווען אנאנדערער סוחר וזאם מען האט אלהם’ נעדפע■
■ כאלר פלגפקער ,און ער האט ’בי־ זלך בעשלאפען ’ אז ער זאד משיג נמל■
'
י; זללן  r nוויסען ר׳ בער און אויסדיננען אלחם’ די מויזענד ביטער בד רע:ז
^
י
■׳
גראף'פאטאצקי •
דער
'

100

דער ש£אלער ז^רע

ד^ר גראף פאטאצקל איז •^ב ך קיינמאד נישט  ]yoi'tpאויף א;ן1
האט נן־ א ט ז;ןד«ר פיל נחלא 1ת^ ,רפזן׳ר ,פן}לךןר,
ארט ,וונולל
^  \p yנישט דלווזןן י אויף אדן א ר ט,
מ;ןל^ר ,גערטנ^ר ופרוטה,
דאןד ני^טוזט אויף זנלן פ;ןרמ^^ן אום־^דום אכטונג *\p p
האט
פ־שום ליב געהאט אפט צו פאר?ןן און n
האט
אין אויסער
פ^רפרעגג^ן אלן א ני ? ת ל^נדער  ,ווי 7ןם ’^פונ^ן^’ ז.יןי פז^רשיד^נןן ב?}דןןר
און פ^רג*^גלני^נם ^רט^ר  ,האט זןר דאןי גי׳טיט ג^האט קיין צדט צו פזןד^
בר^גנ^ן און זדנזן ’ נ ח ל א ו ת ^ ה ר ווי ה^כםט?;גם א חודש אויף אדן
ארט• יעל פן האט ער אלללן גישט נעקאנט'פלהר׳^ן זדנע עסקים ,נאיר
.בדם קוי$ען און פערקויפען זענען איכעי־אל נעועסען צגדערע מענשען" .

ראם פערקויפען אלז אלזא כד איהם אליף אזא אופן צוגעגאנגען .
אוסעדום ווי נאר רעד גראף פאטאצקי האט נעהאט עפעם וואס צו פער^״
קויפען ,איז געווען אקאנצעדאריעי ^און ’‘ אין די קאנצעלאריע האט •
נעהאנגען א,ליסטע׳ אויף וועלכע עם'׳ איו נעווען אויפגעשרןבען אלץ ,
וואם עם איו דא צו פערקויפען ראם יאחר .ווי יפיל״ האלץ ,ווי פלל וודצץ
וכדומה .רער ^חר וו^ש האט געוואלט קויפען 'וועלכעם מין מהורה
האלט בעדארפען נאןי אדיער דער גראף איו דארם אהלן נעקומען 8רדנ■^
צושלקען' אלן 'דער קאנצעלאריע א דעקלעראציע מלט ,קאלציע* נעלד ,
באשר י ער וויל קויפען רעם און רעם' מין םרוורה פאר אזא ’און ’ אזא
• פרללו  .אז רער גראף 'איו נעקומען האט מען ניעפעגם דל דעקלעראציעש
און מען האט נעזעהן ווער' ס׳היאט דעקלערלרט טיט א נרעסיערען פרידיו /
דער אייו געכליפען' רער קונה  ,און ראם געלר וואלס די איבריגע" פוו^-ילט
ד״אבען ארידננעשיקט'האט מען יד באלד'אומנעקעהרט .אויב עם האט
ולך אלמאהל געטראלפען אז צויד פוחרים אדער מעהר' האפען >דעקלערלרט
מלט אדן אלן רעם זעלפען פרדז ,דאמאלםי־אלו רער קונה נעבליכען^אש
*
האט פריהער ארנין נעשיקט ודן דעקלעראציע .
^ דער וודסער דיבער וועלכער אלו תמייד נעווען ולכער ,אז ער אלו
דער קונה .האט ויך קדנמאל נישט צונעאליילט ,און ער האט ולך אזוי
נעפיהרט  .צום ערשט האט ער ארדגגעשלקט > א דעקלעראציע אויף דל
מויויענד בדמער  ,און האט בדנעלעגט באלד טויזענד רופל קאלציע  .דער
נאלך בדם קאנטראקט ^רדבען האט ער ניוגעצאהל׳ט דאם א^ברלגע  .ראם
אלץ האט גאנץ גוט געוואוסט* רער מאיר פלנסקע^ ,וואם האט רעם
וודםען ^ בער נעוואלט משיג נבול ודן י האט ער אויך אפנעגעפען ■א
דעקלעראציע נישט *מלט טויועגד רובל קאלציע ,גאר מלט דרד טויזענד
רובל  ’,כ ע מ ד ל ער האלט נעהעבערט רעם *פרדו מלט צווד רובל מעיהר
או*ף יעדען בוים .ער* האט אפללו ראם' אלץ אלבנעטוהן אלן דער שטיל,
אזוי או רער וודסער ר׳*בער ואל ולך דערפץ גלשט דערוויסען .אבער
וו ק ער א”%ו געקו^ן אין דיען• ^נצעלאדיע אבצזגעכק די דעקלעראציע/
האט

דער שפאלער זיירע
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ט^נש וואם פיהרפ
זיןי נז^וואלט מאב^ך י־ןאגטשאפט מיט
■האט
דארט ד^ם גראפםלעסקים  ,האט זןר זוןז נישט ני^ק^נט אלגהאלט^ן .אזן
וולל טאכזןן אזא
האטיזיןי פאר ד^ם מז^נש^ן ג^נומ^ן ריהט^ן אז
ג^ש^פט  .און וויל ד^ם גראף בז^גיליק^ן מיט ציוויי רובל מזיהר אויף י^ד^ן
איז איהט׳נ^ר נישט א!!גגזן£אלזגן צו אי^רקל^רען אז ד^ר
ב 1י ם.
איז' טאקי אז^י
ז^לבזןר מ^גש וו^ט דזןרנאך אוים זאנזןן ד^ם סוד  .און
נ^ווי^ן  S p .ווללםזןר ר׳ ב^ר האט זלך דאס י מאל אויך גישט ג^האט צוג^־*
איילט טיט זללן ד^קל^ראציזן ,נאר ^רשט אלן^אחודש ארוס אייד^ר ד^ר
גראף אלז ג^קומ^ן  .״ אלז ׳ ^ר א וועק מלט זללן דזןקל^ראצי^ אלן דער
קאיצזןלארי^ ארללן' ,אל;ן האב׳^ן אלהם דארט נ^קזןגט שיוין פון' לאנג  ,פאר
זללן ^הרללכקילט און נוטטקללט האכזןן אלהם אל^ ליןב נזןהאט .און ווי
נאר ^ר אלז ארללנגזןקוט^ן האט איהם גלילך ד^ר ^ ^ פ ט ם פלהר^ר
ד^רצ^הלט דז^ם סוד  ,אז  oyאלז ד^רט ג^קומ^ן אללג^ר ׳ א סוחר  .טלם.
ד^ם נאם?ןן מאלר פלגטק^ר  .ווזןלכ^ר האט אוין' ^ננ^ג^בזןן א ד^קל^״
ראצי?ן^ אויף די ז^לבזן טויז^נד בלימור! און ^ר האט ג^ה^^רט■ מלט
צוולל טויזז^גד רובל אויף ^ ס׳ ק ני ן .אלזא זאל ^ר זז^הן זלףיאנ׳עצה צו
אלז נאך צללט  .ד^ר ווללטי^ר ר׳ ב^ר אלז ^בללב־^ן שט^הן
טהון בל זמן
פון זללג^ רללד' צו מלשט און ד^רשראקז^ן .און זןר האט  u pני^ש^פטם־
פלהרזןר ראשית נ^דאנקט פאר זללן נוטסקללט צו אלהם* און ^ר האטיאלהם
ג^זאגט אז אויף אזא אופן טלז ^ר שוין אהללם פאיזןן זלך מ*של*זללן וואש
^ר האט דא צוטהון  .ד^ר ווללסזןר ר׳ ב;ןר אלז אג^ר נישט אהילם נ?ןפאר^ן
גיאר ^ר אלז גלללך נ^פאהרזןן זלך בזןקלאג^ן פאר ד^ם דפאל^ר זי״יד^ן,
־
צו ה^רז^ן פון זללן הילללג מויל זןפזןם אנ׳עצה ווזןט ^ר' ז^ל טהון.
די חםידים וואם זע^ן אפט נ^פאר?ן צום שפאל^ר זללדק  ,האב׳ןן
ש1ין אל^ ^וואוסט זללן דרף \ א ז וו^ן ^ר י האט ^וואלט אראכצלהען" פון
האט ב^דארפ^ן פון
הלטעל  6 p yאנרויסע ישועה פאר איוד ,וואס
אלהם מבטל צו מאבען א גרויסע צרה  .האט  /ר זלך ^נענומען* בללז^ר^ן
אויף דעם ם;ןנש .און ז^ר האט אלהם שטארק מכזה נןווזןן'• טלילמאל האט
^ר אוין גוט אנגעשאלטען דעם מענש  ,און אפילו א פאר קלעפ מלט זללן
שט^קען אויך אליהם צוגזJגזJבזJן  .אללנצושטללק אלהם איז נאר נ^ווען די
בעסיט^ עצה צו דערמאנ?ןן איהם  ,אז נלשט צוליב זיןי אלללן^ איז דער תד
נעקוטען ^ ט ען פון' אלהם די ישועה גאר צוליב דעם פבוד פון די היללללג?
ת 1רה '.דאמאלם אלז שוין דזיר שפאלער זלי^ נעווארע! אבלסזןל' ווללכער.
דאם זעלבע *אלז אויך דא פארגעקומען  .מען ד^ר ^ווללס^ר ד ב/ןר אלז
זל^ געקומיען בעקלאנען ’ פאר דעם י שפאלער זללדען  .ער אלז שפארק
צורודערט נעווארען  ,און האט געגימע! רויכערען זללן''לולקע־ציבעןי און האט
ארויסיגעלאזיט גרוייסע שטלקער רדןי' מלט יא טאל• ער אלז אומגענאגגען
הין און צוריק אין זללן הדר ' .פלוצלונג האט ער /יןו ^נגעשטעלט און ער
האם
’
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ה^ט מיט דעם וויסען ר׳ בער גזןנוטי^ן  i p pאז?/ל^ הא>רט^ ר״ד אםח>
טאקי אז רער םאיר 3וגםקער האט עוני גע;וען אויףידעם אםור&וןהשגר^
גבול  ,אבער ווי אזוי האט ז.יןי צו דיר נענומען א העזה צו קומען' צוייב דעס צן
מ.יר  ,און מון מטריח זיין טיט אזעלבענורריגע ענינים  ,וואב זענען נאך דערצו
לשון דדע אויך ז פאר וואם האסטו נישט נעזאנט קדן תחליט ! פאי וואב האשצו
נישט טיטטרערעןנעבעטען פאר הש״י ’ ,אז עם זאלרירקוינער עשט רןענען
קולן שלעבטם' טחון! 'דאטאלם וואדסטו ראך צו דעס ארעם נ:שט געווען
געקוטען! מענסט זללן זלכער ,האט איהם^ ווללטער'דער 'שפאלער זגירע
נעשטראפט  ,אז מען נישט ד^ט וואם איך האי' רחמנות אויף רילין ווללבע
בארד ,מאלט איך דיך אוודאל^נעהללסען א״וים ווארפען פון דאנעף .דער
ווללפער ר׳ בער ,וועלבער האט נוט נעוואוסט דעט שנהלער זיירעגם דרך.
ה^ט זיך נעשטארקט י און איהם גענוטען בעטען בזה הלשון , .הליללגער
רבי און גרויסער צדיק • איך אלללן רעכען זלך פאר גאר נישט  ,און אלך וו־ל׳
נאר נישט בעטען פאר מיר ,נאר וויי אייו דער בבור פון די הללליגע תורה?
אלר ווללסט דאךיאז אלך האלט׳יאויף זוהן און' אללדעמ׳ם ,מעלכע מצען אזן
לערגעןתורה .הללנט אז אלך מעל חם ושלוט בלשני האכען' מלט וואם זלל
מפרנס צו זללי ,מעלען זלל זלך ראך מוזען א־־וים לאזען^אלן גאס און ’זלבען
פרנסה ,מעטי'דאךי דורך דעט בטל ווערען זללער תלמודי תורה ,נלשט צוליב
מללן זכו1ע האט דער ווללסער ר׳ כערי זלך ויוללטער געבעטען  ,גאר צוללב
דעם זכות און^ דעס כבור פון דער ד<מ ולנער תורה כיעהט י איך 'פון •אללך  ,אלר
זא*ט מיד ארויסיהעלפען פון מיללן ^ירה* .דער שפאלעי זיידע איז דאמאיס
שטיל נעבללבען אפאר מינוטען ,דע־נאךיהאטער אלהט שוין גא־ כולנו
אג׳אנדער לשון נעפיענט .״האשימו נאי עפעם אקאנט־אקט פון דעס גראף
פאטאצקל אדף כללמער  ,וואש ’ דו האסט י כיד אלהש ביז יעצט געקויפט״ ?
האט^אלהם דער ווללסער ד בער ניענטפערט ,אז ער האט נאך דעס
קאנטיאקט פון פאר א יאהדען  '.און ער האט אלהט כאדר א־וים גענומעי
פון זללן טאיס און אנירער געלעגט אויף רעם טלש  .האט אלהם ווניטע־
דער שפאלער זללדע געפרענט"• ,נו מאש זשע ווללסטו פון מלר ? צו בלן איך
עפעס דער נראף פאטאצקל אז איך זאל דיר געכען אנללען קאנט״אקט ?
האט אלהם דעי ויוללסער ר׳ בער ניענ^טפע־ט .אלך נלללב'מלט אנ׳אמונת
שליטה ,אז וויי באלר דיער היילייגער רבי מעט מעי*ען ,וועט ער טלר זלכע״
קענען געבען אנילען קאנטראקט י'נו אז אזוי? המיט דעך עיאלעי זללדע
זלך אננערופען  .נעיה און ברענג מלר א מענש  ,מאט ער 'זאד קענען שרנלבען
פויליש’.דעי■ זורשיער ר׳ בער האט באלר אזא טענ*ע געברעננט  .האט
אלהש דער ’שפאלער זילרע נעזאנט  ,שרללב מלר א נייען קאנמ״אקט אויף
דעם יעצטיגען"" יאחר ,אות כאות אזוי מל עש שטעהט אין רעש אלטען
קאנטראקט' .דער נאך אז דער שרללבער אלז שוין איועק געגאנגען ,האט
רער שפאלער זלידע גענוטען ידע ם קאנטראקט און עריה^לטזלך איויף דעם
קאנטרןזקט אוגטעיינעישריכען מלט יודלשע אותמת ,באשא^קל״• ער האט
ו«יו,-ח
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•*ידט אווזןק גזןג^י^ן ד^ם ווטשי^ן ד ;>ןר און האט צ 1איהם 8זוי ^•אגט.
הויב אויף‘ד^ם' קאנטראקט ,אזן'דו זא“שט אלחם קונה זללן מלט ’ דין
׳צפאלי^ר זללדזן פון אלחם צורלק צוג־^גזם^ן
אוי^הויגק דז^רנאך האט
דעם קאנטראקט אין האט אליהם ג*;-על^ן ב*^צאהלז^ן חתימת־נ־^לד •’ ׳״איןו
האב הללנט ם־ןהר וול^’פזנפצלג אריט*^ לנלט האט ׳ ד^ר שפאל^ד זללדזן
נןז אנ ט ,וו^לבק האבזןן נאן־ גא״ נל־טט אויף פםח ,אלזא זאלס׳טו מלר
''האט נלללןי
 \p pפאר יזיל י פעף'הוגדיךט רוכל״ .די^ר ווגי^ר ר׳
דאם ג;ןלד  .וואט
׳ ^'•י! ׳"J
נ־^פאלגט י!ןט שפאל׳יך
jf״ האט פץ אלהם*פ־^רלא:גט .ד^רגא;“ האט אלהם ■■^ר^שפאל^ר זללד^
אגג־ןזאגט בזה הלשון , .זא־יכט וולסץן אז *דו ב־^רארפסט זלך פ^•^( דאש
יאהר *בלט  r pגי־אף פאטאצקל י אזוי מל אל^ יאתר ,ד הינו ,דו
אויף פלגף ’י טויז^נד רובל  ,און
זאלכט אכג^ניגן א ^קי^י־אצי־^
דו זאלפט גץכ'ץן ג־דזץנד רוכל קא״צי^ .אויןו 'זאלפטו זלך צו
ינוטץל^ן דאטאייס' ומ^ן ב!ץן בץרא״ף אלן ד?ס טאג וואש אלי^ש וו־^רט
אויכפ־^רקויפט * אזוי וול דוי׳האשט גץטהון אל־^ 'יאהר* און*אז מץן' וו;ןט דיר
צונץמ׳^ן
אכג־יכ'*לן דללן דץקל'^ראצ*ז^ בלט דלל ^:טויז’;גדרןבל״ זאלסטו
זא״בט גליבט רז^דזןן' מלט זלל גלשט מט און' נלשט של־^כט  .ניאר אלן' ל״׳ג
בנוטר איה״ש זא"'פטו דארט אהלנקיטץן מלט דילן שרללכןר ,אזוי ווי אלן
יארד ,דו זא־פט מלט דללן שרללכןי'ארללננןהן אלן דןס נראפש וואלד
א־ילז ,און זאלפט זיך א:צליכןנןן דל טויזןנד בלימןר 'וואש טויגן; צום
אויכיהאץץן * .אז דו ווןש’ט ארללנקוטץן אלן "וואלד אר:לן ,ווןסטו  3ןנןגנןן
צזוץ רללטץרש אויף פןרד אלן דץם נןשטאלט פון די וואלד־שומרלם ,
זואש ווץ״ןן אנגןי־ופץן,נאדןלשגלב־׳  .זיי וון'‘ען זלך פרןהן מלט דלר ,און
ז;ל* ווןלען'דלך פרןגן'! צו דיו האפט אויך או־ף דאס יארד גןקויפט די
גרזן־ י'בללטער  .אדף דןס זא״סטו זי_י אנטפןרןן $צז יאו  ,און זאלסט זלי
זאגןן אז דו ראשט ןטוואש עגטת נפש’ ,ווללל' דו האשט פןרלוירןן דןם
קאגטראקט פון *ג־אף'פא.טאצקל אויף דאש יאדד ,דאטאלם ווןלןן דלר די
:,אדלןשנלס' גץכןן א גיןן קאנטראקט פון דאש יארד אויף טויזןגד
כדמן■־  ,און דןר קאגטראקט ו־ן*ט זללן אויפגןשריבןן אויף ד!לן נאטןן ,
אזוי ווי אז׳ן יאהר בלז ין צ ט .און ן י ווןט זללן 'נןחתמ׳ט מלט דןם
נראפש אליגןזן התיכה  .און דו זאלפט אלהם' צונןטןן פון זללןרן הןנד ,
און לא״כט זלליזאגןן אז דאם אלז*ט<ל.קל דןר קאנטראקט וואם ידו האפט
■ןש פץ־לוירןן * ,פא־“ א פלטן זאלפטן זלל ווללזןן דןש קאנטראקט וואם דו האשט
ייןצט בלל דלו־ ,וואש ן ־ אלז *נא־ פון פאדיאיאתרןן ,בכדי זללזאלןן זןהן
אי די נץמען פון ויל בללין קא*:טראקב“ ןן ק :ן ן נלללף  .דןרנאןי* זאלפטו
זלל דאגק־נן'פאר דןם וואס' זץ 'האבןן דילר אומגקקןהרט דללין *אבידה .און
זלל ווךץן אווןק רללטןן ווללטיך אלן וואלד אר״לן  ,און דו ווןסט ווללטןר
בלללבןן'דן־ פוחר פון'די כללטןר אזוי וול אלן יארד .א1יב אבן.ר אז
ד ך כאלר י פלנשקןי־ ווןט צו דיר אהילש קוטןן און ווןט דלך ווןל*ןן רופןן
'או׳יף
י
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אויף א דין תורה  ,זאלסטו איהם ^גטפ;ן^ן  ,אז דו ווילסט דאס דן דין
הורה זאל זיין ביו מלר אין שפאל^ .און איןי וו^ל איןך שוין איריס ניעיזןן
אפסק ווזןן איר וו^ט קומ;ןן צו מור .ד;ןר וווול זאלסטו דארט מפורםם
מאכ^ן אין  n pוואלד פאר ד^ם נראפם א'לע םי^נש^ן ,אז א(יך אויף דאס
יןזהו־ האסטו נןקויפט די טויזז^גד בממ;ןר' ,און וו^הט זלי אויןי ק^נ/ן
זזיוז^ן ד^ם גר?ןן קאגטראקט ,וואס וו^ט זנון ג^חתט׳הט מלט  c pגראפס
אווגזןג^ חתימה  ,דו זאלסט גאר נושט קוון מורא האביון  ,נאר זאלסט
אר;ןם מהון ;5ןסט און זי ^ ר אזוי ווי אל;ן יאהר  .נאך די'אל^ רייד האט
איהם ^ ר שפאר?ןר זולד^ י קב^נ שט  .און ד/ר וווום;ןר ר׳ בי^ר אוז פון
דארט אהיים נ^פארןן אץ ^ריהאט ^טהון אלץ ,אווי ווי ^'ר שפאלןןר
^
ז;ידזן האט איהם ^הדס/ןן .
דץר גראף פאטאצקי איז פאר פסח נעקומץן דא.רט און יי^נזןר נחלו!
ווי עם איז נעווען דער וואלד  ,און ער איז דארט ’פעריליבען י א נאגצ^ן
חודש  .צו דעם בעשטיטטען טאג זענען געקומען אלע סוחרים וואם האבען
אנגענעבען דעקלעראציעם’ צו קויפען בי סי גראף פערשלדענע מינים סחורות.
און אין דעם דארטיגען קאנצעלאר זענען געז'Jםען רעם נראפספערוואלטערפ
און האבען א^געשטוטט  ,ווער ס׳זאל בליוב־^ן גוום קויפען  ,און זוער
ס׳זאר צוריק בעקומען זללן קאלציע מלט זללן דעקלעראציע  .דער וויוסער ר׳
בער אלז פערשטעהט זלף געבליבען צווישען רל וואם האבען צוריגן
בעקומען זייער נעלד .און דל מאם זענען יא געגללבען‘ כר די
נעשעפטען  ,זענען ''צוגעגאנגען צו א בעשטלמטען טלש ' ווי עם זענען
נעזעסען ספעציעלע שררבערם  ,וועלכעהאבען אויסנעשרלבען און געתתמ׳עשו
אלז ’י צונעגאניגען אין
פאר די סוחרים' זייערע קאנטראקטען’♦
^ ר קאנצעלאריע שטלל און רוהלג דער גראף אלז י זלף אוועק
געפאהרען וורטער  ,און די סוחרים זענען זלף פירלללוך אהללם געפארען יעדער
מלט^’ זללן קאנטריאקט  .און האבען נעהאיפט אלן א קורצע צללט' ארום וולדער
צו קומען נעמען דל סחורה וואם זיי‘ האבען נעקויפט  .צוולשען דל סוחרים
וואם האיען בעקוטען קאנטראקטען ,אלז'אויך געווען אויסגערעכענט מאיר
י
’ ’
פלגסקער ’ .
נאר מלט איהם האט זיך זעהר א וואוגדערדיכע זאך געטל^פען  ,ווען
מען האט אלהם אננעשרלבען זללן קאנטראקט' .עם' איז נעויוען ’אויף אלא
אויפן • *אזוי וול מאירי פלנסקער האט כעקוטען י דאס קוולטעל פון דעם
פערוואלט^ר און ערי אלז נעגאנגען מלט דעם קוולטעל צו דעם שרללבער,
אז ער זאל אלהם אנרשללבען אקאנטראקט ''אויף דל טויזענד בללטער ,מלט
דעם י תנאי אז ווען ער מאיר פלנסקער וועט קומען צונעמען דל בללמער
פון וואלד ,זאל ער צו צאהלען אלן דער ',קאנצעליאריע 'דל אלירלגע פלר
טויזענד רובל* ווארען דער מאיר פלנסקיער האט נלשט 'געהאט אללגנעלענט
נאר יי טויזענד רובל קאלצייע .,אזוי וול דער ווללסער ר׳ בער האט זלךיתמלד
נעפלהרט  .נאר ער ה^ט צוזאנזען מלט ידי דעקלעראציע' באלו־ א1יך אייגי>
נעלעהנט
’
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געל^נט דאם נ^לד וואס ן^ר האג• םוסוף  , ]p r pדאר ה::כש בכך הכר
דרר טויד-ןנד ת ב ל .איז דאך אוים ^קומ?^ן'לויט חשבון ,אז ז^ר זאל נישט
די בממ^ר
ס־^הר ב;יד'ארפ^ן צוצאהל^ן ״ דאמאלס וו;ןן ?ר וו^ט אתים
נאי פיר‘ טויזענד רובל  .גראדזן אזוי וו.י ד/ןר וונום;ןר ר׳ ב׳^ר" האט אלע
מאל ב^דארפט‘ צוצאהלזןן .האט זיך אזוי נאך ד^ר שריובער פון רי
גוך
האט'אויפ^מישט
קאגטדאקטק אונגאג^ן‘ פ^רגזןס^ן  .דהנוגז
פון די פארלג^ יאהרןןן .און ‘ ^ר'האט דורך ^קוקט דןןם נופח'‘פון די
פא.רלג;ן קאנטראקט^ן  ,האט ז^ר ^זזןהן אז זלל ז^נ^ן אויךי אויף אזא אופן
אגג^-שרלב־^ן .דאסיהילפט אז בללם' אכנ^םען דייבוימ^ר דארף דזןר סוחר
צוצא.לי^ן פיר טוי״קנד רובל  .אלז ד?ט שררב^ר נאד נלשט ג^קומזן| אדיפ׳ן
נ/ןדא:.ק אז ד^ר פותר ווא.פ שט^הט פאר אלהס אלז נלשט ד;ןר' אייג^נ^ר פון
s־* jמאל  ,ראם הללפט ^ ר ווילס^ר ר׳ בוןר אדער ^ר האט‘ פ;ןרנ^ם^ן זלך
אלב'ןןר^’צופרזןג^ן ד^ם נאמ^ן מאיר פלגפקזןרי‘ ד^רצו^נאך ‘איז‘ 'מאלר
האט קילן ווארט נישט
פלנפקזןר אויך ג^וו^ן זזןהר 'אויפגו^ר^נט  ,און‘
שרלל^ר אויפנ^שריב^ן ד^ם קאנטראקט מלט
אויפגערעד .על בן'האט
דעם ז‘על' pן נוכח מארט ביל ווארט' אזוי מל ^ם‘ אלז געשטאנען אללנ«
נעשרלביען און בוך .ער האט רעם קאנטראקט אויך נעחחימ׳ט צוזאטען
מלט אדע קאנטיאקטען מלט רעם נראןן פאטאצקלם חתימה  ,און ער האט
דעם קאנטראקט אוועק נעגעבען רעם מאיר'’פלנפקער  .און אזוי ווי דער
מאיר פלנפקער אלז דיאך 'א.בער נ^ווען פון רוסלאנד' ,האט ער נאר קילן
פויללש נלשט געקאנט לללענען און נלשט שרללבען *,הא‘ם ער רעם
קאגטיאקט אפילו'נישט רעכט אנגעקוקט ,נאר ער ה א \ אלהם גלייך
בעהאלטען אלן זללן טאש ‘ ,און אלז‘ זלך אהיים^ געפארען * אויף פסח מיט
י
י
דער נרעפטער שמחה .
ראש חודש אייר אלז זלך מאיר פלנסקער נ^קימען ^י י ^ תז אץ
וואלד ארילן  ,מלט נאך א מעגש א שרללבער יי זללנער  ‘ ,בכדי זלל י זא.לען זלך
אויפקלויבען טויזענד נוטע בדמער  ,און זלל אנצילבנען  ,אז די ‘ האלץ
היעקערם זאלען זלל אבשנללדען .ם‘איר פלנפקער מלט זללין שרללבער זענז^ן
ארללנגעגאננען' אין רעם נר!יםען וואדד ארללן ,און האבען אניגעהוייבען
באס־ראכטען‘ י עד ען בוים און אויפקדויבען דל בעפערע .דערווללל ^ ב ע ן זלי
זלך אבנעטיהיללט אללנער  5ון ד ע פ אנדערען .פלוצלונגזענעןיאגגעקומען צוולל
בעוואפענטע פערד־רללטער ,וואם האבען אויפנעזעהן אזוייץול וואלד וועכטערם
וואפ^ווערען‘ אנגערלפען ‘ ,נאדלעשנלפ'‘ .און אז זלל האבען דערזעהן דעט
סוחר מאיר‘ פלנפקער מל ער בעטראכט און מעכט אוים יעדען בוים  ,האבען
זלל זלך אבנעשטעלט און האבען אלחם נעפרעגט וועד ער אלז ,מל ער הילפט',
און וואם ער טהוט דא  .מאיר פלנפקער אלז זעהר דערשראקען י' נעווארען
פ:גד זיל און האג• זלל נעזאגט אז ער הללסט מאיר פלנפקער און"אז עי הו'ט
דא נעקייפט טויזענל בללמעד  .דל רללטערס האבען איהם אבער נלשט נעדזאלט
נלויבען אןי&׳ן ווארט  ,און' האביון אידט נעהיזפען ווללזען רעם קאנטראק;
בכדי

נ־«ו
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גאלד
גארט זלי גישט  .מאיר פלנסק^ר האט
בניי זיי זאל^ן ז^הן צז
קוולז^ן זללן’ קאנטראקט ‘ .נאר אזוי ווי די רללט־^ר ד^כ^ן מרכנןלןזןן ד?ם
הללסט  .ד?ר סודו־
קאגטראקט  ,האגזןן זיל אלחם נאןד א מאל ^ פ ^ ג ט וול
הללסט מאיר פלנסק־ןר * ד’ 8ם15לם
דאט זלל נאך א מאל נלןגטפ^י־ט אז
דאבען זלל א:גז{הויכ?ןן צו דרני^ן אויף אלהם און האב^ן זיך שטארק נ^בליזןר®
.^1ט זייי אבנ?ןגארט^ ,וו:לל
’ א1יף ’ איהם ,באשר אז;ןר אלזאגנב און
אלן דעם קאנטראקט שטי^הט נאר פערשריב^ן ^אנאנד^^ר נאמ^ן  ,קומט
האט  t pקאנטראקט צו^גנב׳ט פון דןס^אטת׳ן סוחר.
אלזא אוים ’אז
זלל האפען זלןד אבער נלשט ב^נוג^נט טיט בלויז ר^^ן און שררזןן ,נאר
זלי האבןן אלהם אדך מכבד ני^ווןן מלט דל נאגללק^ם וואם זליד^בע נ^האט
פלד זללער^ פ*^רד  .און ד^ז^ן אלהם אזוי לאנג נ^שלאקן בלז ?י’ אלז אנלד^ר
נעפאלען  ,און עי די??ט ילןד' בענאסען מלט בלוט אבער אויןי דאמאדם
ד,אבען ’ז.ל אלהם נישט נעלאזט צירוה ,נאר זלל האנען ’אלדס בעפוילען»{«*,
זאל תיכף מאכען פליטת פקד עם מאלד^.און מאיר פלנשקעי• וואם האם נאןו
נוט נעפלתלט זללערע קלעפ האט פערשטאנען אז אויב ער וועט זיל נלשם
פאלנען וועט נאןי ערנער ’ זרן  .אלז ער טאקל ארוים נעלאפען מלט דל לעצטע
בתות .און זלל די רללטערם זענען אלהס נאך נעלאפען ’און האבען אלהמיאלע
מאל אונטער נעיאנט מלט זללערע נאגליקעם ’ ,כלז ער אלז ארוים פון דעם
וואלד .דאמאלס ’זעגען זלך די רללטערם צורלק נערלטען אלן וואלד אר״לן,
און מאיר בלנסקער אלז אנלדעי נעפאלען אלן חלשות £ון נרוים הללטאג און
מלדעקללט  .דעי־ו־ללל האט דער' שרילבער' זלןי ארומגעקוקט אז זללן בעל^הבית
דער מאיר פלגסקער אלז נלשיטא  ,ד^ט ער אגגעד1יבען זוכען אלהם אלן אלן
זללטען ,ער האטיאלהם נערופען ב י ’זללן' נאטען‘  ,אבער אין קול ואין עונה,
גלשט ער'ד^עז ’ אלהם נעזעהן  ,און נלשט ער האט אלהם געתערט  .האט ער
זיןי טישב נ’עווען און אלז ארוים נעי־א£ען ’פון מאלד זעהן א.פשר אלז ע’ר אץ
דרויסען  ,האט ער טאקל דערזעהן ‘וול דער מאיר פלנסקער אלז נעלענען
האלב ’ טויט אויף' דער ערד אללגעשמלרט א’לן זען אללגען בלוט  .דער שרילבער
האט אלהם נענומען ראטעווען  ,האט ער דערזעתן אזי ער האט נא’ך דל נשמת
אלן ץך  ,ה^ז אליהם דער שרללבער אזוי לא’ננ ’נעשונטערט ביז נאך פלל מלה
און אר^:ללט ’אלז ער קוים צוזלך צוריק נעקיםען ’.דער שרללבער האם אלהם
נענוםען פרעגען וואם אלז י א אזעלכעס ’ נעשעהן מלט אלהם  iאבער מאיר
פלינסקער האיטייאלהם נלענטפערט אז ער האטינלשט קללן כח אלוש צו דער*
צעהלעין .אן’ן ער האט נעבעטען לעם שרללבעי־ זללנעם »ז ער זאל זלןד
דעירבארעמען ‘אוץ ’-אלהם און‘ ע ר זאל מלט אלהם פ<ץען צו אד^קפזאד.
דער שרניבער האט אלוש נעפאלגט און זיו זענען געפוזהרען צו אר^קטאר.
האט א״ושי דער דאקטאר £ערבאנד»זשירמ און אבנערללגינם ז2לנן וואוגרען
אץ האט אלוש אנגעזא’גט אז ער זאי זעהן ווי *משנעלסטענם  8ת;ם צו
8ארען ’ ,אץ ער זאל’’ ל’ל:ען ח«טש אפא״יוו^כןן אלן  ’3ע ם ’ .דאם^ים יועם
ער הזזביען ארפוא״ה .זלל האבען אלהם טאקי געפאלגום און •יי זעגען נלבץ
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אהללם ג?ןפאיזןן  .און ^רשט נאך צמלי חדשים איי מאיר פינסקער אביסקל.
צו זןןי נ^קוטי^ן  ,און ^'ר האט^’שוין אגנ?הויב?ןן ארומ^הן אגנ^ליןדעט אדף
זלן עטילק^ן
' n pוולסץר ר׳ ב^ר האט גץטוהן אלץ אזוי ווי דןןר שפאל^ר זיידק
האט איהם ג^הייפ^ן  .ץר האט ארויסגזןלאזט א קול אז אויך דאם*יאהר האט
אבגץקויפט בי ס גראף פאטאצקן די טויזז^גד ביימ^ר  .און ;ןר’ םיט זיץ
שרללב:ןר זענען אהין גץפארען אין ד^ם וואלד ארלן "אין ל״נ בעומר  .י 1
בןימץר
ד,איץן זיןי'נץנום?ןן צוט אויסקלויב^ן"און אויסמעםטען די
באר"זיך  ,און ה א ^ן באלר בץגזןג^נט צוויי וואלר־וו^כ^רם וואסי ווןר^ן
אנ^רופזןן ,נאדל^שנןס״י די ,נארלןשנים״ ה א ^ ן זי’ןי זןןד %נ^פרייד מןט
 ' cyVוויסץן ר' בז^ר און ה א ^ ן איהם ג ^ פ ^ג ט צו האט ^ר אויף אויף דאם
יא־.ר נ^ל\יפט די״טויזץגד כיים;ןד .ד^ר וורס^ר ר׳ ^ ^ ר האט י;י ניי^נט•
פ’קדט אז י א ,נאד אז קר האט אביסקל עג מ ת'נ פ ש' ,מחמת דקר ניי^ר
קאנטראקט *אלז איהם פקרלוירקן נקווא״קן  .האבקן איהס די ״גאדלקשנים׳
גקזאנט זאלכט גאר נישט זארנקן  ,וולל י רן קאנטראקט האבקן מיד  .דקר
וו!:ס קרר'בקר ד^זט זןי באלד גקוויזקן פאר ^א סימן  '' Pפ א ר א יאהריגקן
קאנט,־־אקט‘ .האבק{ די נארלקשנים נק״זקהן ,אז אויך אין דקם גמקן קאג-
טדאקט שטקהט א 1וי נקשריבקן ^ ר ט " ב י ווארט ,האבקן זיי אלהם־דקר•
צקהלט ווי אזוי קס איז זיי גקלוגגקן ארוים צוקרינק■ דקם'' קאנטראקט פון דקס
נגב  ,און ילל האבקן איתם"אווקק נקגקבקן דקם נייקן קאנטראקט  ,און הדביקו
■
זלןו גקלאזט ווללטקר רללטקן .
1־קר ווללםקר ד בקר האט זלל זקהר נקדאנקט פאר דל טובה וואם זןי האכקן
אלחם גקטהון ,און קר אלז אויך אווקק און האט ווללטקר נקטהון זין^ארבילט *אזוי
וול אלק יאתר  .קר האט אדיסגקקללבקן פקרצללכקנט און אויםגק׳טניטקן טויזקנד
בילםקרפו[דקם'וואלד  .פאר אלקמקן האט קר מפורסם נקטאכט אז קר האט
דאם יאהר אויך אבגקקויפט די טו־זקנד בילטקר  ,קר האט אויןי נקוויוקז
דקם ^■אפם גקשקפטס־פלהרקר זין קאנטראקה  ,און קללנקר האט אלהם קללן
שלקכט ווארט' נישט נקרקדט  .דורך דקר צללט וואם מאייר פלנסקקר אלז
גקלקגדן קר־אנק  ,האט' דקר וולמקר ר׳ בקר זלך בקמיהט צן מאבקן זללן
אר־ביט אלן וואלד וואפשנקלקר .קר האט טאקל נלך זלך אנגקפקרטלנט .
ק״ האט בקצאהלט אלן דקרקאנצקליאר דיאלברלגק פלר טויזקנד רובל  ,וואם
זקנקן* צונקקומקן  ,און קר האט אידויסנקנוטקן אקוולט אז קר מקג שוין זין
כהורה ארוים נקמקן  ,וולל קר האט שוין אלץ בקצאהלט  .גאהך רקם האט
קר אננקהויבקן דל‘ בלמקר ארוים' צו פלהרקן  .״
קם זקנקן פקרבל "דדל חדשלם  ,און דקר סוהר מאיר פלנסקקר איו
ןולדקר גקזונר״נקווארקן .דאן אלז קר אהלננקפאהרקן אלן דקר קאנצקלאריק
ארלן .און האט זלך פארנקשטקלס' ,אז קר אלז דיאם דקר סותר וואים קר
האט נקקויפט*דל מויזקנד בלמקר  .און ק־־’ האט זי דק־צקד^ט ראם נאנצק
אומנליק וואם אלוע האט גק^אפקן אין וואדד ,ווי אזוי די ״גאדלקשנלס״
האבע!
*
•

י

י

^
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האב^ן אויף איהם גי^מאבט א בלבול אז ד^ר קאנטראקט איז ניש& 1ז״נז^ר ^
און זיל האב^ן אלהס נ^שלאגזןן אזזןלב^ מכות אבזרויות און ד׳אבןןן איהם
האט ג^מוזט ללנ^ן ביז י^צט 'און
צוגענוט^י" ד^ם קאנטראקט  /און
נ^^טזןן די שרנל^רם זיי זאל^ן איהם נ;ן^ן
י' ב^ט קראנק' .יעל גן האט
אנאנדז^רי^ן קאנטראקט  ,בבדי י זןר זאל זיןי  fpypנזן ^ן ^צום אויםשנ״־ר^ך
•“ די בילט^ר  .נאי די שרנלבי^רם האב^ן איהם נאיר נלעט די^רק^נט • ווללל דז^יר
האט נזןהאט ראם •^רשט /מ^ל  \i^ P Pד.י ^ ק ל ^'
שררב^ר' וו^טי^ן
איז
ראציזן טיט י דיי דרילל טויז^נד׳רובל אלז שוין יעיצט נישט-ידא געוו;ןן.
^וו^ן' אבנזןפאר^ן אין אנ׳אגד^רע נהלה פון דיעם גראף פאטאצקי  .על כן
האב^ן די אל^ איבריגע שרללבערס'אויף איהם נעקוקט ווי אזיף ט^נש וואם
איז משוגע ,און זלל האבען איהם אלע נעזאנט .סטללטש דער מים ער
בער וואם האט יעדעם יאחר אבגעקויפט די מויזענד בללטער ,האט דאך'אויןי
דאס יאהר זיי אבגעקויפט ,און עם אלז שוין אללנלגע טעגיפערבלל זיט דער
זעלבער וולוסער ר׳ יבער אלז דאנעווען ,ער האט צונעצאהלטידי רעשט פיער
מויזענר רובל און ער פלדדט זיך שוין ארוים די ביימער פון וואלד  .אז
מאירי פינסקער האט זללערע רייד דערהערט  ,אלז ער זעהר דערשראקען
געווארען  ,איון ער האטי אנגעהויבען פון נרוים צער צו ווללנען און^ צו
שרייען) אז גישם אנדערש גאר דער ווללסער ר׳ בער האט גענעבען שוחד*
נעלי די נאדלעשנים ,א’ז זלל זאלען'אלהם איזוי שלאגען* ,און זאלען ’בלל אלהם
 uוזאפען זללן קאנטראקט און ''אוועקגעבען דעם ווללפען ר* בער  .ד^בען
ווי איזוי קענסטו אזויי זאנען/
אלהם די שרללבער*ס ווידער ניענטפערט
ווערענד אץ דעם קאנמראקט וואם דער ווללסער ר׳ בערי האט אונז גע*ווי'זען
שטעהם דאך נאר פערשריבען זלין*נאםען  ,נישט' דללן נאטען ’ .ווי אזוי זאיר דאס
זללן'מענליןו אז דו האסט נעקויפט דל בייטער ז האט ווידער דער מאיר
פלנםקער גענומען שרילען פון נרוים כעס אויף דל שרלבערם’  .איר זללט אלע
עבים אפילו דער וואם האט מיר דעם קאנטראקט אננעשרלבען ה^ט אויך
נענוטען שוחד־געלר פוןדעם ווללפען ר'׳ בער ,אז ער *זאל נלשטיאללנשרללבען
מ״לן גאמען  ,נאר זין נאמען  ,נאהך די רייר זענען ש ט ^ק אלן כעס געווארען
די שרללבערם אויף דעם מאיר פלנסקער  ,דערפאר וואם ער האט זיל *אדע
נעמאבט פאר גנבים  ,און זץ האבען אלהם שיוין אפילו גישט נעוואלט ענם־
פערען .אויף אזא אופן האט *מאיר פינפקער זלןז ארוטנעזעהן אז עריאיז
ארללגנעפאלען אין א נעץ  ,און אז ער וועט שוין דא גאר נישט אויפפיד״רען^
’ *
־ אלז ערי טרוירלב און בללז אהילם נעפארען •
אלן דער הליט האט אבער׳מא^ פלנסקער נישט נעקאנם א^נרוהען,
אץ ער האט אנגעהויבען קלער־ען עצות וואם ער זאל דא מהון'און זלך עפעס 'צו
העלפען  *.ד*אטי ער ’בעשלאםען אז דל בעסטע עצה ראצו אלז  ,אז ער
זאיל וויענען דע*ט אוימנליק זיך *ווענדען צו דעם גראף מטאצקל זעלבסט  .האט
ער חוקרי ודורש געווען אץ וועלכען' ארט דער גראף געפונם זיך יעצט  ,און
ער איז צו איהם אזזיגנעפ^רען אץ האט איהם ד ע ר ^ ל ט די נאנציע »עשה
פו1
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ד^ט 5אר איהם ז?גהר שטז^רק ג^וודנט און
פון אגהדב ביז דזןם סוף .
ואל איהם און ד^ם ארוים הןלפ^ן ,ווא ^ם פאר
ה א\ אי ה ם ניב^טזןן או
ד^ם נראף אלין איו דאןו אויך נישט שזןהן  ,או ב!ד איהם און זרג? נחלאות
ואל פארקומז^ן אוא ^פז^נטליב^ נזילה  .ד^ר גראף ^«אט איהם אויסג^ה^רט
און ער האט אלהס גיענטג^רט  ,אז דארט ווי ער איו י^צם ק^ן ער  1אר
איהם'נאר ’נישט אויפטוהן ,נאר אווי ווי אין נוכען דארףיער טאקי זין ב?
דעם זעלבען וואלר ,האט ער איהם אויסנעועצט אטאג און וועלכען ער
האט איהם נעהייסען קומען צי זיך אין קאגצ^אריע ארין ,ראמאלם׳וועס
ער שוין רי ואןי נוט אוים’פארשטען  ,און ער וועט שוין וויסען ווי אווי איהם
צו העלפען .עס אלו טאקי אווי געווען .אויף ידעם בעשטלמטען טאג אי»
דער ניראף נעקומען  ,און מאיר פיגסיקער איו אויןי נעקוטען ♦ האט דער נראף
נעישןקט נאך דעם וויסען ר׳ בער און האט איהם די מעשה איבער נע 6רענט
האט ויך דער מווסער ר׳ בער געמאכט נ לין ווי ער וויסט פון גאר ני שט.
און ער האט ניעגטפערט דעט נראף  ,או אויןי ראם יאהר האט ער אווי ווי
שטענדינ אבנעקויפט בולם נראף דל טויועגד בייטער  ,און ער האט איהם
אויןו נעוויוען ויללן קאגטראקט  ,אויף וועלכען רעם נראפם חתלמה איו נעלע*
נען  .דער מאיר פלנסקער האט אבער אויך געטענה׳ט און נעשרלגען  ,אז
דער ווללסער ד בער ואגט ליגענד  ,או נאר ער אלו דער קונה  ,און די
,נאדלעשנלם״ האבען דאם געטוהן מלט א בלון  ,וואם ולל האבען איהם אווי
שבארק געשלאגען און האבען 5ון איהם צוגעניטען רעם קא^ראקם  .האט
דער נראף געפרעגט מאיר פלנםקר׳ן  ,צו וועמטו דערקענען די נאדלעשגלם
וועלכע האבען דיך נעשלאגען ז האט מאיר פיגםקער ניענטפערט״ יא ! ויערע
שרעקללכע געולכטעריטלט וליער מוראדינען אויסועהן וענען נאך נישט פער*
שוואונדען נעווארען פון מללגע אוינען /אוין אפילו שלאפענרינער הייט זעת
איך־ זללערע מו^א׳דיגע צורות'אלן חלום  .האט דער גראף ויף נעהללסען ברענ*
נעץ אלע זללנע /נאדלעשנלם״ פון רעם וואלד  ,און ער האט בעפוילען רעם
מאיר פלינםקער או ער ואל דערקענען די ,נאדלעשגלם״ וועלכע האבען איהם
נעשלאנען .אבער מאלר^ינםקער האט אלע נאדלעשגלם נוט אנגעקויקט און
האט נישט דערקענט צווישען זייי ,וועלכע האבען אלהם נעשלאנען' .דאמאלם
האט ער נעגומעןישרייען, .פאר וואם' זענען נלשט נעקומען דל ,נאדלעשנלם*
וועלכע האבען מלך נעשלאגען ? פאר וואסי האט מען ולל ׳ בעהאלטען' האט
דער נראף^צו' איהם געזאגט ,דו האסט ^שוין מללנע' אלע מענשען נעמאכט
פאר ננבים און שוחד־נעטערם  .יע^צט ווילסטו אויך מלך חושד זין  ,אז אל]י
האב עקסטרא גישט געהליםיען ברעננען דל יענינע  ,וועלכע האבען דלך געש*
לאגען' ,נאר^אלך האב זלל נעלאוט בעיהאלמען  .זאלסט'דווויםען אז דו האסט
זלך שוץ צופלל בענארישט .נילשט אנדערש ,נאר אז עפעם א משונענער רוחיאלו
אלן דיר ארללן און האט דלר פערדרעהט ידעם קא& .באשר או דו האסם נעקויפט דל
סדוענד בללמער• על בן זאנ אלך ד־יר אן אז דו ואלסט שוין אהלים כארעןאון
ז^לסט מלך מיעהר נישט בעמיהען טיט פזסטע פאנטאזיעם און גארישע הרומיות״:
ווי
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ווי מאיר פי:טק:ןרהאט ! ^ \,.טזרןפ םדן ה^ט •ך אנד^הוי^ן גיט־^י•
אז !Ci
צו וו^-:::ן און שרייען , .וו־;,ה ! 'ווי^ה ! צו האט זיך נאיןר מי
זאל נעטוהן ^רזןןי אז א גדויס אוררעכט בדט גראף פאטאצקו’■׳ מען זאל
צו נעמען גאנץיאומזוסט בי א ^ נ ש דרי טויזענד רוצי? און צו ד;;ם האט
מקןנא־ מוןי גוט ג^מלאנען ,ביזאוך בון קראני! ^יוארען ,און יןןצט מאבט
נ:ע; נא־ מור פא־ מישונע 'אוי־ .סטייטש מען ד־^ר וויב־ךר׳ ^ ריז א ל טאקי
באמת האבען קקויפ ט אייןי דאש יאהר דו טויזענד בוומער  ,פאר וואם האט
•ער עפעם פלוצילונג דערלעגט ‘ צווי טויזענד רובל מעהר ? ווער האט אוהם
דאצו' געצמאוננען  .איז דאןד דאם די בעסטע ראי׳ אז אוןי בון דער קונה ,
איך האב נוגעבען די ד1םפד^ ני שטידער וווובער ר׳ בער  ’ ,און דעד
•ביווונדיעל אוז אבנעגיוהן נעווארען עקשטרא דורך אנדערע מענשען  ,בבדי
מוך מדח־ צו זין פון דעסיגעשעפט' ,און הוזק צו מאכיען מור דרי' טויזענד
רובל״  .וווול זווגע ריד זענען' טאקו געווען וואהר און זענען ארויש פון דיער
טועפענוש פון זין הערץ ",דענען זי אמךיארוון’ און דעט הארק• פון גראף.
האט ער בעפוילען זללגע מעגשען אז זול זאלען מאכען ארעמאנעגט־חשבון
פון דו אלע 'געלד״ער וואם דעו־ וואלד מוט דו נהלה האבען אוהט ’ אינגעטי־
ראנעןדאש יאדר' ,האט זוך טאקו נאך דעם חשבון ארויס געוווזען  ,אז דער
מאיר פינפקעד רעדט יא עפעש צו דל זאך  ,בעוולול דער חשבון פון"די טויז%ד
בללמער האטי בעטראפען 'זיבען טויזענד רובל  .דאמאלם איז דער גראף
זעהד''פערמאונד’ערט־*געמארען' ,און ער האט נישט געוואופט מאם"ער זאל
טהון ,ביעלי^ל דער וולמער ר׳ בער האט דאך פאדטינעהאט א״קאנטיראקט
אזוי ווי אלע יאהר מלט• דעם גראפם חתימה  .האט ערי פערשפזאגען אז בלו
דעם עשק אלז' ע13עם דא א ביעהאלטענער כוד  ,און^אז דאם וועט אלהיט קללנער
נלשט קעגען״עגטדעקען ,איויסער דע׳ר ווללסער ר׳ בער" .על"כן האט'דעד
גראף הינף"געשלקט•" תפען דעם ווללסען ד בער .ער האט זיך טיט איד«ם
פערשלאסען אלין א בעזונדערען יהדר ,און דער גראף"האט צו עס אזוי געזאגט
״איך זעה״דאך אז עיפעם יאבעהאלטיענער סוד שוועבט אויףיידעם עגין''",על
כן ביעהט• איך דיך זיעהיר אז דיו זאלסט ימיר גזגלה זללן דעם שוד  ,וול אזוי איז
דער קאנטראקט• געקוטען אין דללן האגד ארילן  .דו זאלשט נאר נלשט מורא
האכען! אלך זאג דלר צו אז אלך וועל דיר נלשט צו נעטען דאש עסק פון
די טויזענד ביטער נישט דאם יאהוי ,און נלשט קוון מאל .נאר דו זאלסט
מלר זאגען דעם אימת  .עם אלז מלר זעהר א נרוים וואונדער די נאנצע זאך ,
אלך קען" נלשט ריוהען בלז ת וועסט מלר זאנען דעם אמת״.
אז דער וויסער ר׳ בער היאט דערהערט די ריר י פון גראף  ,האט ער
אלהם אזוי געזאגט .אז עם אלז״יא א'זוי',בון אלך שוין נעצמאוגגען זיך
מודה צו זללן"און אויסזאניען דעם" גאנצען סוד און דער וולושער ר׳' בער
האט איהם טאקי באלד"דערצעהילט  ,וואם" רא איז פארגעיקומען פון אנהויב
בי״ז דעם כוף  ,און ער האט• אי״הם דאבלל מורלע געווען אז דאיס אלץ אלז א
מופת"פון דעם הלללייגען צדיק רעם שפאלער זללרען י .און אז די ,נאדלעשגיס'
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וו^לב^ האב^ן אזד נז^שלאגז^ן ד^ם סאיר 3לנםקז{ר און ה א ^ן בל איהם צו
נ^נום^;ן זלן ’קאנטראקט " ,אלז קלן ספק נלשט דאם זל ז^נ^ן נלמט נ yוווJrן
פון ר^ם נראפם ,נאדלזןשנים׳ נאר זל ז^נןןן נ^ווןין  ,ון׳וחות אין ד;ןם
^צטאלט פון ,נאדל;ןשנלם״ ,און זל זןינ?ן pוו;זן;׳ש  ^ iם  .אויסצו&ל^^ן
.בעוולל^!י^ר
דאס ,וואם ד?ןר שפארן^ר זלדן^ האט אלחם מבטיחי
^פאל^ר*זלר^ אלז ז;ןהר בלז אויף איור ,ווןזל^ר.' ..אלו^שלג ’ נ מ ל ^ ^ ם
צוולט;ןן יוד  .ד^ר גראף אלז שטארק נתפער נ;ןווארע &ון דל רלד  ,א קא^יט^ר
'^ט זלך א כלםן}ל ב^רוהלגט האט ;ןד
שוולם'האט אימ בענאס^ן .און וו^ן
גז^פר^נט^  c pוולסען ר׳’ בזןר , .וואט יועלען ^טלר י^צט טהון מלט ^מאיר
פלנכקןןר  ,ווזיל^ר שרלט און וולנט אלב^ר ד^ 3נרוום^ר .עולה  ,וואם מ^ן
וול'םןר*{'-׳ בןןר גי;ינטפזןרט  a]> .וועט
האט אלהם נ/ט הוך ז האט אלהם
זעלבןןר צדלק האט מלו־ פאראוים נזןזאגט  ,אז'וו^ן •jם
זלן רןןכט .
וו^ט קו מ^ןדלצלט' ,זאלזןן'מלר בלדזן צו א ל ה ט קו ^ן ,ו'ו;ןט ^ראונז אוים־
נלילכען און וועט אונז  j p pא פסק וואט מלר זאל?ןן'טהון האיט דער גראף
אי ה םי ^ז אג ט' .ז?ןהר נוט ',אלך אללן וועל אויך מלט פארז^ן׳ * ^וו לל אל)י
׳
■
וואלט ק ה ר וועלען אנקוקען  c pגזן ט רי ^ן מאן :
יי אד^ ד ר ל׳ז ^ ^ן אב^פאהר;ןן נאף ׳טפאל;ן׳ און אל^ דרל האנז^ן זיך
צוזאמען''געשטעלט פאר ד^ם שפאלער זלדען .בעוולל דז^רגראף פאטאצקל
האט אגנזןבעט^ן דל צוול טיוחרלם  ,אז זל זאלען נלשט אוים זאג^ן פאר ד^ם ’
אלז
שפאל^ר זלר^ן ’ אז ?ןר איז דאם ^ ר גראף ^ נאר זל זאלען זאג^ן אז
 n pנראפם אמ ^נ ש וועלכ^יר אלז׳מלט ^ פ א ר/ן הן ר ען ד^ים פסק׳ ^רז אל
וויסי׳ןן וואט מלט׳זל צי פ א ^ ן ׳ 7ל בן האט ?ר נישט נז^לאזט קלנ^ם פון
דל הוהרלם  ,זל זאלען פרלהעריארלנ^הן,״ב^וולל ^ר האט מורא נ ^ ה א ט,
זל זאל^ן דאט נלשט אויטזא^ן  ’n pשפאדער זלד;ןן  .נאר זל זןינז^ן' אלון
דרל צוזאמען ארלגנענאננ^ן^רישפאד^ריזייד^ האט אב^רגללף' ,וול
האט נאר זל' אנגעקוקט  ,פרלהער' ד^רלאנגט זלן האנד דעם גראף פאטאצקל
און האט אלהם בי^נריטט אויף פוילנליש ,לויט דעם טלטול וואט גיה^ר צו א
גראף  ,און האט אלהם געבעט^ן ז^צ^ן  ^ .ר גראף אלז צוטומ^לם ני^ווא^ן
זןר האט ^ ק הן דאם ד^ר צידלק אלז ווירקליף א נז^טללכןןר מאן  ,און' ד^רצז
אויף א גר^טי^ר חבם  .ד^ינאך האט אלם ד^ר שפאל״^ר זלדע פ^רבעמ^ן אלן
א^זונדןןר חדר ארלן• רארט האט ?ןר איחס זעתר פלן אויפנעגוטזןן • ,און
האט מלט אלהם נ^דעד זי^דד א לאנג;ן''צלט פון אזעל^ם וואט קלנ^ר האט
עם זלך נלשט דז^ריוויטט  .י א1יפןןר פון' ד^ם וואט עט האט נ^האט א שלכות
צו ד/ןם גופא עסק פין דל צוויל טוהרים’ ,ד^ט ם*^ן ולך יא ד;ןרוולםט וואט
זז האבען נלר^דט• ד7ןר גראף האט נעפרז^גט  n pשפאל^ר זלד^ן אנ רוי ^
קושי׳ , .אלר האט צונולפנ^פלהרטיפערשלדענ^ מליבות  ,בבדי דאם עסק זאל
צ.דלק בללבען בל רעם ווילסען ר' בער אלן י דל האנד ,בזןוולל דער מאיר
פלנסקער האט עובר נעווען אויף דל עבירה פון השנת נבול  ,וועלכעם אלז
אלך יוידען פערבאטען'.יפאר וואט אי ער האט אלר אזוי אויפנעפלהרט  .אז
דער באיר בלנפקעי־ זיאל אזוי שטארק בעקוב*ען נעשלאנען  ,און ער האט
י דאריב׳בר
י

‘It

דער שפאלער ז"דע

דארי ^ר גזןמוזט זי[י הדלזןן דרל חדשים ז פזןרגיס^ן יי^נ^מם בלוט איז דאך
ב? א;לןי פערעכענט נאך פאר  8נרעסערע עבירה ווי מאכיזןן  8השנת ג ב ^ f
הער שפאלערי זיידע האט איהם דארויף נאר נישט ני^נטפערט .נאר ^רי^»־
אר־רננענאנגען אין די רביצן׳ם חדר ארלן ,האם פון 'דארט ארוים נ^נז^ן^
אנרויען שפיגעל ,און ער האט נענומ^ן אגלאז קאלט וו א ^ר אןןן
ה<ןט נעכעטען דעם גראף ער זאל ’זיך אויסוואשען ורנע אוינ^ןן;
טיט דעם ’וואפער •י‘ דער גראף האט אז1י געטוהן .דער' גאך ‘ האם עד,
נעזאגט דעם גראף אז ער זאל איןנקוקען אין דעם שפיגעל אררן♦
' ווי נאר דער גראף האט^ אללניגע טינוטען אריין געקוקם אלן שפלנעל,
אריין ',אי^ער פלוצלונג.זעהר דערשראקען געווארען און ער האט אננעועי 3ע 4
•שרדען,וועה' ! וועד ,ז נענוג ש1ץ ! נענוג'שוין ו לאזט איהים ש1ין אב ן ■ער
ד<>ך'גאך "שטארכען פון אזעלכע קלעפ״! באלד האט דער שפאלער זייד^
אוועק געחאפם דעם שפינעל' פון' דעם גראפ׳ם אוינען  .אין דער גראף אי»
נעבליבען שטעהן טיט ציטומעלטע נעדאנקען  .ער האיט נאר נישם נעדענקפו
ווי ער 'נעפונם זיןי .נאר ביסלעכוורז האט ער זיך בערוהיגט ,און ד,א»
אננעה1יבען בעטען דעם שפאלער זיידען  ,ער זאל איהם זאגען וואם אי1
דאם פאר א בילד וואם ער האט נעזעהן האט איד,ם דער שפאלער זלידע
נעפרענם  .דערצעד,לט נאר מיר וואם איר האט נעזעהן  .האט דער גראף דער
^ד,לם .איןי' האב נעזעהן ווי דער סוחר מאיר פינסקער זיצט אין א וו!!נ״
האנדעל ,אזוי ווי אבעל הביתי אין זלן נישעפט .דער ווללסער ר׳ בער
אלם משרת ברעננט פון א קעלער א קויבער ווללן  .עם פאלען אראב און עס
ווע^ן צובראכען אללגינע פלעשער וו;־] ,ווערט דעם סוחר ׳  V 8Dפלגסקעד
זעהר שטארק ביילז  ,ער 'קרלצט אויף אלהם מלט דן צללן און רופט ארילן א
ד iיכען טענש ,וועלכען ער דערלאננט א לאננען אזן א גראבען ,ראפנלק״ און
בעפעהלטידעם טענש דאם ער זאל שלאגען"דערמלם דעסיווללםען ר׳ בער
אזויילאגג ,כלז ער וועט אלד,ם זאגען אז עם אלז שלין גענוג♦ דער הויכעד
סאן האט אלהם געפאלנט אץ אלז' נלללך בעפאלען דעם וורסען ר׳ בער ^ .־ן
אזוי שטארק אלהם נענוסען שלאנען בלז ער האט זלך בעגאסען םלט' בלמש.
סיר האט זלך נעדוכטען ,ראם אלך בלן אלןי דעם זעלבען ויוללן־האנדעל  ,האכ
נלשטיגעקענם מעהר ראם בללד צלזעהן /אילך האב נעמיללנט או
איך
עם קוטם טאקל וולרקיעך אצלנד אזוי פאר’ .האב איך אנגעד,ויב'ען בעטען
ידעם ווללסען ו*
עם זאל שוץ זללן 1ענונ 1און אלך האכ ^נעוואלט ראטע.
בער פץ זין שלענער♦ נאר יעצט זעד ,אלך ^דאך נאר' אז דאם אלז 'נאד
נעיווען אזא פאנטאיזיע  ,וולל אלך וץסען וואם האט דאם נעזאלם בעדייטען I
^ ט' אלהם דער שפאלער זללדע נלענטפערט  ,נלשט קללן פאניטאזיע כילד ^
איך דלד נעוולזען .נאד אאסת בללד .איון ער האט אלהם אזוי דערצעהלט ,
עם איז שוץ מעהר ווי זץנדערם יאדד פאראלבער  ,זללט דל עולר ,איז
נעטהץ געווארען  .אם דל צוולי סוחרלם ^זענען ש1ין לאנג געווען אויף רעד
וועים• ח 1מאלם איז pipר פינפקער נעוו?^ אוזין סוחר .און רעד ווללסעד
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ד׳  , nyzזרגם  8משרת  .דאס בללי וואט דן האסט נאר וואם  p yrpאיז
Tאםאלם ט 8קי נ^טוהן קוואר^ן .און נאןי דזןםייווי די בייד^ סוחרלם קנזןן
ג^שטארבז^ן  ,ז^נ^ן זיי גאןי אמאל מגולגל ג^וואיז^ן אויף דיז^ר ווזןלט ' ,און
טאיר פלנםקזןר א.יז י^צט נזןשטראפט ג^וואי/ן מדד ,בגגד מדד . .אזוי ווי
 Db^a8Tאלזי^ר ווללסעי ר׳’בז^ר*נךשלאג^ן ג^וואר^ן מלט מכות אכזריות,
צוללב ד^ם ^ ^ ד; ל פון מאיר'פלנטק׳;ר',אזוי אלזיי^צט מאיר פלגסקזןר
נעעלאגען געוואדען מלט מכות אכזריות  , ,צוללב דז^ם עסק פון  c pווללם^ן
ד' פער נאכדעט’ האט דער שפאלער זללד־ן; נענעב^ן צו פערשטעד,ן דעיש
גראף'' ,אז ’  b.pוואט עסישטעהט וכל מעשיך'בספר נכתכים )אילע דללגע
ווערק ווערען אלן אספר פער׳סרלבען  ( .מללנט מען גלשט אז אלן ד,לט’על אלז
דא א בזך מלט אטלגט ,און אלם וואט דער מעגש טהוט ווערט דארט אלן
רעם פוך אללנגעשרלבען  ,גלללך וול מלר שרללבעןירא אויף דער וועלט-״נאר מען
טייגט אז אלץ וואט דער מענש טד,וט אויף דער מעלט  ,ווערט' אלן ד,למעיל
דאם פללד פון דער מעשה אויםגעמאד.לט אויף אירילעד .,אזוי וול מלר זעד,ן
ה״ינט אויף דער וועלט  ,אז מען קאן באכען א פאטאגראפיע פון •יערע זיאך
אזוי ,׳וערט דארט אלן הלמעל אויך געמאכט א כאטאגראפיע'פון יעדעריזאך.
וואט דער מעגש טהוט אויף דער וועיט  .דער אוגטערשלעד אלז נאר אז די
פאטאגראפיע וואט זוערט געבאכט אויף דער וועלט ',האט נלשט^ אין זיך
קללן 5עפען און קיין פעווענויגג  .אבער יענע פאטאנראפיעס האכען יא] אלן
זלך לעפען אץ בעוועגיוגג .און'גאך'דיעט^מענשעגס'טויט ווללזט מען
אלהם 'אלן הלמעל אלע זללגע מעשים לעיעגדיגערהייט' אזוי ווי זלל זעגען
נעטהון נעווארען  .וול פאלד' אללגער שלאגט זללן חבר אויף דעד וועלט ,
און זללן חפר^שרללט ,ווערט דערפון געטאכט אפאטאנראפ־ע און הלמעל,
פץ וועלכער מען קען שטעגדלג זעהן'דל מעשד^אזוי וולזי איז געוד^ן.
מען קיען אויך הערעין די נעשרללען יאזן דל רללד וואט זענען דאמאלם 'פאר־
נעקומען  .ווללל אלן ד,למעלי ווערט קילן זאך נלשט פערלוירען דער נראף
ד,אט זלך אלפער דל רילר זעהר פערוולגדערט  ,און ער אלז שמלל נעבללפע;
אזוי ווי אללגער וואט ווללטט'נישט'צו זאל ער יא גל1יפען צו נישם .דער
שפאלער זללדע' האט אבער גלללך דערקעג^ט  ,וואט פלל אל'ד,ס אין זלנען קומט
פאר .האט עריגעזאגט צזם גראף עריזאל'זלך נלשט אזוי שטארק מאונדערען.
פעוורל^עס'לויגטינאר נלשט דאם'אגצוריפען מלט׳ן גאמען וואונדעריפאר
דעם נרדטען פעשעפער פון דער "נאגצער' וועלט ,אץ זלט וולסען ’,האט
וועטער דער' שפא.לער זיללדע נעזאגט !3 .ז אין א צללט ארום וועלען די מענשען
אויף'דער'וועלט אסך קלוגער/וערען .אץ זלי וועלען אוייך'קאנען טאכען
אזעלכעיפאטאגראפיעם  ,וואט וועלען האכען אלן ;יך לעפען אץ בעווענובג',
און עם' וועט זללן מעגללך צו’זעד,ן' אזעלכע מעשים וואט זענען נעטהזן געווא*
רען ניאגץ ל  8נ נ ,נלדך■ וול זיל ויוערען אט גאר וואט  pntspמען וועט קענען
זעחן זללערע געשטאדטען און זייערע תנועות י מען ודעט קענען הערען
קולות אץ ריןד'ווא.ם זיייהאבען אמאל ארויס געגעבען' ,אפילוייאלן הוגירערטער
■
יאדרען
י ־
•
*
־
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יאהר^ן ארוט  .אויך וו?ןט נאך קומזןן » צלזט וואם  oyוו^ט ?גטד^קט וו^ר^ן
אויף ד?ר וו^לט אוא 'חכמה ,דורך וו;ןל^ר אלינ^ד וו/ןט ק^נזןן ר^דןן'םים
 D pצווייט?ן' אין אמן ר מ אויף טויד^נד^ר מ:לל׳|ן  .ניו אזיימ^נשק ק^נ^ן
8ז^ל pם בעוומז^ן דורך די נחות מאם ר־^ר א1יב^רשטזןר ה<»ט ב^שאפ^ן.
איז
וואס איז דאם פאיר א וואונד^ר פאר ד /ם אויב^רשטזןן אללין  ,וואס'
 ^ o pר ב^ש^פ^ר פון די אלזן נחות’ ?.
נאךד^סהאט נאך דןר שפ א ^ר זמדע צו  n pגראף נ^זאגט• ב ב די ^ ר
נרזוף זאל שויןנ^ר גישט זמן אין סיפק איכ^ר מימג^ רייד'.מ|ל איך וומזזןן
 o pגראף נאך איין בללד פון ד^ס גראפם אללגי^נ^ מעשים ,און נאגץ
»יכ^ר וו;ןט זלך ד^ר גראף זעהר פ^רש־^ה^ן פון i p־ מעשה  ,און וו^ט
#וודאי מ^הר אז^קכ^ם נלשט טהון ’ .י דער שפאלער זמדע האט נאך אטאל
#וועק נעשטעלט ידעם שפלגעל פאר דעם נראפס פנלם  ,און ער האט נ^היי״
»ען דעם גראף קוקען .פלוצלוגג נאך אללנלגע מלנוטען ,האט׳זלך דער גראף
•מארק פערשעהטט  ',טרעהרען הא^ען נענומיען גל^ין פון זללנע אויגען און
?ר ה^ט אויסנעשריגען צום שפאלער זייידען בזה הלשו׳ן , .אבער וואם בלן איך
#זלדיג אלן דעם  1פאר וואט זאל' מען ארויפלעגען אויף מלר אזא שולד
*איך כין אפילו נלשט געווען" דאכי!  ,און איך '^,ב גא־ ג׳ישט געזעהן
וץ שעגדליכע מעשה' ! און רעם כללד האט דער גראף געועהן• ווי אלן אמנע
»ן זילגע נחלות האט געוואהגט א יוד ,וועלכער האט דארט געהאלטען די
^ואכט' שוץ עטללכע יאהר  .צום סוף אליז ער אבער נעוואדען יא בעל מום
9ר האט »יך' אזוי ימטארק פערקיהלט זינ ע פלס ’■אז עד t . p
ממחט'געהן* אויף שטעקענעם אננעלעהנט .דערפאר האט ער שרע
^ ה ר נישט געקאגט אלבללטעןיאון אבהלטען דעס עסק אזוי ווי עם 'בעדא־ף
»ז ו״ק  .ער איז ^בלסלעכוומז נעווארען ארלמער און א,רלמעד  ,און' האט שוק
נישס געקענט צאהלען כסדר פיאר דער פאבט  ,אזוי^וי ער  pK tnnמאל
ער
^צ ^ הל ט .דעדצו ד״איט ער נ אך נעהאט אבט קליללנע קלגדער\און
ה^ט גישט נעקענט זיך אנ׳עצה נעבען מלט וואם זלל‘ צו דערגעהרען  .האט
י•״®  ,-^ W p pל ען .אבער רעם
^ייי״י
ן ד ד$ך ®»ר יל
ורא5ם פעמואלטעדם ד»ט דאם גאנץ ווענלג י בערלד^ט  ,י אזן זיי 'האבען
נעהייסען זייעת דינערם ),פארבקעס’( וא“ען רעם יוד אריוים ווארפען מלט אלעש
«ין מיטען נאם ,אמי מי ^.ם יארד האט זלך גלענדיגם לויט זייער רעכע־•
גונג אין מיטען ווינ ^ר  .מיילל כלז דאטאלם האבען זלל דעם מדי נעהאט
עגעכען צללט יער זאל בעצאהלען ,און א^ער ד»ט 'נלשט בעצאהלט האבעי
י!ל אייהם צוכריאכען• פוין זללן ויולרטשאפט אלז געוואדען א ת ל ,אלץ אלז
^לעגען אייפק^שביעע ,אזזי ער ,אזוי זללגע קלללנע^ קיגדעד ^,בען נלשט
נעהאט מי זילערע קעפ אנלדעד צולעגען  ,און זלל ד^בען כלטער נעווללנם
און זיך נעבעפען רחמים בלל ידעם ניאפס פערוואלפ^* . 0נאר יעגע האבען
!ערשפאפט זייערע אויערען  .מיער בעהמען ו » ט זלליגאו* נישט'בעריהרט.
אזן ווען נישט  o pוואם י אנ׳אלטער' דאר2םםאן ד^ם זיך אזיף זיי מרחם.
געווע!
״
׳
״
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*?יוזןן ,און האט זין אר!:ננ^:וש;ןן צו זוך אץ שטוב  ,וואלטזןן זוו חם ושלום
אויפקנאגנ^ן פאר ק^לט און נדט  .יזןצט אז ד?ןר גראף האט דאש בילד
^רזזגהן ,האט ^ריזיך אויך ג^ז^הן שט;ןהן צווישען זוונע מעגש^ן,
ז^לבסט’ וואלטייזיי
זועלכע האב^ן’  n y jיוד ארויכג^ווארפק  ,נלווך ווי
ראם 'כ^פדל^ן  .על כן האט ד^ר גראף אנג^הויב'’,ןן שרד^ן פאר דןןם
וולוסט
שפאלער‘ ז ןו ^ ן ,אז ער אןז נאר נושט שולדיג און ד^ם ,אז
נאר נןשט פץ' דזןם  ,און אז ^ר אלז גאר דאמאלם און נאנצען דארט גושט
שפאלער זיידזן ג.יזןנט^רט ,אז חאטש ער אליין
געווען• האט אןהם
איז דארט*נושט ^ווען ,פון ד^כטווענ^ן אז די 'זאך אןז גז^טזד׳ן תיוארען
פון זנוגזן מענשען ,ווז^לכע זענען זוונע שלוחןם און פוהרען תיייד' אוים
»נונע בע^הלען' .ווערט ^רפאראון הו ^ ל פזןרע^נט ,נלווך ווי זןר אליון
איז גליוך ווי  n pקאם ,
האט דן ש/ןגדלוכע זאך נ^יהווסען טהון  .וווול
און זוונע מענשען זענען נלווך וון זלון קערפעד און דעד קאפ אןז פער*
אנווארטלוכט פאר אלץ וואם דער קערפעד טהוט  .האט דעי גראף זוך
נעפרעגט אדב ער וועט נאך קענען דן זאך מתקן זוון' ,וייול עם איז שדין
דאמאילם געווען יא האלב יא־־״ר נאך דער מעשה .האט איהם דער שפאלער
זוודע גןענטפערט  ,אז ער ^קען האם נאך מתקן ז;ןן דורך רעם  ,וואם ’ ער
זועט' אבזוכען'די ארןמע' משפחה ,ער זאל זן :געבען אנארט צו וואהנען
ערגעץ ווי אץ ז:ןגם אינחלה ,ווי זיי זאלען האבען א גוטע פרגםד\אויף
זןןער גאנץ לעבען  .און אויסער רעם זאל' אויף 'זןך דער iראף געמען ,
ראם ער זאל באפעהלען צו אלע זלוגע פעיוואלטעיס  .אז וון נ^ר ערנעץ אץ
זלנע נחלאות עסיוואהגען יודען ,זאל טען מלט »  rמהון טזבות’ ,און‘ מען
זאליזעהן דאם'זלל זאל^' האבען פרגסח .דער גראף האט צו געזאגט דעש
שפאלער זלידען איהם צו פאלגען אין אלעס' וואם ,ער הייכ-ט איהם  ,און
באשתיאןז טאקן אזוי געווען• פון דאמאלם אן אן) פלל פערבעסערם
נעיוו^רען די לאנע פון די אלע' יודען ,וועלכע זענען געזעפען און ' זיונע
!חלאות'
נאך רעם אלעס האט דער נראף געבעט׳ון רעם שפאלער זיודען ,ראם
בילדע אי־לוג*
ער זאלימאייען אפםק־דןן צווןשען דן צווין םוחרןם' .זענען
גענאגגק צוריק אןן רעם ערשטען חדר וון די סוחרןם זעועי נעזעיםען און
האבען געווארט אויף דעסיפסק '.האט דער שפאלער זיידע אזוי 'נעפסקנ׳ת
רער גראף זאל אומקעהרען דעם מאיר פלנסקער צווןן טויזענד רובל  .און
דער וו:ןםער ר׳ בער זאיל אומקע״הרען דעם טא־ר פלנפקער טויזענד רובל י און די
אלכרלגע הוצאות זאל שוין היזק ^^בען מאיר פלנפקער  ,דערפאר וולול ער
ד!אט געוואלט טהץ שלא בדלן תורה ’ ,ציו כאבען א יוד א השגת נבול  .אבער
פון דעסיט ווענען האט זלך דער גראף מרחם געווען אויף רעם מאיר פלנסקער
אזן עו* האט אלהם גענעכען במתנה דרלל הוגדיערט רובל אויך דער ווללסער
■ ר׳ בער האט אלהם נעגעבען במתנה צוויל הוגידערט רוכל ♦ בללדע סוהרלם
1ו(ןבען זלךיאלבער געבעטען אץ זעגען אהלים נעפארען מיש גרויס שמחה.
י

י

י
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יזד עיןפאלער
דעו

דער נואף פאטאצקזן; האט אכ^ר גישט ג^וואלט באלד טןט די צימר
איז נאך איבערנזןבלובען נעכטינזןן.
סוחרים 'נלדך אהללם פאהרען  ,נאד
אין שפאלא  .אויף צומארנ^נם איז ^י־ וולט^ר אר״ננ^גאנ^ן צום שפאל^ר
זיידען ,אץ ער •האט דארט מלט עס פאנרעננט ב^רך צווי שעה* .וון5ם
זי! האבען גירעדט «זוי לאגג איז אונבעוויסט  .מען האט נישט מעהר
 .געקאנט ’ארוים בעקומען 6ון שפאלע״ זללרען נאר ראם אינע ווארט ,וואם .
ער האט דערגאך נעזאגט פאר זללגיע מקורבלם  .אז רער גראף ^פאטאצקע
■האט אלן 'זלןי אנלצוץ קדוש .און׳אויך דאס אלז בעוואוסט נעווען^פאר
<ןלע ,אז פון דאטאלם אהן האט דער שפאלעד ל ד ע אלע פאר פסח.
בעקומען פון גראף פאטאצקע א נרויסען טראנספארט מלט קארטאפער
און בוראקעם; וועלבע ער האט צוטלללט י צווישען ארלמעיללט .י •' *
דער גראף פאטאצקא האט רער נאך בעשרלבען אלן אצילטונג 5ון־
קלעווער חראנלק די נאגצע מעשה מלט די צווי! סוחרלם פין אנהויב ביז
צום סוף  ,מלט דעם נאטען ,לעשנא ללגעגדא״  .דאיט' האט דער גראף
בעשרלבען דאם נרויסקייט פון שפאלעי־ 'זללרען• אז ער אלז אנעטללכער
מאן און א נרויםער חכם אלן אלע^חכמות ,און החוץ דעם האט ער עם
בערלהמט ,אז ער איז אגרויסער י פללאנטראפף ,באשר אז' ער שפללזט סלד
אלדלשע און סייל גלשט אלדלשע ארלטעלללט אלץ אללנם .אויף וול פלל
דעם גראף פאטאצקעם בעשרללבונג ’אלז אמת ,קאגען מלר נלשט ויולסען . .
דעכט גלללכען האט ער אלן דער צללטונג דל גופא' מעשה אויף עטללכע
ערטער אבלסעל ניענדערט  .אבער דא אלז די נאנצע מעשה בעשרלבע
'r
■
פינקטליך אץיריכטלג’ :

דער ש5אלער דידע

ם 119

דאם איז תא וואונדערליכע מעשה  .וואם דער עפאלער
תרע האט רערצעהלט וועגען דעם גרעסטען נסץן .וראם
י־י צוויי הייליגע ברודער דער רבי ר׳ אלימלך און דער
רבי ר׳ זושא זענען געפריבט געווארען ״ בשעת זיי האבען
נלות געליטען  .און אריך רואם ער האט דערצעהלט וועגען
זיין אייגינעם נרעסטען נסיון.
אטאהל איז צום שפאלער זללדען געקז^ן »יונגערםאן ,וועלכער איז
נעווען אגרויסער לטדן און אנרויס^ר מיוחם און אויך אפרימזןר .האט ער
זיך בעקלאגט £אר׳ן שפאלער זללדען טיט א ת מעשה .באשר אזוי רי זיון
פאטער  ,וואם אלז געווען בעוויסט פאר א נרויסען צדיק  ,איז אבער נעווען
א/יוישער אי־ומאן ,האט ער טיט עש געטוהן א נעלט׳ם שידוך און האט עם
חתונה גיעטאכט טיט אגרויסען נביר׳ם אמאבטער פון ,קרימענטשוג״ אין
,בעםעראייא״ .וועלנער איז נעוזען א געזיצער'פון אנחיסען ווילן האנדעל.
דעל שוועהר האט עם' צוגעזאגט 'צו נעיבען׳אייבינע קעסט ,כדי ער זאל
קאנען זדצען אין לערנען בטגוחה י עם האט זיך טאקי אזוי געפיהרט
עטליכע יאתר  .נישט שטענדיג «יז אבער אזוי ווי דער טענש שטעלט זיך
פאהר  .און דער סוף איז געווע; אז זין שוויגער איז ' געשטארגען  ,האט
דער שוועהריגעגוטען אצוויטע פדוי ,דעם ערשטז^ן וויבם 'אשוועםטער,
זועלכע האט עם געיוירען צוויי זוהן ״ און דער שווער האט אויף■ איהר
אנגעשריבען דעם ווילן־האגדער  .נ^תך דעם האט נעדויערט ^עטליכע יאהר,
איז'וולטעד דער שווער געשטארבען .אייז אוייסגעגליכט געווארען’'א^דער
ווללן־האנדעל זאל זיך וויטער ’פלהרען אזוי ווי דיפויער דארך* דער אלמנה
אץ דארך דעם יוננענמאנם וונובי און' זאלען וואהנען צו זאטטען און ווילטער
עסען קעסט אזוי ווי עם האט זיך נעפןהרט  vn2שווער׳ם לעבען .
נעשעפט' האט זלך טאקל' ווךטעי נאנץ'נוט נעפיתרט  ,אוין דער י רינגערמאן
האטי זיך נעטוזט אלע טאג מיישען אלן נעשעפט צווי שעה ',און ווילטער
י
איז ער נאד נעזעסען און נעלערענט.
''האט זלך איער' נעטאכט אז דעי שטי האט אנגערילצט אלן דעם יונגען־
מאן דעם בער אוין דער יוננערמאן האט פערשטאנען אז דעם שווערס ווללב
דל יוננע אלמנה זלכט נאר אויסרילדען זאל' קאנען ימלט עם,פלעל 'רללדען,
בקיצור י זל האט אננעהויבען צו ווערען׳מלטעם צופלעל הללמלש ,גלשט אויפ׳ן
פרומען שטלינער  .דער יוננערמאן אלז אבער יא נעווען זעהר א פרוטער ,
^ ט יער זלך נאר נלשט געמיאכט פון אלהרע רללד״יאון האט פעסט מלחמה
נעהאלטען מלט דעם יצר הרע .און אזוי וול' זלל זענען געוו’ען נרויסע ננלירים
און נאך דערצו אלז אלן בעסעראביא דער ווללן גאנץ בללל״ג  ,אלז י כיי זי
געזזען אללנגעפיהרט נאהך '^עדען עסען צו טרינקען א כושי ווללן' .אין ’ ד;יר
צין;:
י
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צלט  c pדןם יוננזןמאגם וו״ב איז נזן^ג^ן און א קןנד ^ ט״ א.יז דאך
דן אלמנה נ^ווען די גאנצע בעל הבית׳ט•^ .און דאטאלם איז'ד;ןר יוננןןרמ«ן
נישט געשל^פ^ין אין זרן שלאפצימער  ,איבער די קיגדבעטארען  ,נאר ער
איז נעשלאפען'אלולן אץ דעם שטיבעל ווי ער פלעגט לערנען • האט די
אלמנה אויםגעניצט דאם געלעגעגהייט דורן■ אז'וו ערמה  .זי' ד^ןט אנגעגרייט
פאר דעם יוננענמאן וויון אויף נאכ׳ן נאבטעסען פון די אלטע מווערע וונונען,
וואם פון א קלוון ביסעל קאן מען ווערען גוט שלבור  .בשעת אין ’טרינקען
שפירט מען נישם אזוי שטארק ,נאר דערנאהך ווערט דער קאפ גוט
פערדרייט ,און עם  5אלט אויף דעם מענש^א שטאיקער שלאף  ,דער •■ונ^^גערמאן
האט »וך דא אויף קוון שום ואןי נישט גירעבט' .האט^^ער נאכען 'נאכט
עסען געטרינקען דעם זעלבען בום וו!ון וואס אלע מאהלי ער איז נעוואדבט
געווען אלע גאבט נאבען עסען עטליכע שעה צו לערנען אבער די נאכט
בשעת ער האט זוך נוזעצט לערנען האט ער אננעהויבען שפלרען אז דער
קאפ דרעהט זלך מלט עם  .און עם האט ’ עסי" אנגעהויבען שטארק צו ,
שלעפערען  ,האט ער זלך■ מיישב 'געווען אזי ער (ועט זלך י כעסער אצלנד
לעהגען שלאפען  ,און וועט זלך פאר ’דאם אויהלובען' עטללכע שעה פריהער
ווי ני1יוענללך  .יער האט זלך נעמלזט צו בלנדען דעם 'קאפ מלטי א פערטשיולע/
און האט זיך נעלעהגט שלאפען אלן זללן בעזינדער שטלבעל  .די אלמנה האט
דאם אלץ נאבגעקילקט  ,האט זל פערשטאנען אזי ער איז נוט שלבור געווא\ען
8ון דעם ווללן■ האט זי זלך בללנאכט ארללן גיעגנר׳ט אלן זללן שטלבעל '’ארנון -
דער יוננער מאן דאט נישט נעשבלרט קיין'שום זא־ און אלז געווען אזוי
שטארק פערשלבורט ,אז ער איז נאך אלן דער פריה נעשלאפען' עטללכע
■
’
י■ ’
*
שעה אויפ׳ן טאג.
ווען דער יונגער מאן א:ז אלן רעם זעלבען טאנ ארללנגעקומען אלן
ווללן־האנידעל'אוייף די צוולל שעה צו מאבען אלן ארדענונג דל ביבעיר  .האט ער
עפעם נעזעהן אז די אלמנה רעדט צו עם הללגט גאך מעהר חצופה׳וייג ווי
ביז אהער ,און אלז טיט עם צו שטארק הללמיש  .ער האט זיך אבער
געהאלטען פעסט בלל זללן קאלט בלימעגקללט  ,ווי ביז אהער  .ראן האט זי
עם מנלה סור געווען פון דער נאבט  ,און זי האט נאיך עם נעזאגט א
פערבארנענעם סימן דע־ יוננעירמאן האם פערשטאגען "אז זי זאגט קיין
ללנענט נלשט ,אלז ער כלל זיך ’זעד,ר שטאי־ק געפאלעןינעוואי־ען און אלז
ארום נענאנגען מלטי גרו-ם עגמת'נפש און האט נלשט געווישט וואם צו
מוהן* אין אנהויב אלז עם אללנגעפאלען אלנגאנצען צו ענטדדיפען פון דזןש
הויז .ער האט זלך אבער צוריק אלבעיגערעהענט ,אז ער איז שוין אפ א ט עד
פון דר״־ קלנדער .קדן געלט צו אהאנדעיל האיט ער נלשט  ,קומט אויס ער
זאל רארפען אנהייבען 'ארוס שלעפעןיזלך גאנציע טעג אויף דל נאסען ^
רובל צו פערדינען ,און די תורה זאליער אלננאנצען ’אללנפאקען .דאסיאיז
אבער עם זעהר א שאהד נעווען  ,אלזא איז ער ארוט נעגאנגען א פערדוכזטעד
שיט׳נרוים קרענקעננ .און׳אזה־ ווי דאמארסיאלז רעי■ שפאלער זילדעגעווען
שטאיפ
י
•
•
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גוטארק מפדרםם פאר אגרויב־^ן חכם און פאי אגרויסען כעל מופת׳ האט
ד^ר יונגערנזאן ב?■.דך בעדטימט צו פאהרען קןןן ׳טפאלר א עצה פרעגען.
ז־אם איז "ד.י מעשה וואם ״ דער יוננער מאן האט דערצ^הלט פאר דעם
שפאלער ד^ :ן ^ .רב ^ האטידער יונגזןרמאן אנג’^ד,וי3זןן אויך צי וורנ^ן ־
.און'’האט פערילאנגטפון שפאלער' זרדען ער זאל עם קודם נ^בען א תיקון
.אויף די עבירה .אזוי ווי די קבלה ספרים שררבען' אז אפילו אזר עבירה
•
.מאם ווערט נעמוהן בשוגג ,דארף אויך ה אכ ען א תי קון.
’ דעו־ עפאלער דידע האט דעם יוגגעגטאן אזוי ניענטפערט .א1יב
די ווןלסט האבען ' א תקון מיט קבלה  ,זאלסט דו בעסער' אריבער פאהרען
צו ר׳ נחמן׳לי קילן זלאטאפאל ,:מען זאגט אויף אלהם אז’ער איז א״קבלגיק״
).דאש איז גיווען אין דער צנוט פון דעם מחלוקת צווישען דעם שפאלער
זללדען מלט דעם צדיק ר׳ גחמן בראפליווער ו וואם האט דאמאלם נעוואהניט
אלן'זלאטאפאלס אבער אלך ווללם גאר אביסער תהלים און אביסעלימדרש ,
גלדעגק’ איך ’וואם ’עם' שטעהט אין דעם הייליגען מדרש פרשת קדושים .
,רביהוגא זאנט .אויב איטענש איז נכשל געווארען אין אעבירה ,ווערט
ער מהויב ט’לתה דאי־ב׳ן היטעל וואם ראן ער אבער טהון ער זאל כלללבען
לעבען איז די עצה אזוי  .אויב ער אלז געוואהנט געווען צו לערנען ארן
בלאט  ,זאל ער אגהויבען לערנען ציולל בלעטער  .אויב ער איז געויו^הגט
.נעווען צו’’לערנען’אללן פרק ,זאל ער אנהויבען ’לערנען צוויי פרקים^ ’דער
מעג^ ווללטער וויאם קאן גישט לערגען ,וואסיזאל ער טוהן ער זאל בלללבען
לעבען א.ת’ די ’עצת אז ער זאלישבלצען לומדי תורה ,קאן ער ’פועלן מים
געלט אזוי זוי מלט לערגען״ ’ .אלזא אלז אזוי .ראם וואם דויהאסט בדעה
צו' ענטלויפען פון דעסיהוייז  ,זאלסט דו נישט דערוואגען זיך אזוי צו טוהן .
אין זאזיסט א.ויפהערען ארום צו נעהן טיט טרח שיחורה  ',ווארען דאם איז
בעשה’ בעל דבר ’ .גא־ אדרבא ,זאלפט זעתן גאך שטארקער צו זיצען און
לערנען .און אויף רעם ח״  :זאלפטדו נאר נישט זארנען'',ווארען דויביזש
דאך בוןמת אלן גאנצען גאר' נישט שילדיג ,און דו'האסט היאך באמת
נל’שט געוולפט פון קללן שום זאך  .און דו דארפפט פערשטעהן ’ 8ז דאם
גאנצע עפק אלז נאר צוללב דעם וואם טען וויל דלך פון הימעל פריב’ען
כדי אז אויב דו וועפט בללשטעהן רעם נסיון’  ,וועט מען דיך דעירנאהך פון
היטעל גרויפ מאכען' אזוי ווי עם שיטעהט אין תהלים, .ה׳ צדיק ’ יבחן״.
דעריאויבעשטער טוהט פריבען׳רעם צדיק .און אויף רעם פפוק שטעהט
אלן מדרש פרשת בהעלתך  .אז דער אויבעיטג־ער נלבט נלשט אלבער דעם
מענש קללן הערשאפט  ,ביז ער פרובט עם דעפוייער .און נאהך דעם ווא.ם
ער איז בללגעשטאגען דעם גסיון  ,ווערט ’ ער הערשט דערהוי’עכט ׳ 'אזוי וול
י
י
’
’
עם אלז נעווען בלל יופןז הצדיק .
נאהך דעט ינז״ים האט דער שפא.לער זללרע מכבד גיווען דעם יונגען
 מ אן עי’ ז א ל 'זיך אנידער זעצען’ נ ע ב ע;’ מ י ש  ,בעוו^ל הער יונגערמאן אלז.בעווע; אגרויסער מיוחס ,דערבר האט ער געהללסען דעם משמש ער זאל
עפענען ’ ■
'
’
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ע־ -ונ^ן דל טהור פון ד^ר שפיב ,וו^לב^ איז אר;!גנ^נאנ^ן אין בית המדרש,
כדי' אז אל;ן חסידים וואם קפוג^ן‘ זיןי' אין בית המדרש זאי^ן ארללנקומען -
דאס איז גיוו^ן אצייכ^ן ,אז ד^ר צדיק וויי דןןרצ^הלזןן ^פ^ם זזןהר׳זן
אינטערעסאנטע מעשה .וו;ןן דער עולם איז ארללננעקוטען  ,האט
עפאל^ר זיידזןייאזוי ^ז אג ט .בעוורל טיר האב^ן דא אצילנד עוסק נמוען אין
א שטים וועג;ןן נסיון ענינים ,וו^ד איןי אייןי דערצ^הל/ן וו^י^ן דזןם גר^סטען
נם'ון וואס ‘די צוויי הללללגע ברודני ד^ר דבל ר׳ אלימלןי' טלט׳ן רבי׳ן ר׳
זושא ז^נען נ^פרובט ^וואי^ן  ,וויעל^ס זיי אלללן האב^ן מיר ^רצעהל® י
■
’
* י■
אזן זלל האלטען דאם פאר דעס גרז^םטען נסיון .
די מעשה אלז געווען אזוי ' .וועיידי צוולי הלללינזן ברודז^ר ה א ^ןנלו ת
געללטקן שוץ ז^טללכע יאהר  ,איז דאם געשעהן אלן 'דזןם לעצט/ן ‘ יאהר
פון זלי׳^ר נלות ,וואס זלל האבען׳ דאטאלם ’ אדום נעוואלד^רט 'אלן גאליצי*^.
זז^נען זלל זוטער צללט כוף חודש הטח פ^רבלאנדזלט געווא^ן און ז^נ^ן
ג^גאג^ן אהן שטעג אהן ווזןג אלבער פזןלדעד אלבער ווי^לוה^ר אזוי ווי
א מדבר  .דל הלץ אילז גז^וועןיזעהר נרוים  .צו ע ^ן האבען זלל‘ נישט געהאט,
נאר דאם וואם זלל האבען טלטי^האט אלן זללערע  ■^pp]'fטרלקען ברויט
^זאלץ .זיטלל^ צלבולקללעך  ,טלט צוולל פל;ןשי^ר’‘ וואסער‘ .דאם האבז^ן זלי
שטעגדלג נעפלענט מלט צו טראגען בלל זלך''אלן דל זעקלעןו  .אבער פון דן^*
נרויסע היץ' אליז דאם וואסער ווארעם נעווארען  ,און זלל האבען עם נלשט׳
נעקאניט טרינקען  y .זענען' אזוי נעגאנגען" עטללכע טעג ^ ,בליז זיל זענען,
אננעקומען אלןיאגרוים דארף ארללן'.זלל היאבען זיך'^נגעהויבען נאכצופרע'^
נען  ,צו וואהנען עפעם יודען אלן דעם דארף  ' .האט מעין זלל י נעזאנט או
קללן יודען וואהיען' דא גאר נישט  ,ניאר אז אויף יענער י זללט דארף נאבען
דארף נעפלנט זיןי ^ארט א יודלשע^ קרעטשטי  ,זענען די צוולל הללללנע
ברודער אהלננעגאנגען^און זענען אניגעקוטען אלן דלי קרעטשטל  .זלל זענען
נעווען שטארק מיהד פון וועג און זענען נעווען זעהר דערהיצט  ,האיבען
^ זיןי אנידער געזעצט דארט אויף די ערד ‘זאלען זלןי אכלםעל אברווץ און
אכקלהלען .דא־ט אלז אויייןי גלווען אופ׳ין הויף אברלנען .ה״אבען זלל זיןי
אבגעוואשען די הענד מיט דל פלם אין קאלטען וואסער ,די קעפ טלט דך
בערד האבען זלל אננעוואשען פון שטויב ,און'זלל האבען זלך נאר דער«
קיולקט ’' .נאייהןי רעם האבען יזיל הערשט דערשפלרט אשטארקען היננער
זלל האבען זלך אבער געפיהרט  ,אז' זלל האבען נישט געווא״ט י טועם זללן
אויף ^קללן פרעטד ארט  ,י ביז זיל האבען דיפויער גוט חוקר ודורש נעווען ,
ווער און וואם די טענשען פון דעס^ארט זעגען' ,און וול אזוי ראם פלהרעכץ
נעיהט דארט צן ! אלזא "האבען "זלל דא אויך' אנגעהויבען אוטצוקוקען זלןו
וואם דא טהזט זיןי עפעם /זלל האבען אבע~ דא נלשט נעזעק קלון שום
מאנספעיזאן ,נאד וואים י צוולל יונבע נקבות 'האבען זיןי ארוס נעפארעט.
זיל זענען נעגאננען אין די בלויסע ד^הר ,אזוי ווי מעהדליןו אזן האבען
גע־־עדט יוריש ',האבען די הייללגע ברורע־ אננעהויבען זלל אויס צו*
פדעגע!
’
׳
י’ -
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פ^ג^ן  ,וו^ר זיי זעגען און ווזןר איז דא דער בעל היית  .האב?ן 5r
נוענטפ^רט  /אי jr tJנזןן צוויי שוועסטזןדן יתומות אהן  5אטעי און מו־ט^ר,
עם איז שוין עטליכע יאתר וואם זייעדזן ^לטערען זעג^ן געשטארבען  ,און
זלל האבען איבערנעלאז״ט די קרעטשטי טיט א גארטען און אויך א פעלד ,
פון וו/לכען זלל ^רנזך?ן זיןי ,און זלל זענ;ןן נאך מעדל^ך ,כעווללל דאם
איז אפ^רווארפען' דאריף ,ווללט פון איודישז^ שמארט״ קאני^ן זלל ק ח
חתגלם נ ל ^ ב ע קו ט ען /זיל האבען נאך גוןזאגט׳ אז * אלן ד;ןם דארף אלז
א£ילו יא דא ^נוג חתנלם  ,וואם ווילען מלט זיל חתונה האבען  ,זעני^ן זלל
ןזבער ג1לם און ווללען אנדערש נלשט גאר אז זלל זאלען זלך שטד׳ן^ אבער
זלל בעשטעהן נלשט אויף דעם ,גאר זלל ווללען בליבען יודלשע קונדער.
אלזא האבען זלל נאןי נלשט חתונה געהאט ,חןן.טש זלל' פעלט נאר נלשט׳
זלל האבען נעלט און זיל האבען פרנסה בריוח ,דערבר האכען טאקי
די צוויל שוועסטערן  5ערלאנגט ,אז די צוולל אורחים ז^איען נעהן
צום טיש  ,און זיל וועלען זין מכבד זללן טיט עסען און טרלנקען ,
אלן אנהויב האבען די הילללנע ברודער גלרעכענט  ,אז דאם זענען
מאקל צוויל אידלשע טעכטער אזזי ’וון עם דארף זללן  .דאןי האט אבער
עפעם אויפנעקוקט בלל 'זלל אבלסעל פערדעבטלג דער פערשללטער יי גאגג פון
אז י זלל וועילען בעסער
זללערע מלבושלם  .האבען זיל זליך מיישב געווען
לללדען נאך אטאג הלננער .און זאלען דעיוובל דא גאר ני׳נזט ’טויעם זללן,
ביז זיל וועלען דיפויער'דא נעבטינען■ ,און וועלען דך נוט אזטקוקען ווי
אזוי דא נעהט עפעם' צו  ,וועיילען זלל אויף צו^זרנעגם שוין וויסען צו זלל
מענען דא עסען עפעם גלקעכטץ צו נישט  -אלזא הוןבען זיל נעזאנט פאר
דייצוולל שוועבטערן'.אז זיי נליסט גלשט הללנט^צו עסען קללן' /יק עכ ץ.
ווען זיל הא יען זיך שוין נעתאש נוט איגערוהט ,זענען ‘זלל נענאננען צו
דער ברינען און האבען נלנעסעןברויט מלט 'צלבעדעסימיט זאלץ און האבען
פערטרינקען אנוט גלעזעל משקה ,דאסהללסט קאלטעפרלשע ברינע־וואס^־,
און זלל זענען פון דער סעודה א1יך *געוואיען גוט י זאט  ,דערוו^ל ה^ט
אננעהויכעןינאבט צו ווערען ,און זיל זענען דאך געיוען גוט מיחד׳ האכען
זיל נעפרענט דל שוועסטערן' ,א 1יב זלל וועלען דא קאנען האבען א בעזינדערע
שטיב אליבעי צו נעיטענען .האיען דיישוועסטערן זיי נעזאגנז׳ אז א ח' מ
קרעטשמע אלז דא 'זעקם קלללנע שטיבלעך פארינעסט .און פון קיין ארימע
אורחים נעמען זיל נישט קלון נעדט  ,בעווללל די מצוה פון הכנסת א{רחלם
איז בלל זלל גאנץ טללער .און אלוי ווי אלן די שטלבלעןד נעפלנט זיןו נאר
צו ענצעלע בעטרעך ' ,אלזא האבען דל שוועסטערן זלל פארנעלעגט זיל זאלען
זיך נעמעןיצוולל שטלילעך'און* זאלען זלך אלגווענינ פערשליסען און געהן
■
’
*
שלאפען'ווען זלל ווילען
אז די' ציולל הדללנע ברודער האבען זירטער דערהערט פון זלל אזעלכע
פללנע און פ־ומע רללד  ,ז'ענעז זלל ווב*טער נעווארען אבלסעל צומלעט אזן
האבען
.
י *
’
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ד,אכ;ןן נישט גןןוויסט  6אר וואם די צוויי שוו^סטזןק אנצונעמ^ן  .ווארןןן
לו^יט 'זייזןר^ רילר האבזןן זני זיך דאןי אויסג^וזיו?] פאר פרוט? ,און ^וים
 ,האט זיןד זיי וויוט^ר אויםנזגוולז;ןן פארקעהרט
פ;ןרש'נוטזןן נאנג
הכלל די הדל.ינ^ כרודז^ר האביון דך אננ^נוםז^ן צויד' שט.יבלןןןר י צום
שדאפ^ן  .אדרז^ר זד זזןנען' זיך ;/ןגאנג;5ן ל^הגי^ן  ,ז;ןנ/ןן זד בייד^ אבלסזגל
ארויסגעגאגגק  ,ה אבק יד ד^רז^הן אז אויף ד;ןר אנר^ר*׳ג זדט קרזןטשטן
ג^פונט' זיך א נרוים^ ' קאט^רי .האבזןן זד אחדג^קוקיט י דארך דיי טוהר
האי^ן זד געזעהן שט^הן איגוו?ןניג ’ צווד פא^ר בהטותי א^^אקם ’ טיט א
^ד^ליזיקק ג  7סטאנ;ןן'צוזאטטק ‘ פון אדן זדט׳ און אק;;:ק "אלבזןר' איז
אויך ד^שטאניק אזד פא^ר ’ ,א א ק ם טיט א ^ מ ל• צווישק די צמיד
פא^ר בהמות י א:ז ג^וו^ן^ ‘אין דז;י טיט אזוי''ווי א לאנג^ר טיש  ,אויף
זז^נ^ן גללזן^ן אנג^ל^הגט שטוק^ר ברויט טיט' שט^קז^ר ק׳ןז
וו^ל^ן
און א גרויפע כלי טיט רדן וואסער  .אויף דער ערד האט זוך נושם
ז^געזעהן קדן שום אומרדנקדט ,נאר עם איז געלענען אנגעלענט געניג רדן
הד .אין דער הויך האט זיך געברענט אלעמפעל' ,אז1י ווי''אין א' ש טיב.
זץ זאך האט עפעס ^יסנעקוקט' כד די הדליגע ברודער וואונדערליך .
^כער כעיודל זדיזיענען געווען שטארק מוהד ,ה אבק יד נישט נעוואלט
מצבען קדן שטיעס דעיפץ'׳ און יד זענען נעגאננען •שלאפען כאלדמהחילת
הלילה  .און בעוודל זייער מ:ד.נ איז גיווען אויף צו'הייכען זיוך נאהך האלבע
נאבט און אנצורעכטי^ן חצות און צו זאגען תחלים כיז אין דער פ־וה';
האבען זיי זיך איננענירדט ליכט און וואסער .יד האבען זיך פערשלאסען
^ •
׳
^
איגוועטג און האכען זוך גילענט ^ אפען .
ווען עם אוז 'אננעקוטען■ די שעה נאהך האלבע נאבט  ,וואס די
הדלונע כרודער זענען ‘ נעוואועט געווען אויף צוהדבען זוך  ,זענען זד
די נאכט אויך דאטאלם אויפגעקוטען  .אבער אנשטאדטם דעם וואם אלע
נאכט פלעמן יד און דועזע שעה שפוהרען* ,אז עם כרענט און זד א
הדלינער גדם’ט אויפצוהדיען זוך צו דוענען’ רעם אויבערשטען מוט נרויס
חשקות און התלהבות  .ה^בען זד אצונד געשפוהרט אז עם ריהט אויף זד
א רוח הטומאה אוץ עם ברענט און זד א פדער צו זונדונען טיט זנות  -די
ד׳דלונע ברודער האבען זוך אלדן פערוואוגדערט אויף דעם וואם זדערע העי־צע־
זענען'עפעפ פארקערט ג עוו ^ ק •י יד האכען זוך נעוואלט*דו הענד' וואשען,
האכען זד געזעתן א’ז די כלי טיט וואסער אלז אוטנעדידט  .און דאם וואפער
איז אויסנענאסיק געווארען  .ד^בען זיו געוואלט אנצוגדען זוך דו לוכט ״
האבען זד' נישט געפונען' די ליבט' אויף דעס א־־ט ווו יד האכען אנגעגרווט,
הדבען יד נעוואלט ^״ענען די טהורען או[ אזוי ארויסגעהן  ,האכען
זד עישט נעק^נט עפענען ידן' טחזדען .זעדק זד געכלובען זוצען צו מי שט,
און האב?ן אלדן ניד^ז נעמיפט ^ פ אליכער צו קל?ר?ן• אדן וואנט פון
די אלע קוידנע גאפם־שטוכל^י  ,איז נעמ^ן די זעלכע וואנט דאם איז
'0־דננע:א:גען'און אגרויפע שטוב פין דער קרעטשמא י אין יעדען נאבט״
שפדעלר
׳
-
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מבלבול איז נז^וו^ן איץ דער זעלבער וואנט נאר אין דער הויןד
ארלננ^ז^צט קייג^ פ^נםט;ךל;ך ,וו^לב? זוןנ;ןן כ^שטאנ־;ן פון עגצ?ןלט^
שויב^ן׳ -יאזוי ווי די היזליגזן ברןד;ןר'ז?ןנ'^ן נ^ז^ס^ן פארקל^רט' י^ד^ר
אין זי:ן שטיבול ,האב^ן זיי דזןרז?ןהן אז אשוואכון' יט;ןן ל^בט דורך די
אגאויסג^״
קלללנזן פזןנסטז^ר^ך .אויך  jyrknז:ל נידד^רט אזוי ווי
לאפ^נט ניל־יכט־^יר ”פון י^נזןר ז!!ט' פ^נםט^רל־^ך  .ז:ל ^נ^ן ג^פאלזגן אויף
;? p ib iצות ,און האבען עו^ריקט די טישד^ך ,זיי האכזןן” זיך 'א״ויפ•
 1עשט/לט אויף די טישל^ך ,האב־^ן זיי שוין נעקאנט אדורך קוקזןן און
קהן וואם דארט קומט פויר  .אב^ר ווי ;ןרשטוינפז ד׳גני^ן ז:ן ג^ווארען  .אז
זיי האיען דערזז^הן וואס פאר ווונ^רללכע מלאום׳^ ”מעשים דארט י וו^רם
אב^טוהן  ,די האר פון  p p tקעם  ipnnזלך בר זיי אויפגז^שטי^לט פאר
אימה  .זיי האנען^ גיזעתן ווי די צוויי שודעסטערן האב^ן אררנג^בי־׳^נגט »
פיהרען אין ^ד;ןר שיבץב ארנין דל צוויל 'פאער בהמות ,וו^לכן' ז^ג^ן
.גץ־מטאגען אץ דער קאמער  .די האט אררנגעברעגנט א אקם מיט א עז^ל ,
שוועסטי^ר אלז מיטנעגאגגען א
און די אנדערע אויך אזוי’  .נעבען
נרו־פער שווארצער הוגד ,וו^לבן'האבען אפטער ג”לעפע:ט די פיפקזןסיאון
ארויס^לאזט פלאמען פרער• ין^דץר בהמה איז געווי^ן אנגעטהון אויפ׳ן
■קאפ מיט ’ א שעהן צ ר מ ע ל '.אז ד”י שוועפטערן האבען י אראיגענימץן דאם
צרמעל פון דער בהמה י אלז די בהמה באלד פא״קקרט געווארען אויף א
מע:ש  .די שווי^סטיערן האבען זלל גלגעבען אנצד^פ^ן; מלט י ברויט  ,פלליש
■און וו״־ן ,נ א ה ךי ^ ם האבען זר מלט ’ די מ־^נ׳צען געזלגדונט .און אז ז?
הא-ען זיך״שוין ^האט אנגלזז^ט מלט  c pאויםגעלאפע:הץם  .האבזןן ז;
צוריק אנקטהון די צללמל^ך אויף די מענשען  .דאן זענען זלי באלד ווללטער
פארקז^רט ^ווארזןן אויף די זץלבץ בהמות( און זלל זענען גץווארען צורלק
ארללנגזןפלהרט אלןייד^ר קאמער אדללן מלט  c pבץנלללמוגגיפון די צוויי גרויסץ
'
’
י
שווארצ^ הונד .
די הללללגץ ברודער האבען פון די ווילדע מעשים באלד פערשטאנען
אז ז 5זענען דא ארללנג־^פאלען'אלן אגץטץ פון זונות און מכשפות .ז'5ל
^ ב ען דךידעדמאגט וואם עם שטעהט וו^גען רעם רואם שאול המלך האם
נעזלנדענט  ,מלט דעם וואם ער ד^:ט נעלאזט לעבען בלל די מלחמה פון די
עמלקים אלע בהמות  .אז אזוי ווי די עמלקים זענען נעווען נרויסע מכשפלם
.אזן ווען זיי האבען דערזעהן אז זיי האבען פערשפללט די מלחמה ,און
■שאול זועם זרייאלע אויסראמען מלט דל^שיוערד” ,האבען זיך אלע גרעסשע
לנלט פון׳זיי דארך”בשוף פערקערט אויף שעיפסען מלט רינדעי ,און האבען
זיך ארללנגעמלשט צווישען דל מעאדעם בהמות דארך וועלבען עם אלז זיי
נעלונגען צו ענטלויפען  ”,און אלבער דעם איז שאיל המלך נעשצראהט
נעווארען  .דארך דעם האבען די חייליגע בדודער פערשטאנען אז ’דל צוולי
שוועסטערן קאנען רעם זעלבען בשוף' ,האבען׳זלי שטארק מורא נעקומען
.אץ האכען באלר אלכערמןקלערט  ,מי יודעיוואם די טבשפות וועיען מיט
זיי
*
*
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!זיי  . IpNuאון טיט ד^ם נרויסען פחד האבזןן זלל
ג^^נט  c!'Wדי ב־^ט^ן ,זאל^ן זיך מיישב ׳ וואם

זוך ציריק׳
צוי טהון.

;ןס האט נישט לאגג געדוי^רט  .און די הללליג^ ברודזןר האב^ן
'
^ןרהןJרט קולות מיט ג־^^בט־^ר פון די צווול מכשפות' ,אז ז״ דר^הן זיך
יי ארוסינז^ב^ן די טהור^ן' פון זיוויך^ שטובל;ןך .באלד ז^נזןן גי^פ;ןנט•
^ווארזןן די טהור^ן ,און און יעדוןן' שטיבול ’האט זיך ^וויוז־^ן א מכשפה
ור,ןלכ^ אןז ארולננ^קומ^ן טיט אגריוים אויסג^לא^נהווט 1און די האגד
האט זו נזןהאלט?ןן'אליכט און ^ ^ ן אור אןז מוט געגאג^ן אנרויס^ד
שווארצ^ר הוגד •ידי מכשפות הא^ן' אנ^הויב^ן אוב^רצור^ד^ן די הלולול^
כרו ^ר ’ זלל זאלזןן מלט זיי זונרי^ן • ז^לל ה א ^ן אויף  ’ b pפאר ^גט א
גרויסען כח  ,און ’זלל ה א ^ן ;;:יזאגט אז זלל פוהר**ן זלך אזוי' מלט א^י׳ג^סט
וזאם פאל^ן אמאהל ארללן צו' זלל  .און א 1יב  d’jמאכט זלך אמאהל א
נאפט וואם וולל זיי נלשט צוללב טוהן ,וו־^רט זןד צורל^ן אויף שטל^ר
דורך דל שווארצ^ הוגד .גלו די וו*ךטך ה א ^ן די הוגד אגגזןהויב^ן
אלזן מאהל איויס י צו לאז^ן פון דל’ פלפקי^ס פלא’ ^ ן פלליך  .דל ’הללללג׳ן
ברו^ר ז;יד,ןן שטאיק ^רש^ק־״ןן ג^וואר־^ן• זלל’ זז^^ין אב^ר גללרזן
גןןפ 8ל;ןן אויף אללן נלנלכע ןן’צה^ ,און זלל ’ האכ’ ןן זלל נל:/טפ?ךט‘ ,אז ז^
יואלט^ן גזגוו;ןן גזןטוהן זללי^ר פערלאנג  ,נאר^ ב’ז^ווללל זלל ז׳^ני^ן שטארק
מיהד פון וו^ג ,און ^ווללל זלל האג^ן זלך שטארק ^רשראק^ן פון די
הוגד  ,אלזא ’ שפלה^ן זלל זיך ז;ןהר' אבנ^שוואכט מלט א גרוים הארצ=
קלא^גג \ ג א ר אזזי ווי ע דארפ^ן זיך '’  ’’pצז פזןרזוי^ן ;Jטלל  pט;;ג,
צוללג זיי^ר האגד^ל וואס זלל פלה pן מלט די פויי^רז^ן ’פון’  n pדאריף,
אלזא ווזןט גא־ זללן' ג^גו’ג צללט צזטוהן ז ^ ר פ^מיאגג  .אז די ’ מכשפות
הא pן ד^רחז^רט ז ^ ר ווללכק ןןנטפ־ןר ,האביון זלל ג^גלייכט זיל^ר^ רללד «-
און זלל הא pן’ ^זאגט צו דל הללליג^’’ ברוד^ר» /ז  t'lוועל^ן עך דז>
^ ג ? ן א1יפר 1זלטןן*ווי לאנג זלל ווןד^ן דארפ^ן ,און זלל p pן  pקאנען
ןם^ן' און טרינק^ן בדזנם פק אללזןם’ נו ט ^ן .ידי הללללנן ברו■ pר האב^ן
זלל געדאנקט פאר’'ז.ץ^^ר גוט הארץ ,און זלל ^ ^ ן ג^^הטז^ן בלו די
מכשפות מען זאל זיי׳לאזען אויסרלהן אג אנ צ ץ נאכפז ,זיאליץן 'זלך קאגץן
מט אויםשלאפ*^^ן  ,בץוו״ל י זלל ז;ןנץן שטארק מלהד און שוואך י .די מכשפות
^ .ב ען זיל ג /פ איג ט ''און זץגץן א רוי ס ^ג אג ^ן  , .אי^ר די הללללגץ ברוד^ר
האכ^ן שוין נל^מט נ;ןקא:ט שלאפ?;ן  ’ .זלל האבז^ן^ אי־נלנ^בץן א שבח צום
אויב^רשטזןן  dj; D pאלז זיי^ג^רונ^ן ניצל ’ צו וו;יר';ין דל נאכט פון
מתפלל ^וו ץן ,אז' דער אויבערשטער
^ ר ’גרוימץר עבירה" ,און זלל
זא’ל זלל זללן בללהללפלג  ,זאלץן ווללט-ך אויך גיצל וו p yן אלן נאגצי׳ןן פון
’
’ ’
* ’י
/
די מכשפות .
אין די צוולל שטיבלזןך וואם די הלללל^ ברו pר ז;ןנ;ןן דארט גזךשלא^ן
איז גץווען ^נסטער  .ותלכע^^תנץן ארויסגץגאגנ^ן אלן א פעלר י מלט א.
גארטע!
י
• ^ •
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און אזוי ווי די היליג^ 3רוד?ר האב^ן גישט נזןקאג ?זלאפק ,
מאהל נוןקוקט אין די ^6נםט*לר ארלון  ,און‘ ה^ב/ןן ■־ד׳אפט
האני^ן'»י_י
^^ס זאל שוין נוט ^ליבטליג וו^רק  ,זאל?ן זלך קאנ^ן פון די אומרייק
שטיגל^ך אי־דסרךיגלןן  .דאן האג^ן זיי וולט־^ד ד^רו^י״ן וואונד^רליב^
מעשים  .אזוי ווי קם' האט נאר אג^הויב^ן ז|טוואם'■ ללכטיג צו וו^רזןן ,
ארויםנ:%הרט דלי צוולי 8אער בהמות p p ' ,
האבען די צוולל
מכשפה האט ^פלהרט אאקסיטיט אעז^ל אלונני^שפאגט איןאנ׳אקזןר*
אללזען  .דאם הללסט נעאקעיט מלט בייאים  .יעדע מכשפה האט אבנן«
אקע־ט אלין בללט  .נאכ״ן'אקער־^ן האט זל פ?ןיזלל^ט די בללט אוים*:ןמלשט
תכזאה מלט גרלנוואמ ציוזאממען .ורעל^ס הילכט ’ווללטעי נזןזללעט בלאים^
נ א ק• פ^רזלל^ן האנ*;ן זיי דאם' צווללט^ מאהל ^ראקוןדט און ז^נען צוריק
א־ללנגעגאננען■ מלט מ בהמות  .דל הלליללנע ברודער הא יען זלןי צוג^קוקט
אויף דעם פעראקעיטען פעלד ,האכען ל געזעהן אז עם וואקסט ׳שוץ
דארט תבואה' מלטי גרייגווארג פון פ^ערשידענע מיגים  .אין א שעה אדום.
איז שוין געווען דארט פעדטלגע תבואה מלט פערטלנע גרינווארג  .דאן
זענען ווצטער ידי צוולל מבשפות'ארויפגעקומען און ד^בען די תבואה מלט
 n pנרלנווארג אבנעשנלטען גאגץ נעשלקט ,אזן נאחןי דעם זענען  jrארוים
נעיקוטען מלט א*וועגעלע ,ווללטער אללגגעשפאגט מלט א^קם און ’מלט אעזעל
און האיען  c pיאלץ ’ פערגומיען מלטי דעם וועגעלע און זענען אהייט
נעפאהרען  .די ברודער האיען זיך ווילטער שטארק פערוואונרעיט אויף דעם
נמיסען בח פון גשוף מאם‘ זלל האבען' דא ווללטער'צונעזעהן  ,און זין
האבען שוין אצלנד גאנץ "נוט פערשטאנען ,אז אויב זלי' זאלען דא עפעס
נאר טועם זללן פון זייערע אומריינע מאנללם  ,וועלכע ווערען געוואקסען
דורך דעם נח הטומאה פון כשוף ,דאן וועלען זיי שוץ חם ועול 1ם ווערען
אדיין אויןי טמא  ,און ז; וועלען ווערען ‘ דארןי דעם כח הכשוף צז
נעצויגען צו די צוולל מכשפות ,אז זיי וועילען ’זיין נענויט טיט נעוואלד
צו טוהן דעם פערלאנג פון די מכשפות ,און" זן וועלען זין שוץ *זן p f S t
הענד אזוי פשוט גישט קאנען אויפדרעהען.
אז עם אלז נוט ליכטלג געווארען ה׳אבען די היילינע ברודער דערזעתן
מלט וואם פאר אפאיטעל מען קאן עפענען די טהור פון אלגוועהגוג .דאןי
זענען זלל נאןי נלשט אזוי ’נעהך ארויסכעגאננען  ,בלז זלי האבען שוץ
פערשטאנען אויף זלכער אז די מכשפות שלאפען שוין  ,ווען די היילינע
ברודער האבען זלך שוין צוזאממען געטראפען^אוייפ׳ן הויף נלי די בריגען /
ה^ט איגער דערצע־לט דעם צווילטען אלע נעשעהגישען פון די נאלט,
האבען זלל געזעהן אז זיי זיענען בלידע מלטיאללעם נלללן אויסגעשטאגען .
5אד גרויס שטחה האיען זלל נעוזללנט א.ן ’אבגיגעבען א שבח דעם
אויבערשטען אויף דעם וואס זיי זענען נלצל געוואיען קודם די גאכט
פון דער גרויפער זלנד  .זלל האכען געקלערט באלד צו‘ מאכען פלטה פון
^ ר ט  ,האבען ’ זלל אבער דערזעהן אז זלל מלזען אדורצגעהן א טויער ^ן

וועל״עם

י
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ז“;לב'^ם איז גיווק פערשלאסען  .דאן ה אבק זי פ^רשטאג^ן אז זיי
זו^לק' סןז ק ווארטק בןז די נזבשפות וו^לען ז.יןי אויפהליבזןן און וועלק■
זיפ^נק דאם טויזןר ♦ און ז? ה אב ק זיןי אנג^שטוסט אז ראשית זאלק■
»י זלןי שטארק איהיט;ןן נישט טועם צו זין דא קדן שום ז 8ך פון דז^ם
טמא הויז  ,און א^י נאהןי וועלק אפשר די מכשפות קללן שליטה נישט׳
האבק איבער זי זאלק זין קאדק נוי טק צו זינדיגק  .זמ האבק אבער
נאר 'גאןי מורא געהאט אממינםטקם פאר די צמי נרויסע* שווארצע
הונד .ווארק זי האבק נאנץ נוט פער שטאנק ,אז דאם איז נידט■
קגן פראמטע הונר  ,נאר אז דאם איז אזעלכע שרים^ מזיקים  .זג
ה אבק רערוויל מתפלל /עווען און געזאנט תהלים שעהנע עטליכע שעה .
שפעהט אויפ׳ן טאג זענען די מכשפות אויפגעשטאנק  ,און ז ק ען
ארויםגעקוטק אויפ׳ן הויף ’ .אז זי האבק דערזעהן די אורחים האבק■ זי
פעריאנגט רי אורחןם זאלק ארנינגעהן 'עפעם עסק  .אבער די היליגע.
ברורער ה אבק אלץ נעטוהן מןטיגרוים חכמה'.און זי האבק געזאגט
אז זלל ווארטק שוין שעהנע עטליכע שעה מלט אומגערולטקגיט אויפץ•
עפענען דאם טויער .תיאי־ק אזוי ’ ווי זלל האנדלק אויפ׳ן דארף כ:ן די
פויערעם  ,אלז רעד עיקר נאר באלד אין דער פרלח צו זללן בלל זלל  ,ווארען
^ערינאחןי אלז שוועהר צו טרעפען זיל אלן דערהללם  ,אלזא מלזען זלל באלד
זלך לאזק אויפ׳ן י־ארף • און ’ ז ג האבק באלד ולבעטען די מכשפות אז-
מען זאליפאר זלל אנגרגטק טלטטאג^’ ע שק ,בעווגיל' צו מלטטאג צגט
וועלען^ זלל זגן דא^ צורלק’  .דל מכשפות 'האבק ל געגלויבט  ,און האבק
זג צוגעזאנט אנצוגרגטק א גוט מלטטאג  ’ .דערבג ה אבק נאןי דל מכשפות
צו זג גי־קאנט .אז אזוי וול עם וועט דא!? זלל שוועד* זין צו פ אס טק ביז
מלטטאג ',זאלק זג זלןד מלט בעמק'’ ברויט קעז מלט אבלסעל ט־לנווארג,
זאלק* קאנ^ק’ אויפ׳ן דארף חאפענדלנ עפעם עסק• יג ה אבק שוין אויף
דעם' קגן*תירץ נישט געהאט צויז אנ ק .און דל נזכשפות ה אבק זג מלט
נלגעבק ברויט ,קעז ,אבלסעל רעטעכלעך עטליכע מינים־ ,פרלשקהערשט
אביערייסעגע ,אביינטעלע מילרעליעןז /עטללכע אונרלקילעןי• דלי היללנע
'ברודער היא יען זי געדיאניקט פאר״דעם חסד און זענען אוועק נעגאננען
’
;אויפ׳ן דא״״ף .
דל מכשפות זענק געווק פארזלכערט ,אז אויבנאר־דיאורחים וזעלען
'•
עפעם פערזיבען פין'דעם עסיק  ,וואם ז י האבק זלך מלט נענוכזק-,וואים• דאס א“ץ אלז״נעברענגט געווארען אויף די וועליט דארף־ כשוף' ,און קל.רןידל’ עבירה פון צווילערלג גלאלם'.האט דאס עטק אלן זיןי אזי גרויסק
נח הטומאה ,אז זג' וועלען טמא ווערק פון דעם ע ס ק ,און דא.ם .עםק
וועט בר ענק אלן זג וויי א פיער דארך כשוף  ,אז זג וועלק מלזען זיך
צוריק קערק צו זיגדיגען פיט זלל  .אויף דעם תקיפות ה א ב ק די מכשפות־
י׳זשטעלט ’ ,וואם זי האיבען געל^זט די אורחים אוועק נעןזן ,אבער מ .
היילעע
י
^
.
< ?«
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היללוה ב רו ^ ר זי^נען אויןי קדן נאראני^ם נ.ישט ^ווזןן • און  T.fה א ^ ן
אלללן ראם קלבזןיפי^רשטאגק .אלזא  ] p pזלל טאקינ^וו^ן נוט נ^וואר^נט
זאל־^ן פון דיי אומוללג^ מאכללם גאר גלשט טועם זללן  .איו-ן אז זלל' האב^ן
שוין'' ני^האט אבגז^גא:ג'^ן א שפאהר שטלקי^ל וו^ג  ,ה א ^ן זלל זלך אניד^ר־
ג^זעצט אונט^ר א בד פיזלך אברוהן ,און האבען' הערשט אנג^הדבען פ׳רגי
אכצואטה;ןמ?גן  .זלל האבען אויפנז^הוי^ן די הו 5נד צום היט^^ר'און ק לוי ב ט
ד*^ט אויב^רשט־^ן פ אי דוןם וואם זלל ז^נזןן שוין איננאנצ*^ן'נלצול ג^ווארי^ן
אז
פון דל מכשפות^ און זלל האי^ן זלך א’נג?ןהויבוןן א ל ב ך צו
זיי זא»לען גלאט אזוי •^גטלויפ^-ן  ,און די מכשפות לאז־^ן צו דוה  ,ז^נזןן זיל
גלשטיוצא פאר  c pהלמי^ל י'ווארען מי יודע ווי פ ו לי או ^ן וו?יען י גא “
אדללגפא^ן אלן ז ^ ר נעיטץ ארללן  .אלזא האב^ן זיל אנגזןהוייבען גוט
זיאןי ,זאלו^ן אויפטהון^א קללגזן ^עצת .ווי אזוי
ארללגצוקל^ר^ן אלן
די צוויי מכשפות מנער צו זללן אלגגאנצ^ן פון ד^ר וועלט .
דל קלינע עצה פון די הייללג^ ברורער אלז ב^שטאנ^ן פון  . t pזיל
האבען אנגעזלכט אויף די £עלדערי נעבען' ^ ר ף  ,וול די 'בהמות פלענען
זיך פאשען! צוויי גרויכע און‘ שטארקע 'פערד ,וועלכע זענען זכרים'איון
רלפען זלך־' ,אנערעם״  .אוין אויןז א שטאירקען' אקם ' ,וועלכער' רילפט זין!־,ביק״
און ‘אויך צוולל׳חיזרלם זכרלם ,דאם גרלנווארג וואס זלל האבען מלט גענומען
האבען זלל נענעכען או־יף צו פרעסען די צוויל £ערד מיט רעם אקס  ,און
דל עטיקער ברליט' מלט קעז האבען זלל גינעבען אויף צו פ^עסען דל צוויי
חזרלם ,און אויןל צו עטללכיע הונד 'זכרלם .גאןד'  pם האבען זילןיידי ד׳ללללגע
ברודער אגלדערנעזעצט אוגטער א בוים צו זעיהן וואם' פון דעם ,היעט
וועיען  .עם האט נלשט לאנג געדויערט און דל צוולל פ ערד מלט דיעם אקס
האבען זיןי פרוצלוגג צוברלקעט' ,גרללן!־ זלל וואלטען משוגע געוואירען ^און
זענען נעלאפען מלט אשטארקען קראפט צו ^דער קרעטשמע'^ .דל' צוולל
מכשפות זענעןיפלנקט געווען אלן' דרויסען פערנומען' מלט עפעסיאן ארבייט.
דל פערד מילט דעם  ,אקס י האבען זלן!־ אויף זיל' ארויפגיעווי^רפען מלט א
שטארקען ברען י אויסצופלרען^ מלט זיי זללער גרויסע האוה  .די י מכשפות
האבען 'נלשט 'געהאט קילן מאכט צו עגטלויפען  ,בייווללל זלל זענען,םאד
שרעק באלד געפאלען חלש־ות .דל פערו־ האכען זיי ציוטרעטען מלט דל פיט
דער אקם האט 'זיל צורלסען מיט דל הערנער^׳ און דל מכשפות האבען באלד
אילגגענוטען'אמלתה משונה •אלן דעם זענען אויך באלד אנגעקומען צולויפען
דל חזרלטימלט דל הוגד אויך אזוי'ווי משוגע ,און האבען זלן!־ ’אויך גע־
ווארפען אויף די צו דורס׳טע מכשפות מלט א ברען פון דער זעלבער תאוה,
בקלצור עם אלז דארט געווא״ען א גאגצע מלחמה צווילשען' די בהמות ,
אזוי אז די קערפער ’’פון די צוויל מכשפות'זענען צורלסען׳נעווארען .אויף
פלעל שטלקער ,אץ יערער בהמה האט צוגעחאפט אנאנידער שטלק,
און' זענען יזיל צול^יפעין יעדער בהמה באזוגדער אלן אנאגדער

פעלד אר-ן•
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אזוי ווי די הייליגזן ברו ^ר האב^ן ד^רקהן ,אז דל בהמות לויכז3ן
fוו ד?ןר קר^טשמזן אזוי’ ווי משוגע  ,האגןןן’זיי’ באלד פ^רשטא^ן אז דא
וועלז^ן ישוין די מכשפות אללננ^מזןן א שווארצ^ן סוף  .זלל האב^ן ’זור אוי^
קרזןטשם;ן ,און האבזןן נאך פון'ד;ןרווללטי^נש
באלד ^לאזט ג;ןהן צו
^רזזןהן די מלחמה וואס דארט קומט פוי;ןר  .ווזןן ’ זיי האב^ן ' p y t pאז
דלי בהמות ד^ג^ן זלך שוין צוילאפזןן ,ז^נען זלל צו^גאנג;ןן צו ד^ר קרזןטשמזן
און זלל האביון שוין מ;ןהר נלשט ^פונ^ן פון דל מכשפות’וול זןטללכן
שטלקלזןך^פון זלל;ןרע מלבושלם ,וואם'ז^נ^ן ג^ווען שטארק פזןרבלוט־;.ג'ט ,
און אויף ד^ר ^רד אלז גאף ^וו^ן^גוט צו'דער’קאג;ןן ראם אוטרללנע כלוט
פון די מכשפות • דאן ז^ג^ן 'דל הללללנזן כרוד;ך 'ארללנ’קגאנג^ן אלן די
קר^טמש^ ,און די ^רשט^ ארבללט זלל^רן' אלז׳נ^וו^ן ,וואם ' זלי האבזןן
זלךיג^גומ^ן צו ^£רילזןן די פלזןר פערכלשופ׳טן מי^נשען^ ,וו^ל^ זענ?ן
נ^ווא^ן פארק^הרט אדף צוויי אקם־ןן מלט צויד ^זלען • יל ' ipV
נאך ^ארומגןןגאנג^ן מלט ד^ר אללג^ר טויא ׳ אויב ח צוולל שווארצ',ן נרוים^
הוגד נז^פלגז^ן זל’ןי נלשט דארט אלן ד;ןר קאמילי ,וול דל פ־^רכלשופט^
בהמות שטז^הן  .זיל האב^[ נוט בזןטראכט און' ארללנג^קוקט '■ ךא'ןי דל .
טהו;ןר ,און זיל ה א ^ן די שווארצזן טזלקלם נלשט ג^ז׳ןהן דאן ז;ןנ•iן זלל
ארללגגזןגא:נזןן אלן רזןר קאטזןר זלל האכ^ן באלד אראבג^נוטזןן דל
פ־^רבלשופ׳טי^ צללטל^ך &ון די בהמות  ,ז^נען די בהמות כאליד צוריק ■
פארק^הרט גז^וו^רז^ן אויף &ד^ר מזןגשזןן  .דולל' פון זלל ז^ני^ן ג^ווןן אידין
און אללנ^ר א נוי  .דל הללליג^ ברוד’ןןר האבז^ן זיל ^ פ ^ג ט ’ווי אזוי זיל זז^נען
דא אהיך נ?ןקומ’/ןן ,ה א ^ן זלל ד;ןר^הלט' אז ז1יל ז^נזןן אויןי אזוי דא1
אטאהל אדארכגז^פארזןן און' האבזןן דא נןןנ^כטונט  ,קנ;ןן זלי פזןרכלשופ׳ט
^וו א ^ן אז זלל ’האביון ג^-מיזט דנדיג^ן מלט דל מכשפות' ,און דאם נאנצ•^
גז^יט וואם זלל הא^^ן ביל זיןי גז^האט' האכ׳גן די מכשפות ביי זיי צוג^גו־
מ ק  ,און בזןוולל^זיי' האיזון טוריא ^האטייי טיר זא״י^ן זיןי אויף זיי נלשט
זאלק*ווו|רק &ון די מ^גשק
ב ^קלונק ,האבזןן זלל טיט ביטוף ני^טאכט
בהמות ',דורך דל צללטד^ןי וואם זיי האבזןן ’אויף  f;rאריויפג^ווארפק  ,מליט
^ ם קראפט און מלט דל מורא פון דל צוולל שדים  ,וואם ז^הן אוים וול די
שווארצ^ הונד  .אויך האביק זיל ^רצי^הלט אז זלל שט/הן 'שוץ אזוי ד^
ניאהנט פון צוולל יאהר  ,און' זלל קניזין אזוי שטארק פ^רכישופ׳ט נז^וו׳?ן ׳ א’ז
זלל ה אכק שוין נאד נישט ג^קלו|רט צו זןנטלויפק  ,און וואם די מכשפות
ה אב ק ג^וואלט ה אנ ק זלל ג;ןםאכט 5ון זלי  .אז זלל האבק אראבגי^נוטיק
5ו[ זלל דלי צילמל^ך ’'' ,זןןנק זלל' נ ק ו א י ק צורלק מזןנשק ’,םלט וואס די
מכשפות ה אכק ''זיןי ב קי צ ט צום זיגרינזןן • און אז ׳ זלל' האבק גאר אויף
זלל ארויפגקואירפק דל''צללמלןןך ,זזןנק זלל באלד פארקזןרט נ קו ? ר ק אויף
בהמות  .און דל מכנפות האבזןן זלך' מלט זיל ווללט^ר ב^גלצט אזוי ווי מלט
בהמות ,און האבק זלל אילנעשפאנט אלן ווזןגק צום פא ^ן און אויך צום
^ 5ק ערק  .נאך ה<ןבןן זלל דז^ר^הלט אז זיל' וויייסק אז פלןל מענשזגן וואש
האבען
״
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ד״אב^ן זיך »ק^נ?גן נ^שטזןלט די מכשפות  ,ז^נ?ןן צורים^ן נעוואר׳^ן אויף
 :נאכט אנצוקום^ן
שטיק^ר דן^רןו'מ צוויי ם»יקים ,מאם פל^ג;ןן דא
אין ד^ם ^שטאלט פון די צווי שווארצן כלבים .נאהבדזןם האבזןן די
הולליגע ברודזןר ב^ויכט די קר;ןטשםזן מיט אלע כלים ’ און ’ דאס ^ גאנצזן
רדכטהום ווא׳ם זד׳ ה א ^ן דארט נעפונ^ן האבען זד אגינג^טלילט צוויש?ןן
די פיז;ר נזןפאגג^נ^ \ אוי ך האב?ן זד ג^שאפט מלבושים פאר די פי^ר
מ^;נש?ן  .צו דל'דרד  ]p rהאב^; זד ג^ג^ב^ן תיקוגלם אויף דזןם וואם
זדערע' נשם 1ת ז?ןנען נעווארען^ פיאראומרללנונט  ,דערנאהך זענעו יד עד
.
.
זדן וו?^נ ^ ז ו נ ^ ר .
»ל’^ פון דארט צוגאגנ^ן
י

נוןהד דז^ם וואם ד^ר שפאל^ר זדד^ האט שוין נ?ןהאט א בד ^ ר ^ הל ט
ד^ט נם'ון פון* דל צוודי הדלל^ ברוד^ר ,ה א ט'.ןן ר זלך
די מעשה
ווללטי^ר נ^זאגט' די וו^רטזןר , .נו
^טוו^ם אבג^רוהט ד^רנאהןי האט
אציגד וו^ל אלד א ד י'‘ד^רצי^הל^ן וד^^ן בדן נרז1יםטןןן נסיון  .דאם איו
גזגיי^ז אלן ל?ןצטזןן יאהריפון’ מדן  ■|p p : s 11bnyג מ ת לללדזןן ,האב אלד
מ.יד פ^רדלגגזןן אלן א דארף פאי א מלמד בי_י'אן אר^נדאר ,וואסי איז
נז^והןן שוין א •לד אויף ד /ר זןלט*;ר  .האט •^ר גין־־אט צייול-י יי^^יילד  ,אדנ^ר
פזן צמ?לף יאהר און אילנ^ר פון צ^הן יאהר' .אזן דל צמד בנים האב^ן
נאד ני ^ ט גזןקאנט אפללו דאוועג?ןן מלט* ?ט״לכע יאהר צורלק איז *ד?ר
ןןר^נדאר אן אלמן נוןווארזןן און האט חתונה ג^האט מלט איונג^ פרוי׳
ןד^לכן האט ^ם נןןבאר’׳ןן צווד טלליל^ד  .דאם דארף האט ^ ה ^ ר ט■ צו
אי ד כ׳ןן פרלץ 'אפוייללש^ר שלאבטשלץ,און דוןר אר^נדאר האט ג ד ^’ם פל^ל
י א ה ^ן נזןהאלט^ן דל א־־זןנדא .ד;ןר בעל הבית*מגיגי^ר האט זלד ’געלזןבט
א לז' ^וו’,ןן אלן ד־ןם הויז פון אל?ןם* נו ט ^ן•' פאר
נאנץיננלדלש ,און
מלר האט מוןן אנגלג־^ב^ן א בי^זלנ^ר שטליעל צוט ל;ןרגזןן  .דארט האב
אלד גינעסזןן און אויד נ^ של אי^ן ',אזוי אז אלך האב נאריגלשט נז^דארפט
קללנטא־ל ארדן צו ' p pאלן*דל'אלבר^ג? ש טל ^ן* o y *.אלז אזוי 'פזןרבד
נ^נאנגזןן ^טליכז{ וואג^ן אין אלד האב גאר גלשט ג^וולפט וואם  oyטהוט
זיך אלן די‘ אלבר^ג^* שטלב^ן  .נא־ אפטמאהל האג אלד געפלעגס צו ה^רזןן
ווי די הלמלדלם טדג^ האב^ן נ^שטלסט צוולשזןן*זיד ,אז‘ הדנט האט‘ די
מימזן אונז פ  yרזאגט ‘,מלר זאד^ן‘ זלצ^ן אג אנצ^ן טאג אלן חדר ,ג־^וודל
טלד ׳לל^ר^ יללי'^ ' v
הגינט וו^ט ד'ןר פרלץ זדן ג ד אונז • ' מ תחיל ת
נישט אלט^ר^סלרט .נאר אז אלד האב נלהע־ט ראפ ז^לנ^ פיז זד כמעט
'»ל*״ 5״ ? ד׳ אדן טאג אלן דער ויאד  . ^ .ג אלד ש^־ין אגגעהויכ^ן וועג*^ן
זתןם זלל חוקר ודורש צו זדן  .וו^ר אלז דאם ד^ר פרלץ  ,און וואם טהוט
דא דזןר פרלץ .האכ^ן זד מלר דזןרצקהלט*אז דאס אלז ד־ער פדלץ ,מאס
דאם דארף גזןה^ר*צו■ זןם ,און ’ ^ר'קומט אלק ג^הל דא אהקר צו רדטקן ,
און זד האבען איויף דעם אבעזלנדערע שעהנע שטלב וואס דע־ פינץ גזוידט
■דארט »רדן’‘ מיט די טלמע  ,און די מילטע אלז עם מכבד טלט ' D py
’

י

אץ
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' און טרינק^ן ,און דאמאלס פזןרשליסט די מיטן די טהור פאר אעז אןן זן
" זאגט אוגז י אהן שטרןןנג  ,טיר זאי^ן דוןם טאג גאר נישט ארנוגקוט^ן אין
שטיב ארנון! נאר מיו־ זאלק זדן אין חדר בי^ ד^ר פריץ וו;ןט אוווגק'
רנוטזןן  .אזוי ווי די קינד^רהאבזןן מיד ד^רצי^הלטידי זאך "בתמימותי
ק ^ ן זנ ^^:ר;:ד מיר טי^ף ארנונג;5גאנגןןן און הארץ  ,האב א.יןד זני וונוט?ר
געפר^גט  ,צו ד^ר פאט^ר אוז אויך דאמאלם דא און ד־^ר שטובי ".האב;ןן
מי מיר גזןזאגט  ,אז דזןר פאטער אוז אויןי דאטאלם נושט דא דארט  ,ב*1וו״ול
מאכט זיןו שוין שט^נמג אזוי ,אז און דעס טאג מאםיימ^ן ווווסט
 tsדןר *ריץ ווז^ט קוט^ן /איז דער פאט^ר נישט רא אגאנצזןן טאנ״אין
)p־ היים  .איןי האב שוץ פערשטאנען"אז דא איז א מואום עשק ,״ האב
שוין ^נ^הויב^ן אלדן בסוד חוקר ודורש" צו זנון ווענען דעם עשק ,
 3 pאיך טיןי דערוויסט פועל מיאוסע זאכען  ,נא]י טעהו־’' ווי דאם וואיס די
״ *
קונדער האכען מיר דערצעהלט .
א.יך דאב מיך 'שוץ ג.ישט געקאנט אנונהאלטען .און איך האב
 ,אז דער 3ר{ץ
1ויגערגעפרעגט מנון בעל הבית  ,אויב ע״ר וויוסט פון
איז בד עם אג׳אפטער נאפט  .מתחילת ׳ האט דער אלטער זיך "נעטאכמ
הט׳עוואטע אז ער וודיסט פון גאר נושט  ,נאר אז איך בון עט ארנוגגעקראכען
®יעף אין הארץ און האב אנגעהויבען עם מוכיח צו זבן מוט הויסיע רנוד ,
אז  o pא״ א גרויסע עבירה וואט זנון ‘וונוב פערמאבט זוך אליון כוט׳ן
אריץ! אק*האב עם גיגעבען צו פארשטעהן אז די עבירה רורט עם אויך
ןןוע  .דאן ו^נט רער אלטער מודה ניווען אז ער וונלפט טאקו פץ דעם ,
ןיןד פאר ‘ סיר אזוי פארענטפערט  .כאשר אז ער אוז
ןק
געבליבען אגרזיסער בעל הוב דעם פרוץ ,און ה^ט שוין עטלוכע ’ראטום
נישט' געהאט געצאהלט פאר די״ארעגדא  ,אץ אזוי וון ער י' איז יי אן אלמן
געמארען  1vער נאך מעתו־ בדלות :עווארען ,אזוי או עס האט שוץ
געהאלטען דערביו אז דער פריץ זאל עם ארויסווארפען  .אץ אזוי ווי ער
^ ט ז ^ ג ה נעד״אט מלט דעם וולוב ,זענען זלל בללדע אטאהל נענאננען צויס
^י ץ ז?ך א4נער,טען  ,אז דער פרלץ זאל' זלל נלשט אזוי געהך ארויםווארפען^
ווארטען נאך עטליכע חרשים ,וועלען זלל זיך אלייןארויס״
ד
« חו .האט ראטאלם דאם ווליב געפזנען חן בדי דעם פרלץ,און צוליב
איר מאכט ער ״ זיך נאר נישם וויסען  .און אנישטאט דאם וואס
ער האט געפלענט אלע טאהל מלר שיקען ווארעדען ,אז אלאדע
מאג ו^ע® ער מלך אחים ווארפען ,איז ער גאר פאריקערט נעוווןרען ,
צום נוטען  ,׳ אץ לא די וואם ער י מאהנט ׳ נןשט די ראטןם  ,שוקש
ער גאך א»ז צו אלע כ^.הל* פץ "אלעפ נוטען עם זאל אונז נא.ר נושש
פעהלש  .צו דער טעשה ד^.ט דער אלטער גאך צו מיר אזוי געזאגט .
גו׳־אצינד רבי מלמדן פרעג אלך אייך ,אררכא זאגט סיר צו קאן אוך
מיי שטעלען קעגען דעס׳פרלץ ,אז אלך הא.ב הללנט כלל עם פרנסר ,בחוק
אץ איך־ זיץ מיר בטגוחה  .וואם קאן דען מיר ע15טען  tjjער רעדט או^

דער •!'יאליער ד רע

סו 13S

לאכט אביפ^ל מיט מנון וונלב .האב א.יןר ד^ן אאנד;ןרזן עצת אויף
פ מ ס ה .איןד כין ראך א איר אויף די ^לטער מיט קלנננע קונד;גר■ ^ ר צו
בנן איןי נאך א שוואבז^ר מץנש אויןי י ’ הינגט אויב חם ושלום ‘ ^ ר פריץ
זאל מיך א^:ויםווארפז^ן  ,האב איך נישט קלין אגד;ןרץ ;יצה  ,נאי־'' צו ג?}הן
חם ושלום אלב^ר די'טהור^ן מלט מנננ^ קליוגץ קינה^ר י ^הטל־^ן כרויט .
אז איך האב ניה^רט פון דץם אלטען די רייד  ,כין איך שטארגץ
א^יפגל^גט נזןווארץן ’ ,אין א ל ך' ה א ב אנגעהויב^ן ?ןם נאך מץהר צו
ע מי^פען מלט נוטען און אבלסז^ל טיט כללזען י אלך' האב ^ם אויפגץקלערט
אז דאס' איז  .גאר קללן תירוץ נלשט קעגען ידי הללללנע״תורה ,וואיען טען
מ אי נלשט בש^ם אופן עובר זללן קללן שום עבירה צוללב פרנסה  Iאון אלך
האב עם ®^;!־זלכערט ,אז אזוי באדר ער וועט בללבטעהן העם נסיון און
וועט העם פריץ פעדזאגען  ,וועט נעוויס' הער אויכעשטער עם' באשעהרען
א פרנסה טובה ,אבשר׳ע פרנסה גישט קללן טרפה׳נע' .א»יער הער אלטעיר
ה<ןט זלך אויסנעלאכט פון מללנע רללד ,און האט ’ צו מלר נעזאגט מליט
נעש^אט  .געה 1דו בלזט גור א'נא־ישער מלמד און דו האסט‘ גאר קיין
שכל גלשט ציו פערשטעהן ווי אזוי דל/יועלט פלהרט זיך^ .דאיזארם האב
■איך שוין גוט פערשטאינען  ,אז גלשט בחנם בלן איך פערפלהרט ^געוואיען
אין העם דארןש ארנלן צו' ווערען דא טליזד  .איך האב טלך ווגיטעריאלבעיר
גערעבענט אלך זאל דעם אלטען אבל^זען ,און אנהללבען בעסער אנצו*
שטריאפען די פרוי ז״יגע ,אפישר’ ה א ט זי אווללכער הארץ י' אלך ^האב
אויסגעזיכט א פאסענדע שעה ’ און האב איר אנגעהויבען טוסי צו זאגען מלט
נו ט ען' און מי** בללזיען  .אבער זי האט זיך אויך' א^סגעלאבט פון'מללנע
רללד' ,און זל האט טלר ניעניטפערט ’ אז אלהר מאן ווללסבז אויך נאנץ גוט
אז זל טהוט נלשט מלט דעם קילון שום עבירה  ,און זי האט נאך אויך מלר
געזאגט דעם זעלבען תירוץ וואם דער מאן  .אז ווען ’זיי זאלען נישט
לעב’ען נוט טיט דעים פרלץ  ,ווא’לט זלל ׳ אויסגעקוטען נאר צו נעהן' אלן די
הי־זער בעהטלען ברויט .איך■ בלן אבערינלשט מלהד נעויוארען פון
שטריאפען 'זיי בילדן  ,אבער אלץ אהן ערפאלנ  .אלך האב מלך דערוויסט
אז ז״■ האבען זלך שוין נעהאט אנגעפאסט ’מיד צו באצאהלען פאר׳ן גאנצען
זמן און כזלך משלח צו זנלין פון ’ זלליער הויז  .זיי האבען איבער פון רעם
בעשלום חרטה בעקומען  ,בעווללל זיי' האבען נעזעהן אז די קלנדער הא ביען
אגרויסע פעולה ’יבנו מי רי אז עם איז וולטער פערבנל גענאנגען עטללבע
וואכען זצון זלל האנען גלזעהן אז איך לאז זלל נל׳זזט אב און הער נלשט
אחף'זלל מוסר ’ציו ז א קן ,האבען זיי זלך אנדערש מיישב גייויען .און ז ד־ען
נאר נע£אלען אויף אניאנדערע י עצה  .אז זי זאל מלך אלללן אנהויבען
אלבע-יצו ריעדען מלט אלר צו זיגדלגען ,און זין האבען גירעכענט אז זי
וועל אלך שליין''שווללגען ,
וועט קאנעןימלך אלבער רעדעף ,אוןיאזוי
זן’ ה א\ ב ^ ,-ל פערליעגט אגרוייפען כח מלך צו פאניגען אין אלהר נעיט־ד
ארייז
•
• »
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אררן  ,און זי האט טיןי גענוג דןןרקוטשןט  .אב^ר ד^ר
אלי -לייי^ן אלן מ־ן י׳ליף אין אלו ^ין ®י^ 1ייי

אויגן ^ ף
^?יי^ר^ן •

מאכ^ן ,און זיי
;ןם איז אזוי וו ד ^ ר  pרבל געגאננ^ן
האבען' געזעהן אז די עצה ה Syפט אויך נישט  ,נאר אדרבא איך בין
נאך "אלע 'מאהל שארפער געווארען קעגען ז;ל  ,און אוך האב נאר אנגעהוי־
כען ז״ צו סטראשען  ,אז איך "וועל ברוגז ווערען און וועל" ענטלויפען■ אין
מ':טען זמן  ,גאד פארדאם וועד אלך די זאך מיפריסם מאכען ארוס ■און■ ארוס
און מען וועט עם אויםשליסען פון אלע אידישע קהלות ' .דאן א.יז געווארען
שט.יל  .זי האט טיך אויפגןהערט 'צו דערקןטשען ,עם איז' פ ע ר ^
נעגאנגען צווד וואבען ,און דער פריץ האט ’ ז.יך נישט דארט בעוויזען .
האב א.יך גןרעבעגט  ,אז אוך האב פארט ’די זאך שוין פעראכטען אבער
אין אטת׳ן איז' גאר געווען דאס שטולקמט  ,אזוי ווי עסי ווערט’ אטאהל
זעהרישטיל אין דער לופט אויף אקלללגע וודלע״ אלידער עם' טאבט ^זוך
א גרויסער שטארם־ווינד מלט א שטארקעין רעגעין  .ווארען אייבער די שטילע
צללט האט די חצופה טלט׳ן פרלץ צוזאטטען'אויסנ^עקלערט '■אויף מלר א
פארטעל מיך צופאנגען ,אזוי וול טען פאנגט' אפלש ’אלן ’ דער נעטץ אר!ךן •
ווארעןידי חצו£ה האט אלם רערצעהלט פאר רעם פריץ ,ווליאזוי' אלך
מיך ’פערלעגט צו שטראפען ’זלל שטעגדלג  .דער פריץ אלז זעהר■ בללז
נעווארען אויף מיר  ,און האט בעשטומט מלך איראב צו ^הטען פון דעם
וועג  .דער הויף פון דעם פרלץ האט זלך געפוגען *אויף דער אגדערע זללט
פון דארף אפשר א וויארפט וועג ווללטיפון דעס יארענדארם’ ה וי ז .און' איך
:האב געפלעגט אלע פאר נאכט נאהך מנחה אביסעל ארוים צו געהן דפאצירען
צוולשען' דליפעלדער .האט זלך געמאבט א מאהל'פלוצלוגג אז1י' ווי אלך בלן
מלר נעגאנגען'שפאצלרען איז פערכלל געפאהרען אפלהר מלט צוויל געזונדע
פויערעם דל פלהר האט זלך געישטעלטיאון די צוולל פויערעם זענען צו
מירי צוגעלאפען  ,און האבען עפעם ארויפגעווא״פען אויף''טללן קאפ' און
כאלד פעיבונדען  ,אז אלך י זאל'נלישט קאנעןשרילען• די פלס טיט די הענד
האבען זלל אויך'מיר פערכלג^ען ,און האכען מיך ארויפגערעגט אויףידי
.פלהר’ ,פארדעקט מלט שטרוי'.און זעגען ’ מיט מלר אוועקגעפאהרען גאנץ
געשוולגד  .אלך האב אפילו גישט געקיאניט זעהן ווי אהלן'' מען פלהרט מלך
י
בעווללל די אויגען טללנע זענען אויך' גלוועל פערבלנדען .
’ עם האט לשט לאנג נעדוירט האט 'זלך ’דל פלהר געשטעלט .עם אלז
שוין ^ווען* דאמאלם גוט פי’נםטער  .טען האט מלך ארא’בגענ’וטען פון דער
פלהר ,און טען"האט טיך אר’ללנגעפלהרט עפעם און" אגרויסע שעהנע
שטיב  .דארט ’האט" מען מיך אויפג’ עבינדען'^ן אראבנענומען ’פון קאפ
דאס פארדעקעכץ  .דל צוולל פליערעם זענען ’ פון דארט ארוים גענאגגען און
האבען פערשלאםען די טוהר פון אויסענווענוג  .איך בין מתחללר ’ ,אזוי
.נע"בליבען’ שטעהן'’ שטארק דערשראקען ,א’ז אלך האב נאד נישט נעוולסט
«1לי*’
■■ . . .
'*
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זזון»ם טיט מיו טהוט זיך  ♦oyayבימלז^יווניז בין איןי צו מיר ג;{קוט?ןי
זאל טיט
און א:ך האב באט^רקט אז' אוך נ^פין ‘זוך נאר א.ין 8
ש;ןהן ב^לויכטונג און טיט טוו^ר ט^ב^ל  .א ש^הן בזןט ‘ פארכזןט טיט
קלאהר בי^טצווג  ,א ש^הנ^ר טיש טיט ‘ שטילען  ,אויפץ טיש אוי ני׳גווי^ן
צו נ^נרווט שמאקהא£טוג^’ מאכלים י נ^בראט^נזן פלייש^ן  ,פ^רשורןןנן
ה^ר^נג און ם־ךדינק  .ג^ב^קטצזןן אויך ^טליכע מיגום  ' .אל’,ןרל^
פריוכט^ן און וווונטראב^ן^ .טלוכזן 'פל^שז^ר בי^ר טיט וויון מוט גוט^ן
כראנפ^ן  .אוך האב ^באלד פ^רשטאנ^ן אז ד^ם א’ לןס איז גישט אויף טין
ניט^ן ’ ,און האב אנגעהויב^ן ארום צו לויפק און ד?ןר שטיב הין און
צוריק ,און האב ג^ז.יכט אנ׳אי־ט צו ^נטלויפען .אוך ‘ האב אב^ר נ^ז^הן
א' דאם איז פ^הל .די פעגפט־ןר האביאוך באטזןרקט אז זי' ^^:ן גאגץ
הייזי ״ און 8ון אינווענוג א:ז דא אווז^ת^ קראטןן'ן איך האב אויך גוזזןהן
אז  oyג^פונט זיך דארט נאך אווי טהור ‘,אויס^ר די זןרשטזג טהור וואם
מ^ן האט מוך ד^רך אור ארינג^פוהרט ׳ האב אוך ג^פריבט‘ די צווייט^
טהור צו  , | y:y£yאיז זי אייך ג׳^וו^ן פ^רשלאם׳;ן .אגיאנצ^ נאכט האב
אוך פון ד^סי אללעם גאר נישט טועם ג^יוו^ן ,און אוך האב מיך נושט
נ^וואלט לעגען אין ד^ם ש^הנעם בעט אררן  ,נאר אז אלך בלן טיהר
ג^וואד^ן ארומדר^הנדוג ,האב אליך מלך‘ אנלדער געווארפען אויף די ^רד
און האב ג^זאגט אנאגצע נאכט תהלים פון אויסענוועגוג מלט אצובראכען
הארץ ’און מלט אשטלל נכווין .צומארגענם אין דער‘ פריה האט זלך די
צווללט^ טוהר גיעפענט ״ און עם איז’אריללנגץקומען ‘ צו מיר איונגע ערלת,
און האט ארילגג^בראבט אסאטאוואר מלט ‘קאכיץנדלנ^ טץה .די ערלת
האם צו טיר גיר^דט ז^הר ליבלעך מלט נוטץ רייד  ,און ’ זל האט טלך
.נעטרילםט  ,אז אלך‘ ז^ל נאר קללן מורא נישט האבען  ,עם וועט מלר דא גאר קלון
נאר אדרבא איך ’ זאל זאל זללן ללסטלג ’ און זאל
שום ביז נישט
עסען אוו טרלנקען און‘ זאל מלך לעגען שלאפען א’לן רעש בעט ארללן  ,כעוו״יל
דאם אלץ אלז אגנעגריי’ט פאר ימיר  .און י‘ זי האט' נאך‘ צו טיר געזאגט ,
אז אויב אלך וועל עיפעם פערלאנגען וואם דא איז נלשט אננעגרילט  ,זאל אלך
ןןנקלאפען אין די צווללטעטהור און ’זאגען וואם אלך פערלאנג  ,וועט זל
כאלד מיד ראם ארללנברעננען • האב אלך נעיאגט’ צו אלר אז אלך פערלאנב
ראם אלץ גאר נישט ,נאר איך פערלאגג טען זאל מלך ארויסלאזען‘ פ ר י ״
האט זי זיך ’ אויםגעלאכט פון מירייאון האט ‘ געזאגט  .אז דאם זאל איך
 1א’ר נישט אפללו אלן זלנען האבען  ,ווארען נישט אזוי נעהך וועט טען
מלך פון דאנעט בעפרללען י .האב איך זי געפרעגט  ,זי זאל חאטש טיר
זאגען ,ווי אלך נעפון ד ך ,האט זי נעזאנט אז אויף רעם האט זי אויך
גישט קילן ערלויבעיגלש מיר דאם אדסצוזאגען  ,זי האט מיר ווללטער
אנגעזאנט אלך זאל' גאר עסען און טריגקען' ,און זי ’איז באלד צוייק
ארוים ’ נעגאגגען’ דארך דער צוומטער טוהר* און הז^ט צוריק
'
פערשל^סעי ■ .
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טוענ^

גיוו^ן ^& dj?bון די פרובט^ן ,און האב ג?ןטרינק^ן אבים?גל וואם׳גרל אב^־
גארימחיה צו זללן דאם נפשי בללגאכט האב אלך אנג^הויב^ן ש£להר?ןן'
ק הר א שטארק מיהדז^קללט  ,אז אלןי האב שוין קללן קרעפטזןן נלשט נ^האפז
אויף די פלם צו שט^הן ,ד^ר קאפ האט 'מלר אויך אנ^הויבזןן שטארק וון^ה
צו טוהן ,בלן אלך נלוו^ן ^נויט זלך אבלס^ל צו לזןג^ן אויפ׳ן ב^ט .אלך האי
נלרעכ^נט זיך גאר אבלס^ל אלבער צו שלאפ^ן ,און באלד אויף צו הויב^ן זלך.
אב^ר דורך ד^ם טלדעקללט טיט ד^ב קאפ=ו^הטאנ בין אלך אללנג^שארפ;ןן
.אין אשטארק^ן ,שלאף .שפעהט בללנאבט נין אלך אלן םלט;ןן שלאף ’זןןהר
ד^רשראקןןן גי^ייואר/גן  ,ב;ןוו:לל איך האב ^שפ-הרט אז זןמ^צ?ןי האט '’זלןי■
אניר^ר^נ^ז^צט נ;%ןן מלר אויפ׳ן ב^ט  .אלך האב ק־ים ג^ק״אנט אויפרללסען
די אוי^ן^ מאם ז^נ^ן גלעוו^ן אזוי יוון טלט לאהם פי^רקל^בט  ,האב אלך
פרית
^ ר ק הן אז דאם אלז דל זיעלב^ ערלת וואם אלז דא גלווז^ן' אלן
מליט׳ן סאטאוואר טעה♦ אלך' האב באלד א שפרלנג אראב געטוהן פון בזןט
מלט ארע קדעפטען ,אבער זל איז טיר נאהך געלאפען און האט מיך
נעוואלט גויטען ציו זיגרלנען טלט איר♦ אז״זל האט גןזעהן או "זי קאך
דאם נלשט פועל׳ן בלל מלר ,י האט זל ווללטער אנגעהויבעין צו ארבללטען מלט
מיר און נוטען' ,און האט אנגעהויבען טלר''אללנצורייירען'טלט גרוים חנופה,
אז זל פערליאננט נאר מלין טיובה ',בדי אז דורך דעם וועל אלך קאנען
נעכער פון דעם הויז בעפרללט ■ווערען• נאך האט זי ''צו מירי געזאנט^ אז'
אויבי אלך וועל נלשט בוהן אלהר פערלאע ,וועל אלך שויןמעהרידי וועלט
נלשט אנקוקען  .ווארען זל וועט פון'' ראנעט צוניעיזען דאם גאנצע עפענווארג
וועל אלך מוזען שטארבען פאר הלנגער ,און אז'אלך "וועל אפילו'צו קללן
קבי ישראל אויך נישטייקוטען ,נאר" דו הונד וועלען פרעסען מנץ פלללש
גאכ׳ן טויט♦ אבער אלך האבי זיך גאר נלשט געמאבט פון אלהרע רייד ,און
אלך האב טיט מ׳ללגע לעצטע קרעפטען טלט אלר טלחמה געהאלטען  ,בלז זי
ה^ט נעטוזט פון דער שטיבי צורליק ארויסגעהן־

דער צווללטער 'טאנ פון מללן תפיסת  ,באלה אלן דער פרלה  .אלז ווללטער
די זעלבע ערלת ארללגגעקומען צו מלר און האט ארללנגעכרעננט א קאכענדינען
נאטאוואיר מלט טעה .אז זי' האטנעזעהן ווי דאם נאניצע 'עפענווארג עזטעהפו
נאך האט זי אננעהויבען פון טיר לאנען און שפעטען ' ,אוין זל האט נלשט
נעוואלטי^אזוי נעהך'איויסג־עהן  ,נאר זל היאט מיךוולירער אנגעהויבען אלבער
 bרילדען אלך זיאל מלט אלר זלנדיגען  ,א1ין זל האט מלר וולדער אננעהויבען
אללנצורךדען עז דאם יועט מלך ראטלווען פון דער תפיסה ,און אויב נלשט
בלן אלך איפערפאלעגער'אויף עוולג .אבער אזיזל האט גלזעהן אז אלהרע:
רייר געהן נאי נלשפז ארילן אין' מללגע אוירען ; אלז זל ארויסנענאנגען פון
דער שטיב\ דעם צווללטען טאג האי אלך אויך געפאסט ,און אזיף די
נאיבט האב אלך ינאי עפעם טועם נעווען אזוי וון רעם' ערשטען טאג אבער־
אלן בעט ארללן■ האב אלך שוץ נלשט נעיואדט״
 \ wזיו
כייגאכש

דער שפאלער ד'דע

ס ט 137

־גלגאכט איז ווגיט^ר די זז^ל^ ערלת צו מור ארנוננזןקומ^ן און זי האט
מלך ווירער אגגעהויבען צו׳נויטען איך זאל מלט איר זינדי^ן .זי האט”צר
־רעם ציועק אויסג^נלצט אלע פלטלען  .אכער אלך האכ פלט אלר ווללטער
מרחמה געהאלטען מלט מגינע לעצטע קרעפטען  ,און זל האט פיך גלשט
געקאנט בליקומען’  .ראן אלז זי' שוץ געווארען אויף מלר זעהר בללז און האט
מיך” אננעהוי3ען שטארק צו זלדלען ’ ,גאהך  n pהאט זליגעזאגט .נו ”אז
• די בלזט יא אזילל נארלש^ר פארשיוול זשלר ,וועל אלך דלך ש1ין” גוט אנלער•
נען ,אלן דער שטלב ור^סט דו שטאר^ן פארי הלננער ,און נאכ׳ן” טויט
•ווע^ן די ד^נד דיין פלילש אויפפרעסען און די כללנער וועל^ן” געהן אין
מלפט ארילן 3 .יל דעם רילדען האט זי טאקל באלד אגגץהויבען אלץ  ,צו
צונעטען ,דאם גאגצע עסעגווא־ג” און אפללו דאם וואסער האט זי אויךצוגענומען ,און זי האטי דאש אלץ ארויס^טראגען 3 .י_י'אלר” ארוייםגעהן
האט זל צו מלר נעזאנט  ,א”ז מעהר וועט זי ש1ין ׳ דא נלשט ארללנקוטען •
נאר אוי  3אלך וועל ”חרטה 3עקומען אויף מללן עקש”נות  ,און וועל זיך
וועלען פלט אלר 'אל3ער 3עהטען'',זאל אלך .אנקלאפען בלל דער צווללטער
טהור' ,דאן ווץט זל 3אלר ארילנקומען און ווע”ט זלך פלט מלר אל 3ער3עהטען
און זל וועט טלר ווללטער ארללגפד^גגען פון אלעס נוטען מילן ללל  3צו
דערקוולקעין • נאהך די וילד איז זי 'ארויםגעגאנען פיט כעים ,און האט די
.
.
■,
׳
.
טהור פערשלאסען
גאהך אלר' אמיסגעהן הא 3אלך אוי6געהוי 3ען  ,מללנע הענד צום
_
־היטעל  ,און אלך האב  -נעלוי 3ט ך”עם אויבערשטען' וואוש אלך בלן שוין פטור
נעווארען פון דל קליפה• און..אלך האב מלך פויסר נפש ,גויו^ן א-יר .זאל
..בעשער פאר הלננער שטארבען ’אללרער צו טהו-ן אזלל גרויסע עבירה י די
נאנציע נאבט בין אלך שוין נלשט נעשילאפען ,נאר אלך האב נעזאגט.תהלים
.מלט גיעווללן בלז עם אלז געווארען טאי  1אלך האב נאר געהאט גרוים צער
.וואם אילך האב קלון תפללן נלשיט געהאט צום ראוולנען ,און אפללו ק;לן
בלפעל וואשער דל הענד צו וואשען זלך האי אלך אויך נלשט נעהאט י
דעם' דרלטען' טאי .האיב אלך ^ ך שוין נעפ”וזט פאשטען  ,בעוו^ל אלך הא 1
דאך שלין גאר נלשט” נעהאט ראש צו נעפען אלן טויל' ארילן'  ,אפללו ק’.ין
טראפען וואשער אויך נלישט ,און בעווללל דאם אלז שוץ גיווען דער דרלטעד
וואס אלך האב געפאסט ,בין איך זעהר פערשוואכט געווארען און
אי־ז גאנט נעוואדען בלן אלך אנלדער נעפאלען אויף די ערד און
ארי ווי
׳בלן געיללבען מאכטלאהז •”אליך ווללש נאך בלז' ה״נט נישט ,צו בין אלך
דאטאלש פערהלש׳ט נעווארען אלן נא”נצען ,צו אלז דאם נאר נעווען
•טטלעפערשלאף ,בעיוללר פללניע קרעפטען האבען נעהאלטען בללם אכשטעהן',
’י שפעהט” ב rגאבט האב אלך נליזעהן אלן חלום« ,ז ’ אליהו הנביא’■איז
■צומלר נעקוטען ,און ד^ט מלך אננערירט אזויזול מען וועקט איינעם פון
*שלאף  .און ערי האט צו מלר אזוי נעז^זנט, .זאלסט ’וולסען אז דללן שבר
;£י.יז”זעהר נרליים ,בעוובל דו בלזט בבגעשטאגען רעם נרויםען .נםיון ,וואש
אי *
’
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דער שפאלער ויידע

איז געמאכט ג^ווארען דיך צי 8אנגןןן אין צו מ א ^ן דיןי זןגדיג ד^רןד דיסלענעד־
פין דץם פריץ אצינד ד׳מב דיך שיין אויף  ,שטארק דיך אין געה ארוים דורך די
זעלכעטהיר וואם מען האט דיך דא ארדנגעפיהרט .אץ דרויסען וועםטדו זעהן
שטעהין פאר די" מהירי א א:געזאטעלט פערד  ,זאלסט דו דיך ארויפזעצען ררטען
אדף דעם פערד ויי אהץ דאס״םעירד וועט דיך פיהרען ,אין זאלסט נאר נישט
שרעקען  ,בעוונלל עם וועט"שדן צי ד.יר נ.ישט צו קומען קלין שים שלעכטץ״ ,
אלך' האב טיך באלד אויפנעחאפט האב איך גיזעהן אז דאים איו א קלארער חלום ,
איך בי״ן ציגעלאפען צי דיי טהור "אין האב געפרלבט צי עפענען" ,האב אלןד
גיזעהן אז רי טהור'איו אויפען .איך בלן באלר אי־ויסנעראפען האב'אלך דערזעד׳נ
שטעהן דאספערד י אלך האב בעקיטען גללע פרישע 'קרעפטען און האבי מיןד
ארוייפגעזעצט אויפ׳ן פערד" דאם פעירר אליז באלד'מלט׳מיר ענטלאפען .און_
אלך האבי נלשט געיולסט יול אהלן ראש פערד פיהרט מיך  .איך "האב אזויי;
נערלטען ביו עם איו געווארען גיט ללכטלג ,דאמאלם אלו ראם פערד טלט מלד-
נעלאופען אויף ' 8וועג צוולשעןיא ייאלד  .פליצלינג האט ולך ד״אם פעררגעשטעלט■
אלך האב מלך אומגעקיקט /האב אלך דערזעהן ליגען נעבען וועג מרן גלור!,
זעקעל טלט אלע טרנע חפצים און מלט מרן ט׳ללח אין תפיללין  .בלין איך אראב
פין פערד בדי צי ציגעמען מרגע זאכען  .אלן דעם אלו אעבד ראם פערד ענט-
לאפען אלן וואלר אררן'  ,אין אלך האב עים שיין מעהר נלשט״געזעהן  Iהאב אלך מלר
צו״זאטעןגענוטען טרנע חפצלם ,ג״ענימען דאסזעקעלאדף רי פלרצעם ,אין בין,
געגאנגען טלט רעם וועג וירטער  .עם האיט גל״שט 'לאנג געדוירט בין'■איך באלד
אנגעקימען אין איודישע שט״ו^דט' ארללן ,און אלך האב מלך מחיה געווען.
נאהך דעם וראם דער שפאלערזרדע’ האט שויןנעהאט אבדערצעהלט ידי
מעשה  ,האט ער ולך אויסיגעדרעהט' צו רעם יונ״גענט^ן " ,וואס אלז נעקימען צי ע c
ולך בעקלאגען וועגען זרן שטלףלשוולגער דל אלמנה  .אין דער שפאלער ורדע האט
צו עם' 8זוי געזאנט', .אצינדיזעהמט די ייננערמאן ,אז אלן דעם"ירןנ וואם דער
מענעז וויל געהן״אזוי פיהרט מען עספין הימיעל .און אזוייבאליר דזיווללסט נאף
באמת ורן אחסלדאון אירא שמימי ,ואלסט דיי מקיים זרן רעם פםיק וואם דוד
המלך עליו השלום האט נעזאגט ,שויתי ה׳ לגגדי תמ*ד' עם ואל ולך דיר
דאבטען ‘שטענדיג אז״די פלער אותיות פון דעם הליללגען עזם "שטעהן פאר
דרנע אויגען^ וועםט דו דורך רעם קאנען שטענדיג מנצח ורן דיעם יצר
הרע• אצינד פאר,ר אהללם און זאלסט גאר גישט אלן ולנען האבען ראם
נארלשקליט  ,נא״ר שטארק דיך טלט" די הרלייגע תורה  ,אין ולץ און לערען גאך
מעהר ווי ביו אהער ,וועט קרגער קרן ,שליטה נלשט האבען אלבעיר ’ דיר
דאם אלו א נסיין פין הלמיעל ,כדי אז רי וועסט ברשטעהן רעם נסיין'• וועסט
דו דע־נאהך נרוים ווערען״ .עם אלוטאקל א;י' געווען או דער יונגערמאן'אלן-
אין א' צרט אתס גערעכיענט געווען צווישען רל נרויסע צדייקלם^ 'און ה^ט.
’י
י
געהאט אינטער זלך פיעל ' חסיריס' .
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א מעשה רואם דער שפאלער דירע האט דערצעהלט פון
אאירישען פאדריאטשיק טיט א קאזאק ,איי וועלכען עם
שטעקט ט'עפע סודות .
דער הןללי^ר דרןד פון דעם שפאלזןר זיידזגן איז געויען ,צו דער־
צעהל^ןיאע^ל איוואוגד^רייכעימעשה .וואם איז געוועןיפיל מיט סתרי
הורה  .ער האט נ^האט א מנהג י^דעם יאתר און פורים צו דערצעהקן
אזא מעשה  ,וואם דער מוף אוז געווען מוט א געלעכטער  ,און פון גרוים
שטחה האיען זוך די חםיריס ארומגענומען טאנצען''" .אטאל האט אויך דער
אז אטאל האט ’^;ר
^טפאלע^זוורע אלוון מוט געטאנצטיי און איך
נענוטען דערצעהלען די מעשה צולוב דעם גביר ר׳ זעליג פאדריאטשיק פיון
קיעוו דער ד׳ זעלוג האט ליב נעהאט' צרוקום  ,או[ אוז *געפאהרען צום
שפאלער זוודען  .יער האט אבער אטאל אויך לוב געהאט 'פארען צום
היילינען צרוק מוהר״ן ברעסלוווער זצ׳ל  ,וועלכער האט דאטאלם געוואהנט
און זליאטאפאליי ,דער שפאלער זיוודע האט דערפון געוווםט\און דיאם אוז
געווען און דער צעט ווען ד^ם מחלוקת אויז צווןשען די צוויו צדיקים
געווען,דער קיעווער נבוריר׳ זעלוג פאדריאטשיק,אוז געקועמן צום שפאלער
ז;ודען איויף פורום .ער ^ טיזו ך נוהג געווען צו נעבען' שטענמג ’דעם
שפאירער זוודען אפאר הוגדערט רובל א1יף "טעיות הטין דער שפאלער זוודע
האט אוהם תמיד שטארק 'מקרב געווען: ,וון אדך דאם מאל אוז ר׳
',זעלוג געזעסען בשעת דו פורום סעודה י בווס טוש פון^ רעם שפאלער
זיידען  .ווען' יטען האט געטרונקען מנין האט דך דער שפיאלער יוורע
געווענדעט' צו ר׳' זעליגען  ,און  tapצו אוד& געזאגט מוט אי' שטווכעל •
״זייעליג ! י זעלוג ! בוזט ראך א.וודאו'געוועזען די ציוטען בוו ר׳ נחמן׳לו אץ
זלאטאפאלי  ,האסטו עפעם פון אוהם' געהעיט א יטעהנע מעשה? מען זאנט
ראך אויף איהם אז ער דערצעהלט וואוגדיערלוכע שעהנע מעשיות״  .האט
איהם ר׳ זעלוג נעזאנט, .יאמת איך בץ בוו אוהם נעווען ,און אוך האב
פון אוהם געהערט 'נאר א ע׳עהנע מעשה פון עפעם א בת'מלכה  ,אבער אוך
נעדענק נושט זיו דערצעהלען' זי״  .האט אוהם' ד״ער שפאלער זוודע גיענט*
פערט , .ווו באלו ידי ויועפט מור געבען אסך מעות חטץ ,וועל אוךידיר
דערצעהלען אשעהנע מעישה פון אזא פאדריאטשוק אזוי ווו י ו  .און דו■
וועסט" איו־ שוין"יא"גערענקען צו דערצעהלען״  ^ -ט ר׳ זע־יג נעזאגט .
,זאל דעו* הוולוגער רבי דעייצעהלען דיישעיהגע מעשה ,און איי דעי‘
אדך צעהלען' א״שעהן בוסעל ''מעות חטיף' ,האט דער שפאל;י זוויע
גענומען דעריצעהלען בזה הלשון .
א נרויפער מלך האט נעהאט בוו זוך פאר זען הויפט פאדריאטשוק
■
דיהר אקלוגען יוד ,און אלע" בנעום מאם דער  ,מלך ^ טיב עד אר פ ען
אויפ שט על־11
'
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דורכג^גאנגזןן דורןי זיונע ה^נד• אולן מאל האט איחם
״.ויפשט־^ל^ן,
^ר מלןז ג^זאגפ/. 1ז א ל ם ט וו.י^ן אז איך וויל מור אויפשטעלען אש;ןהנ?;ט:א״אץ-,וואם זאל מיר דיענען יפאר אזוטער־וואהנעג  .עם זאל  pנישט
£ון קדן מוערען נאר געיליט פון האיץ ,אבער אויך נ^שט פון קיין
:עוועהנליןד'האלץ  .על בן זאדםטו גוט נאכזוכען אזא טץ הא*:ץ< וועלכעס
א :ז ראם שענסטע אויף דער נאנצער וועיט  ,און זאו'םט מלר פון דעם האלץ
אויפשטעלעןיאזא'שעהנעם פראבטפאלען פאלאץ",וועלכער עם זאל גדטכ1
זנץ  b:::tגלינען אויף דער נאנצער וועלט .און אויב ח וועסיט מין וואוניש
^רפילען  ,וועל אלך דיך ערהויבען איבער כ:יגע א׳ז־ע שרים'  .אלז דער
פאדריאטשיק געפאיען זוכען אזא האלץ אלן אלע ווללטע לענדער  ,ער האט
זלך פלל מאל צוללב דעם אללננעשטעלט אלן א שינה  ,ביז ער האט געפונען
ערגעץ וולט אזא וואלד ,ווי עם וואקםען אלן איהם גרוישע און נדאבזע
בללמער ,וועלנע זעהן אוים איווי ווי העל רויטע עיעלשט׳ינער ,און זליער
שעהגיקללט אלז'גאר'אלנבעשילינללך .האיט זיך דער פארריאטשלק שטארק
דערפרללד אייער זללן זעלטענע טצלאה*.האט ער פון אז^א בוים אבגעשגיטען
אשטלקעל האלץ צו וויועןיעם רעם טיך אלן' איז טיט גרוים שטחה אהלים
געפארען‘  .אז דעי מלך האט דערזעהן דאם זעלטענע האלץ ,האט ער
זליך דאטלט זעהר' דערפרללד ,און' חאטש צו דעם וואלד' אלז געווען זעהר
ווללט ,דאך האט דער מלך גלללך בעפויהלען אויף איבללטערם יו'■'ערער או
דאלץ העקעים זלל זאלען דארט אהלן פארען טלט א פאי טף־זעגד וועיגענם ,
און ער האט דעם פאלריאטשלק געגעבען' שלל געלד אויף הוצאות און
זענען אלע דארט אבגעפארען  .עם האט געדויערט' א יאהר זענען ז 5אלע
צו־יק געקוטען צו דעם''סלך מלט'דעם ה אי ץ ,און אזוי' ווי דער
פאדריאטישיק'אלז נעווען גוט בעקאנט אלן דער חבטה פון ,איגזלגיעריי׳
האט ער אלללן אויםגעאיבללט א פלאן צו דעם' פאלאץ ,האט זלך אויםש
נעקללבען גוטע בעלל מלאכות און האט צלליט איאהר אויפגעשטעלט א
פאלאץ טיט איזא שעהנקילט  ,וועלכעם אלז נלשט נעווען צו נעפונען' אויף
דער גאגצער וועלט■ אלע אנד ^ ע מלבים פון דער יוועלט האבען דעש
מרך זעהר 'מקנא נעוועןדערפאריהאט זלך דער מלך זעד> נעפרללד ,האט
זעהר בעדאנקט דעם פאדריאטשיק און האט איהם פאר זללן שעהנע
אי־בילט בעלויהנט טיט פיר געלר .און האט איהם עדהויבען אלבער זללנע
א“ ע שרים .איין זאך אבער האט נאך נעפעהלט צו רעם שעהגעטיפאלאץ
דאם אלז געווען אזעלכיע גלעלערנע שויבעין ’ארללגצושטעילען ’אלן' פענסטער
וועלט .דער' טדך
ארי_ין ,וועלכעייזאלען' אויך ’זללן א א1יםנא'הם אין
האט געוואלט אז דיי שויבען זאלען האבען די זעלבע קאייעי ’ וו^ש די
זועגד־׳נדי עם זאל גאר נישט זללן צו דערקענען אזי דעי פאלאץ האט
פ־ינסטער  .דאם איז איהט אבער נישט אזוי לללינט אננעקוטען  .דער מלך '
האט אלזא א צללט מודיע נעוזען" אלן די נאזעטען  ,טען זאל י וולם־ען אויף
דע־ גאנצעי וועלט ,אז אזא נרויפער מלך ,פערארף האבען אחכם^ ווןזש
זאל
י■
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ה א ^ן ד^ם קאלי^ר פון
ז§ל קזןנ^ן אוים ארבייטןן »ז« גל^ז וו^ס
^ ט  ]p i p pאזא חכם*ווןןט ןןר
העל רוייטן ^דןל שטיינ^ר  ,און אז
איהם רמך מאבען און וועט עם מאכען פאר « גרויםען שר  .עם איז
נעקומען אקאזאק א נוטעי בעל מלאבהיפון נלאז .און האט נעזאגט רעם
ם'לןי״ אז ער /עטט זיןי אונטער צו מאכען אזא נדאז  .נאר •ער האט דא
גישט דאם מאטרעיאל .אבער ער ווייסט פון ערגעץ אוונוטיארט אויף א
ים־אינזעל ,ווי עם נע£ונט זיןי דארט אזא זאנד /וואס ווען ער זאל עם
האבען דא ,וואלט ער זיבער אויסנעא־ברט אזא *גלאו^ האט דער מלן
גישט געקזקט וואם עם איז געווען אוובטער וועג ,נאר ער האט גל  5ן
געגעבען רעם קאזאקיא סך געלר אויף הוצאות ,און האט מיט א!יהם מיט
 1ע>יקט פיל וועדענם מיט ארביטע״ם ,וועלכע האבען זין דארט נעזוימט
אייאהר און גאכהער זעגען זיו צוריק געקומען אין' רעם מלך׳ם מרינת
ארין מיט רעם זאנד ’ .דער קאזאק האט 'ווורקליןי מקיים געווען זיין צוזא^
און האט אויסגעארבלוט אזא שעהן גלאז ווי מען האט בעדארפען ^ .אן
איז שוין דער פאלאץ אי:נאנצען פערטןנ געווען' .דער מלן האט זיך זעתר
נעפריידט ,וויול אזא פאלאץ אלז נישט געווען אין דער גאנצער וועלטצו געפונען,
האט ער רעם קאזאק נעגעבען פיל געלד און האט איהם' געמאכט §אר
אנרויסען שר .אקאזאק ,בליובט ראן אבער קאזאק .האט ער׳אננעהויבען
מקנא צו זללן רעם יור פאר וואם ער* את גרעשער פאר איהם' .דער ■קאזאק
האש זין געטראיכט ,אמת טא*קיאזדער יודייהאט פיל אויפנעטהוין טיט זיין
בו*יען רעם פאלאץ ,אבער וואם פאר אווערט *האט געהאט דער פאלאץ
אהן מיוגע שויבען  .ה:וגט אז אזוי  ,פאר ’ וואם זשע קיכזט דא׳ם רעם יוד
מעהר כגור און'מעהר רייכטהום פאר טיר ! האט ער זין אבגעשמיסט טיט
דיי איברינע שרים',און זיי האבען גענומען אבגעבען מם*רות א1יף דעם '
יוד פאר רעם מלן  .דער מלן* האט אבער' פערשטאנען פא“ וואם זוי טהון
ד אם ,האט ער זין נישט וויסענדיג נעטאבטיפון ז״ע״ע מסירות .איינמאל
אבער אי*ז א.יהם געלינגען רעם קאזאק ,ער האט נעשטעלט עדות ,וועלכע
האבען פאלש נעשוואוירען  ,באשר*אז דער' יודנראט'געזירעלט און נעפלוגט
רעם מ לן .אויף אזא אויפן האט שוץ דער מלן נעמיזט דערלאזען לויט די
נעזעצען פון דער מלוכה  ,אז*טען זאל רעם יוד שטעלען פאר׳ן י גע״יבט י
מסתמא זענען ראן די ריכטער אוין* נעווען שונאים צו' רעם יוד  ,יהא יען
זיי אזוי אויסגעררעהט דעם משפט אז עם איז נעקומען דעם יור צו
טוידטען .דעריימלן האטי אין זין נעוויפט  ,אז דאם אליעם איז נאי־ א
פאלשער בלבול אויף דעם יוד  .אבער וואם האט ער געקעינט טאבען  ,אז
ער האט אוין געטיזט 'אכהיטען*די'געזעצען .עלי כן'האט ער געטוזט
מפייס זיון צו דעם פסק  .גור אוון חסדי האט דער מלן יא נעקענט י מוט
דעם יוד 'טהון .דאס איז נעוועזען עי זאל אוהם אנשטאדט טוידטען ,איועק
^ ק ען אין דער ’וווסטער'מדינר ,וועלנע האט זון גערופען דער' טוופעל־
.איגזעל • וויול דיארט האט די מלוכה אוועק נעשוקט די אלע נר1יםע שרים
ונאם
‘
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וואם  oyאיז ז.ץ ג^קו^ן מיתה n p .וויסט^ר טלפ^ל־אינז^ל האש^
געהאלטען דרל מלל אדף ררל מלל  ,ער או» ג^וו^ן און מיט^ן ים  .קלזן
נעוויקם האט דארט ני^טט נעשפראצט' ,אויסער אונפרוכטבארע בלטער.,
■ א1יף וועלכע עס האבען נעהאט זלערע נעסטען פערשי^נע ווילדע ררב*
פלגעל״ יאון אויף דער ערד זענען אוטנןןשפרוננען םאלפעסיאון שטרוים*
 **.,פייגעלי די אונגליקליכע ,וועלכעיזענען דארט פערשוקש נעווארען ,האכען
בעקוטען ברויט און וואםער'אויף אחודש צ ל ט .נאכהעריאבער זענען זל
אויםגעישבאיבען פאר הונגער און דארשט  .און זלערע קערפערם האבען די
ווילדע פלגעל אויפגעםרעםען  .אגטלויפען פון דארט ’ איז נעויוען אוגםעגליו
וולל דער אינזעל איז נעווען צווישען די גרויםע״קאיעלען בלטער  ,ווערבע
»ענען אונטר׳ן וואסער א׳ויף דעם ים גרונד  .דארום י אלזא איו אדף פיר
מללען אדום דעם אינזעל געווען אונטעגלוןי מיט א גרויסע שיף צו צופארען
און אויב עם האט ווער בעדאיפען צוידזגט אעזעל צו צו קוטען ,האט ער
טיט דער גרויסע שוף געטוזט *ז.־ך 'אבשטעלען אלניגע מללען וולטער פון
דעם אימעל ,און פון ד^רט צו פאיען צו'רעם אינזעל מו ט אקללן שיפעל.
און ראם איז אויןו נ א ר ,ווען דער ים איז נעווען רודרג ,און עם האבען
י
י
נישט געבראוען קלן וו#>.טען  .י
גאכדעם ווי דער יוד איז פעראורטהללט נעווארען ,האט ער דך
נעבעטען בל רעם מלך  ,ער זאל מלט אוהם מהון דעם*חםר  ,נ^שט טוידטען
אוהם דא  ,אז דער קאזאק זאל זעהן זלן נקטה מוט זלנע אוינען  ,נאיר
מען זאל איהם אוועקשוקען אויף דעם טלפעל־אינזעל  ,אזוי ווו אלע
אנדערע שרום האטי אוהם' דער מלך גוענטפערט • ,עם טהוט מור זעהר
באנג אויף דיר ז אוך פוהל און' פערשטעה דעים אמתי .אבער אויך א מלך
אוז אוגטער דעם געזעץ אוגטער־געווארפען  .על ‘ בן וואש איך וועל נאר
• קענען טהון פאר דלן ’ טובה ווענען ,וועליאוך טהון .דהלנן איך וויעל דור
בסוד מ.יט געבען וויפול געלד 'נאר דו וועסט וועלען  .וולל איך גליויב אז
צולוב רלן אוגשיולד ,וועסטו זוך זיבער ראטעווע! פון רעם טלפעל־אינזעל^
האט דער יוד נעזאנט דעם מלך גיעלר וועיל 'אוך זיך נושט אויםבוטען ,
וויפול דער מלך וועט וועלען אזוי פול זאל ער ם.יר נעבען ,וולל אוך וולם,
נושט צי וואם עם ויועט מור דארט גוצען  .אבער דאם ’וועל אוך יא בעראר*
פען האבען^ אזיעלנע’ ב ל י ם ,וועלכע וועלען דארטי^נעווום מור נו״יטיג" זלן .
דהלנו ^א קללן מאשינדעל אויף מאבען פליער א נוטע'האק  .א זענ  .א פאר'
נראכע שטארקע שטרוק .אקללן ביקסעל ,און א נעץ אויף חאפען פו ש,
דער טלך האט"אוהם ראם אלעס צונעזאנט בעזארנען בסוד  ,וווול לויט
דעם געזעץ אוז אוד,ם ג^עווען פארוועהרט יערע זאך טיטצונעמען  ,אוימער
ברויט און וואסער אויף י א חורש .עם אוז' געקוטען דער י בעשטוטטער
טאג  ,און דער יוד א.יז אוועק נעשוקט נעווארען אויף רעם טלפיעל־אינזעי
או[ צוזאטען מוט אוהם האט א{יך דער׳מלךיאיהם נעשוקט בסוד צעהך
טויזענד רענדלעך און אויך די אלע בלים וואם דער יור האט פין אויר,פ.
פ;ז.־;א.גט
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איז וויט^^ר נןבלי 3ן ן ק^ז 8ק און

®^רלאגגט .אזן דן
י
מלןי׳ם הויף.
ווען ד^ר יזד איו גןקוטןן אויף  Dpוויסטןן טןז^ל־איגוזןל און האט
אגג^קוקט ראם וויסט^ניש  ,איז  dh^nפיגסט^ר גןוואר?ן פאר די אויגזןן .
טענשליב^ ביינ^ר האב^ן זיןי נעוואלג?ןרט אין יןןדןן ’ ווןגקןלי  I pיור
האט זיןד אנ^ר ^שטארקט^ ,ר' האשיזיך ם?ןרזוכ^רט אין השי״ת הולף
דארט
און האט זיך 'גל!!ף■ ג ^נו ^ן צו דער אר 3ד ט .ראשית האט
האט ^ר קפ אננןן פל ^ און האט* ו«
נזןמאכט פליז^ר .מיט זילן
אנג^כראט^ן אויפ׳ן פלי^ר  ,בבדי ^ר זאל האב^ן וואם צו זןס^ן  ,צו'טרוקען
ברויט איז ’י ז^ר נישט ג^וו^ן צונ^וו^חנט  .ד^רגאהןי האט' ^ר אנגעשניטןן
א פאר ביימ^ר און האטי ויי נז^מאכטי אזוי ווי אטיאטוו^ ,דורך  Dpוואט ןר
האט ויי גוט צוזאממ^ן ג^בינד^ן טיט רי נראבן שטריק^ .ר' האט זלך
או’יך ג^מאכט א וויאסל^  ,און האט ויך גענוט^ן 'לןןר^ן שוויי^ן מיט די
טראטוו^ אויפ׳ן וואט^ר .און ונלט אללגי^יט^גיהאט'^ריויך אויםנ  p p yנט
שוולםזןן'מלט דל טראטווע אווי ווי א ^ נ י ^ ר מאטראיז♦ אלינמאל האט זןד
בזןט^רקט וול ד;יר יטהאט ארוים נעווארפ^ן אגרוים־ןן טויט^ן*£לש /ד^ר
פון 'ויך ארויס.
יט האט אזא  p oאו יזן^ר  p 'iDואך ווארפט
האט זןד אויפג^שנייט^ן דוןט' פיש און האט ^רו^הן ליג^ן » גאל^ן פלנג^ריר.
גןןפאםט טיט טלל^ר^יברייליאנט^ן .אויף  Dpפלנגעריל אני דעויןן ד עי
האט ג^מאכט  D pפאלאץ* דער
ש^מפיןד פון ד^ם מלך׳ וועל^ן
ו^ל^ריימלך האט ^ ה א ט ^בזןן ודן פאלאץ אוואלר ’ ,טיט אגארט^ן,
אלו ^ \p 1 pבען איבאירטען 5ון א טי ע ^ן טללך ,ווזגלכ^ר צלהט
ולך און פאלט ארילן איון '  D pים ארללן א£ט .אווי' ווי ^ ר מלך האט גוט
נוןקי^נט שוולמען ,האט ;ןריויך אלן אהללם־^ן ווט^רטאג ^כארען אין c p
ווא^ר  .אללנטיאל האט ד^ר מלך פ;ןרגע^ן אויש צוטהון וללן' פינגוןרלל ,
אלהס ארילגג^פא^ן אלן ווא^ר ארללן  .דער פיש האט אלן ד^מ
אלו
טילך''געהאט פערבלאגדועט פון דעט יסיהאט ער פונקט o p 6ינג^ריל אללינ*
געשללנגען און'אלו אוועק צורלק 'אלן יט ארללן .דארט איו ער דורך עפעם
איסלבה טויט געבליבען) און דער יס האט איהט אויף דעט 'אלגועל ארוים
געוואר£ען  n p .יוד האט גלללך דערקעגט או דאם איו ו2לן מלך׳פ
פליגגערלל' ,האטי ער עם בעהאלטען .אוןייפון 'דאמאלם אן האט ער יעדען
טאג,ו'וי כאלד דער יט איו גאר 'געווען רוהיג ,האט ער גענוטען שוויטען
אלע מאהל אביסיעל ווללטער אלן ‘יעים ים ארללן  ,און פיארנאכט צוריק
נעקיעהרט  .אווי איו פערבלל געגאנ^ן צוויי חדשלם  .ביו ער האט בלל ולך
נעוולסט או ער קייך שויין שוויון מלט וללן טראטווע אווי ווללט אויפ׳ן ים ,
ווי עם פיארען שוין גרויסע שיפען פון אלערללל מדינות .דאטאלם האט עי
אלן אלויטערען טאג וועןידערים האט גערוהט ,האט ער ^גענוטען וילן
גאגץ נעלד‘ וויאם ער האט געהאט בין ולך אויך דאם טרלקענע 'ברויט
וואם איויאיד״ם^א^ער נעבליביען ,און פיל נעבראטענע פלש  .דא״ם אלעם
י

;;אט
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דער שפ^לער

^ מי ף ^ל;ןצט אויף pר טראטוו^ .אין איז אוו^ק נ^שווומ^ן.
האט
גאנץ מנלט .ווי נאר׳ער האט ר ע ר ^ ר ט א רעש פון אגרוים•^ שיף ,ווא ם
איו נושט וונוט געפארען ,האט ער ג ע נו ^ן שי ^ן מיט זנון ביקסעל .ד א ם
האבען געהערט די שיפש־לנוט האבעןיע :גלנוף פערשטאנען ,אז דאם איז
אסוגינאליפון א שיף וואם געפעט זיןד און א צ ר ה' אוי פ׳ןיי ם• ה^כ^ן זלל
ארויסגעשיקט אין רער זלוט ווי ראם שיסען האט זיך געהערט א קלללן שי  6ע ל
טיט א פ אר טאטי־אזען ,זלי זאלען זעהן 'וואם דאס שיסען בעדללט  .האבען
זלל ווירקליןד געט^אפען דעם ^יוד שטעהנדיג אויף זללן טראטווע זיי האבען
זיןי אויף איהם ’פערוואיונדערט און האבען איהם געפרעגט  ,פון וואנען ער
,קומט דא אהער .האט וילל דער  Vנ'י^,נטפערט  ' ,א ז י עד איז אגרויסער
האיש
 .סוחר און אלז דא געפארען טיט א גרויסע שיף נאר טיטרער שיף
אנ׳אוטגליק פאסלרט  ,זי איז צובראפען געווא^ען און איז אוניטער נעגא*:
נען טיט אירע אדע פאסאזשירען  ,החוץ ער אייגער וואם אלז ניצל געוויארען
דורןי א נ ם .ער האט זיך אנגעחאפט איין אגרוים ברעט פון רער''שייןן
וואם איזגע׳ליוואוטען אויפ׳ן ^וואיפער און איז דאטיט אזויי אוועק ביז אויןן
רעם טללפעל־א^נזעל ',און פון דא״יט אלז ער דא אהער נעקומען ,נאכדעש
האט רער יוד זיייגעבע טען ,ד^ש זיי זאיען איהם ארויפגעטען אויף ד עי
שלף ,און ער וו עט זלל ריאפאו־ גוט בעצאהלען די טאטראזיען ’ האבען אויןז
אלהם רחמנות געהאט און האגען עם אוועקגעפלרט צו רער ש
און
אזוי ווי די שלף איז געווען פון אאנדעיע טדלנח ,איז יער יוד דארט
*
י
אוועק געפארען  ,און אילז י יוללטער געבליבען יוד .

דער יוד האט אבער נישט נעקעגט אללנרוהען ,און ער האט זיך
געטיאבט  ,אז עם אלז גאר קללן יושר ''נישט ,אז רעד קאזאק זאל ^ווללטעד
בלליבען קאזאק  ,איז ער איועק נעפארען אלן דער שטאדט ווי זללן מלך האט
1עווא.הנט .און ווייל ער האט געווייסט אז רער' טדך ^שפאצלרט אדע אלן
דער פריה בללט'ברעג'פון רעם טילך וואם נעפונט זיך גילל זללן וואלד' .האט
דער יוד דארט זיך בעהאדטען אלן אווינקעד ער האט אויםגעטהון זללנע
קלללדער  ,דהוץ רעם ‘ מלךם'פיננעריל  ,וואם ער האט נעהאט' אויף זללן
פלנגער ,אץ אפאר מינוט בע£אר דער" מלך האט גענ״וטען שפאצירען
כללם כרעג  ',איז ער ארללן אלן י העם טלליך ארללן אלן אלז אזוי צוגעש'»
וואוטען ^י־ט יוי 'דער מלך האט ניעשפאצלרט •,אז דער מדךהאט דערזעדץ
א מעניש שוואוטען אין וואנעס האט עי זלך זעהר פערוואונדערט  .רעדי
יוד אבער האט דז^ך אלהם רערקענט האט ער נלללך אבגעבען דיעס טלך זללן
טיטול• דורך דעמ^ה^ט אלהטידער מלך אויך דערקענט' ,און האט איהם
פערוואונדערט נעפרעגט ,וואש ער טהוט דא .האט איהם רער יוד גיענט־
פערט ,אז ער אלז'צו אלהם נעקומען מלט *א שמחות £ון נאר אן אנדיערע
זוערט  ,אנער ער שעהטט זיך אדוים צו געהן פון וואשער  ,ווללל ער ■אין
גאיקעט \דארויף האט דער מלך גלללך כעפויהלען מע; זאל אלהס ברעננדן
פיינע
'
'
 .י'
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יוד איו'ם פון ד;ןם
פינזן קייןדזןר ,ד;ןר יוד זאל זיך אנטהון .א.יז
וואסזןר  ,און איז ג^פאל^ן דעם מלך צו די פים און האט שטארק געוויינט .
דערנאןי האט ער איהם 'דערצעהיט ,אז ווען ער א:־ז’ג?ןקומדן אויף "דעים
טבפער־איגזעל  ,האט ער געזעהן אז פון דארט האט ער נישט קען שום עצת
צו אנטלויפען סווד^ען ער זאל זוך לאזען שוואומען^און' ים .אפשר וועט ער
דארט בעגעגענען אישוף ,וואם וועטאיהם וועלען אויפנעמען’ .א:ז פ ערבוו א
חו^י׳ט אי[  Vהאט זיך יעדען טאג' געלערענטישוואומען  .ווען ער האט איער
דערזעהן או דאם בדויט 'געהט אוהם אוים ,און דערצו האט ער געטיסט אז
ער קאן שוין גוט שוואוטען; האט ער זיך אוונגעשטערט אין א סכנה אין איו
אבגעשוואומען ווווט אלן ים  .ער האט אב ^ד פערי־וירען זניגע יחות  ,און האט
ז^יך גענומען טרונקען  .דערווללל אלז צו אלהם 'צו אגרויפער'פלש און האט
איהם 'אללנגעשלוגגען  .אלן' דעס פלש׳ם בויך אלז ער ארים געגאנגען ,האט
דער יוד נעזאגט' ,גלילך וול דעי מלך אלן זללן פאלאץ ,אזויהאט געדויערט

אפאר שעה ,בלז דער פלש האט אלהם אויפגעשפלנען פאר דעם מלך פון■ ים
וועלכער הילסט לויחין  .איך בלן זעהר דערשראקען געוואי־ען  ,האט דער יוד
ווךטער דערצעהלט דעם מלך  .דארט אלז גאי* א נאנדערע וועלט  ,אזוי ווי
אין א נן עדן אלך האב גאר נישט געקענט קוקען דעם לויתןיאין פנלם ארללן
ער האט צוולל אויגען תאם לללכטען אזוייווי דל זונן .י האט מלך דער לויתן
געפרעגט  .וועד אלך בין  ,וואם מללן טהון אלז  ,אלן פאר וואם איך האב
נעטהון אזא נארלשקילט צו שוואומען אויפ׳ן ים אווי ווללט י על כן האב אין
אלהם נעמוזט דערצעהלען אלץ וואם מלט מלר איז פאי־געקוטען פון אנהויב •
ביזץ פוף .ווי דער לויתן האט געהערט אז בללדעם מלך׳אלזידא אקאואק׳
וואס קען מאכען אזעלבע.ווא״וגדעיללכע גלאז -פענפטער  ,האט זלך דער לויתן
זעהר דערפרללד'* ,יו;'ער'האט טלר געזאגט .זאיפט וולפען אז אלץ וואס עם
איז דא'אויף דער יבשה ^יז אויך דא אלן ים  Iאון אזעלכע בללמער וואקפען .
אויך אין ים  .און מיר האט זיך אויך פערגלופט צו מאכען אזא שעהנעם
פאלאץ פון דעם וואוגדערליכען האלץ  ,און ער אלז אויפגעישטעלט געוואי־ען .
דורך די בעפטע כעלי מלאכות ^ ,ואם געפוגען זלך אלן ים  .אבער צו מייין
בעדויערען קען אלך :לשט וואהנען אין דעם תאלאץ  ,ווללל אלך בלן אזא חכם
אווי וויל דלין מלך וואם אלז אויף״דער טריקענלש ,און איך פערשטעה אויך
אז צו אזא פאלאץ פאפט נישט צוייקללן פענסטער פון אאנדערגלאו ',סללדען
אזא גלאז פון דעם זעלבען קאללער פון העל ריויטע עדעלשטיללנער  .על כן
שטעהט דער פאליאץ וויפטאץלעער .דער'לויתן האט אויך בעפויהלען טען
זאליימיר וויילזעןדעם פאלאץ .און אלך כ'לן ערשטוינר געוואיען 'זעהנדלנ דא'פ
שעהגקייט פון' דעם פאלאץ  .און אלך האב 'זעהר בעדוייערט מאם יער שטעהט
וולפט אהן פעגפטער .בכן האט מלך דער לויתן כעיפויהלען אלך ’זאל געהן
פאר זללנט ווענען צו דיר מללן״טלך ,או^דלך כעטען׳אין נאמען פון דעם מלך
לויתן ,אז דו״זאילפט איהם אראבשלקען דעם קאזאק ,ער זאליאויך פאר אלהש
טאכען אזעלכע טייערע גלעזער צו די'פענפטערי אלן אילם אצללכען אז א'עם
א'ז
י רו ד '10
״ י
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דער ,שפאלעי ז"דע

לויתן טיט  ;p p pד^ם םלף'ם פיגנ^ריל ,וו^ל^ס
:אי! <{םת ,האט מיד
איז פ^רלויר׳ןן ג;ןווארק א:ן טלןד ,און אפיש האט  oyאר«;ןשלוננ^ן און
ג^ברןןנגט פאר ד^ם לויתן  .י^צט האט ;;ר דאם דיר ״ טיון טלןי  ,צוריק אב*
נ^שיקט פאר א צייב^ןן פון אמת אזן פון פרינדשאפט צוויש^ן ד?ןם מלך פץ
ים און ד^ם מלך פון טרוק׳ןניש  ,און ^ר האט טיר אויך ב^פויהל?ןן  ,איך
זאל  n pמלך מארנון טיט א שטארקיווא^^ניש  ,דאם ווי באלד ווי^ול^ר
מלך פון ^ ר טרוק^נישפאלנט נישט ^ ם מלך פץ ים ,וו/ןלכ^ר הייפט לויתן,
דאטאלס ^פזןהלט'ז^ר  ,ד/ר לויתן  ,אז' ^ ר ים זאל ^רפלללצ^ן מלט א מבול
^ ט מ י ך ם י ^ י נ ה ,טיט א ^ ם וואם ^ר' פערמאגט^ '.ר יוד האט גל!לך
נעגעבען דעם מלך זרן פלנגערי^ ,און ער האט איהם אויך געזאגט ’ אז דער ,
לויתי האט בעפויהלען אויף אפי ש ,דאם ער זאלמיך אללגשלו:גען און אוועק
®יהרען צו דעם מלך׳ם טללך  .דא האט מיך דער פיש אוים געשפיגען  ,און עו
ווארטאויף רעם קאזאק ,ער זאל איהם אללנשלוננעןאון ברענגעןצורעםלויתן.
דער מלך איז זעהר דערשראקען געווארען  ,דערהערענדיג די ווערטער,
און דערזעהגדינ ז!לן פלנגעייל איז איהם שויןגאריקללן ’ ספק נישטיגעווען
אז אלץ וואם דער יוד זאגט איז אמת  .ווללל ער האט דאך ווירקליך פערלוי־
דען  o pפינגעריל איןטללך .עליכן האט דער מלך גלללך בעפויהלען',
מען זאל דעם קאזאק תיכף אר!לנווארפען טיעף אין מיטען טללך  ,בכדי דער
פיעז זאל איהם א?לן שלוגגען ,און ז<ןל איהם אכפלהרען צו דעם מלך פון ים
דער לויתן  .דער קאזאק איז דערטריגקען נעווארען אין' טללך און דער יוד אלז
וו!לטער געבליבען יוד ,טיט נאך מעהר כבוד &ון פריהער .ער איז יעצט
'Xז;
■
געוי^רען דער גרעסטער רעגיערער אין דעם טלך׳ם הויף ׳
אז דער שפאלער זיידע האט געענדיגט די מעשה ,האט ער געזאגט
מיט אגעלעכטער^צו אלע מענמזען און אויך צו ר׳ זעליג פאדר־אטשיק i .
,יעצט אז נזיר 'וועלען זיך'פארשטעלען  ,אז דער קאזאק איז ^המן הרשע,
און דער יוד איז''מרדכי היהודי .נו דארפען מיד זיך נישט פרעהן  ,וואם
מיר זעגען פטור געווארען דעם קאזאק' .באלד נאך דעם האטדערי שפאלער
rיידע געפזרונקען לחיים  ’,און די חסידים האבען נעטאנצט און נעפרליד זוך
איבער די מפלה פון דעם קאזאק  .עם איז בעוויסט אז די חסידינז האבען
דערצעהלט די מעשה פאר^דעם הללליגען צדיק ר׳ ישראלטשי רוזינער
זציוקל״ה  .וואם האט ליב געהאיט תמיד חוקר ודורש צו זללן ’נאך די מעשים
און די מופתים פון דעם שפאלער זי׳לדען ,האט ער זעהר נעלויבט די מעשה
פיל מאל האט רער צדיק געבעטען מען זאל אליהם 'דערצעהלען די מעשה
אין פורים  .אמאיל האט אויך ער אלללן' דערצעהלט די מעשה .אץ נ^ך
דעם האט ער זלך זעת־ נעפרייד ,און אילע חסידים הןןכען וין
■'
שטארק נעפרי״ד ׳

דער שפאלער דיין;
'
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אין די מעשה ווערט דערצעהלט ור אזר דער שפאלער
זיירע האט געטאנצט אין א פעל פון א ב*>ר ארף א באל
פון פוילישע פריצים  ,און האט דורך דעט מציל געווען
א איד פון טוידט .
־
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ד^ר עיפאלן^ר זללדןן האט ^האט א מנהג אויפטמאהל

פרוופזאג־צו* .

נאבטם נאןי קברת שבת‘ צו טאיצען א.ין בית הטררש אן עיגול אתם און.
ארוס ,אזוי פלינג אז יערער האטיגוזעהן ,אז דאש איז גאר קללן ^ג ש־
ליכער קראפט  .ידן ה״ליג פנים האט דאמאלס נלברענט ווי א פלער ',און.
א ^רא׳יג ליכטיגקלט האט א־ויסנעשלנט פון ז:ון ה::ל.יג פנלם  .דער גאנצער ׳
ע1לם ד«אט געפלענט דאטאלשצו צ״ונגען ;;ון צוצופטאטשען מיט די הענד..,
אמאהל א:ז כ:ן דעם שפאדער ז״דען ג:ווען צוגאשט אויף שיבת דער גרויסער
מורא׳דיגער צדיק ,וואש טען האט עם געריפען ר׳ אברהם ’מלאןי פיון:
מעדעריטש ,א זוהן פון דעש ■בעוו.יםטען’ מעזעריטשער טגלרי דעם שבת.
ה^טידער שפאדער זיידע געטאנצט פירטאיג־צו־נאכיטש מיט גרוים שמחת
און מ:ט גרויס התלהבות  .און דער צרלק ר׳ אברהם מלאך אין אזוי נעש־•-
פזאנען און האט זיןי גוט צוגעקוקט צו רעם טאגצען ,און האט נלשט אויף.
קוץ 'א;ןן רגע א־אבגעלאזט די אויגען פץ רעם שפאנ״עי *זןןדענם טים
נאבען דאווןנען איז ר׳ אברהם מלאןי'צוגענאגנע] צום^^שפאלער זולדען און
האטיצו עם אזוי געזאגט, ,א.מת אז אןןו האב ב.יז אהער נישט פערשטאנען
וואם טאנצען אלז  ,און וול אזוי מען דארף טאנצען פאר די הללרינע שכינה, ,
ביז אלך האב הללגט געזעהן אללןי טאנצען״ .האטי עם דער שפאלער זללדזן,
גלעגטשערט* ,דאש האב 'אלןי נאך אברכה פון^הללליגען בעל ^ ט 1ב זכרוניו-
לברכה ,איןי זאל קאנען גוט דעם פלס שטעלען אויףדי ערד״ .האט ווללטער
ד׳ אברהם המלאך צו עש נעזאגט• ,ם־ילא וואש הימעליזאכען אלז הימעל'
זאכען ,אבער איר קאנט דאך גלאט גאר פשוט זעהריגוט טאנצען ,לריט:
דעם'טאקט'פון נלגון ,ווי א pבטער טענצער נו פון וואגעט דערגעטט זיןד
דאם צו אייןי'? האט דער שפאלער זדדע עם גלענטפערט מלט א שטיוכעל ״.
,ווי אזוי נוט צ ,טאנצען’" .האט מלןד' אליהו הנביא אויסנילערעניט...
הארעכט אוים וועל איןז אייף דעיצעהלען ווי אזוי די מעשה א-יי ^ווען' •־

ווען אלך י האב נעוואנדערט אויף דער וועלט און בלן נעווען נע ונד צו•
לןידען גלות• האב אלך'זלף דערוולסט אז אץ אגעוולסען דיארף האש טען■
אללנניעזעצט א יוד אלן תפלסה בלל דעם פריץ פין דאיף« ווללל דעד יוד האט
נלשטיגעהאט צו בעצאהלען פאר דלי ארעגדא .דער זעלבער פריץ אלז געוועך
אללגער פון יענע פריצלם וועלכע האבען'שוץ בעקומען דעס טי’ט’ול’,גראףו״'-
» jער אלילןיאילז גישט געווען'אזא נרויסער רעע ,נאר 'יער האט נעהא^

■

גיי

דער שפארער ז"דע
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בר זיך אין דארף א פי^רוואלטי^ר וואס איז נןןווען א נעש^הלינער שונא
אגנ^רי^ד דעם‘ פיוץ אז  nyזיאל נ^ט־^ן דןןם' יוד אין
ישראל  .האט
אי 1ד^ש פריץ שו^לריג נ^ווזןן״’ און י^נזן
■חפיסת ,פאר  r pרזוב׳וואס
צרט^ן ז^נזןן די פ״יצים נ 7ו;ןן אין  yn p tדןןדפ^ר גלרןי ווי קש־וט  ’ .זיי
האב^ן מיפי'ירער מאכט גזןק^נט ארויםגזןב־^ן איויף אמ;ןנש אטויט־או,״טהיןל
אהן שום דין ומשפט  .און וו;ןן אין די ה;ןנד פון די שונאי ישראל איז א
אוז זיו וואם שולריג נ^ווק,
»אד אינוננ;}פאל;?ן איו ר ,ד^רפאר וואש
האש^ן זוו ’איהם אראיגעלאזט און א טו^פ־^ן קזןל^ר^ ארנון « וו;}לכ־,ןר איז
גיכ^ר ^הנלוןי נ^וו^ן צו א קבר פיר טויטזן  ,אוורור צו א שטוב פאר
ל^ב^דיג^  .און דורך ד^ם לאף וואש אוז ג־^ור^ןן אין ד^רהויןי  ,האט מ־^ן
זזיהם אני.טאל אץ וואך ’ א ^יג על אז ט ברויט און וואס^ר אדף א גאנצ־^ וואך
׳דער נעפאגנענער אןז שוין דארט אבגעזעסען ביז עם אוז נ^קומען ׳ ד;;ר
.טאג פון רעם פ״יצ׳ס ,יטיענונעם' ,ראם היוסט דער יטאג אץיוועלבען דער
פריץ א.יז געכוירען געוואיק  .דאמאלס^דאש דער פריץנעטאכט■ א גרדםען
כאל • האט ‘צו זוך פערבעהטען אלע זנונע בעקאנטע און פרולנד  ,פריצ.ים פון
^,ן ^ ךן,ן ^

׳
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י
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■ ■ ווען די פרעהלוכע קאמפאניע אוז שוין נעווען גוטבעזויפען ,הא בען זיו ׳
ז.יך נעהיוסען ברעננען רעם נעפאננענעש יוד ,ער‘ זאד זנו' פרעהלוך ^מאכען
טיט זנון טאנצען  .טוזוק האט געשפולט  ,און דער יוד האט'געמוזט נאך
.טאנצען די טוזוק אזוי שעהן^און אזוי גוט ווי זי היאט נעשפולט .איר זאיט
:אבער נ.ישט מוונען אז דאם האט דער יודנעטאנצט אוןזנונע אוונענעקיוורער►
.נוון! די עדעלע פרוצים האבען זוך פריהער צוגעגרייט צו דער ’לושטונער
־שפועל ,אאבנעצדנענע פעל פון אב ער ,ווע״כע איז פריהערפערהאי־טעוועיט■
נעווארען א^ויף אספעציעלען האיצערינעם פא־עם פון אבער .ווען טען י האט
אוועקגעשטעלט די ’פערהארטמועטיע 'פעל^אויף דער ערר האט יערער
נעמוונט אז  c pאוז אלעבענדוגער יבער  .און אץ די פעל האש דער יוד
נעשוזט ארנונלייגען זוך ,אזוי נאךיקוטען און רעש נרויםען לוכטוגען פאלאץ,
ווי די פרעהליכעיפרוצום זענען'נעזעםען טרינקענריג דיטרערםטע וורנען,
און טאנצען פור ז:ו לויט רעם ניגון וואש די טוזיק האט געשפיולט  .אזוי וון
יערער גינון‘ האט אאנדע־עןיינאשען א^י האבען אויך״די טענץ פערשודענע
געמען  ,און די פ־יצים האבען באדר בנו רעם בעיס אגקומען אדסנעקליב־־ן
איננעם פון זננערעיטשרתים  c pער זאלפיהרעןדעם בער בני די אננזערגע
קעהט וואם ער היאטאויףדין האלז נעראט ,אווי‘ ווי׳טען פנהרט די לעבע:־
דיגע בערען דער^טשרת האט כעדארפט זנון דעי פנהרעי אין רדו־ערעי
איבער די טענ׳ף ער אליץ האט א^ך בעדארפט טאנצען  .און דער בער האט
בעדא־פט איהם אנטקעגען טאנצען .דערבננ ^ ב ען די פרוצנם אנננגעפיהרט
איננענע נעזעצען ,און פאר רעם טאנצען ^ 5ט איננער די געזעצען אזוי פאר ■
נע 'ץגכז'‘, :אויבי דו בעד וועשט טא:צען'פאר אן.ז שע־־,ן לעי^עדונ אין נו ט,
,אנטקעגען ר:ץ פ:הרער  ,וועלבער וועט א.ויך טאנצען נלגיך גאך רעם טאקיז
פוז
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פון די מוזיק .ד<ןשאלם וו^סטו צוללב ד^ש ,וואם דו וו^סט אונז האי^ן
פרעהייןי ג^טאכט * ,מעג;ןן י גלדך אהללם גזןהן פדרה  .דו 'האסט אויןי דאיש
רעכט מען דו וו^סט טאנצען נאןי ב^םזןר פאי דיון פלהר^ר  ,דו זאלסט אויף
איהם ארויפפאלען און יטלאגען ,אזוי ווי די בערען בעפאלען א קו ה ,ווען
אבער דו וועטט נישט גוט טאגצען ,און דו וועסט׳אונז נישט פרעהלוןי טאכען
דאטאלם זאיל דלןו דללן פלהיער מכבד זללן טאנצען מלט די היגד'  .מסתמא
האיען זלןי^אלן אזעלכע פרלצישע הויפען יעפוגעןינרויסע און כעתזע הלנד,
וואסיאז עם אל ז זלל' אוגטערגעקוטען אזא טצלאת ווי א טענש וויאשיאלז חייב.
מלתה  ,האבען זלל אלהש שוין ’ צורלסען אויף שטיקיך און אויפגעפרעסען זבו
פלייש ,אץ אזעלכע קרבגות זענען אפטער נעכער'געפאלען פאר די הלנד,
וול גלצול נעווארען אהללם צו גערץ פרללה ’.ווללל עם איז זעלבפט ^רשטענדללןד
דאם דער ייור^וועלכער אלז דאי־ט אפגעזעסעןיאלן דעש' פלנפטערען קעלער
א^לאנגע צללט ,זלןד דערנעהרענדלג נאריטלטיברויט און וואשער'',דער האפו
עוין גלשט געהאט קלין בח 'צוגעהן אויף זללגע פלס  .ווער י שטלעיפט נאך
טאנצען א צללט פאר דל פרלצלם אנגעטהון איערען פעל ,דאם האט ער TjKi
שוין אוודאל נלשט געקענט• אלזא 'האט טלר' אלימ' הנביא בעפוילען ,אז
אלןי זאד אהלן געהן אלןייעגעש דארף\אלך זאל זלןד דארט פעררוגגען‘כלל ח
אנדערען אלד פאי א טלטד ,און אזוי נאך זאל אלך זיןי דערוולפען אלע פרטלש
וויאזוייאלך זאל קענען טצלל זללן דעם אינגליקליכען יור פו ',די הוגבי':ע.
צללן ,דורך דעס וואשיאלך זאל געהן פאר זללנטוועגע'ן אלן דעש בערען־פעל
ארללן ,און אלך זאל טאנצען פאר זיל אזוי וול מען כעדאיףיאון אלך ז^ל
גאך באגצען בעפער פאר דעם פלהרער  ,בכדי אלךיזאליקענען בעפאלען רעם
פיהרער מללנעם' ,און אלהם גוט אנשייאגען די בללנער • האי‘ אלך געפרעגט
בלל אליהו הנביא .אבער אלך קען דאך נאר נלשט און פערשטעח נאר נלשט
די נעמען פון דל טענץ‘  .גו וואס וועט ז״־ן ווען דער 'פיהרער וועט טיר
בעפעהלען דאם אלך'זאל טאנצען א,קאזאק״ ,אלן אלך מיעל גאר טאנצען
א אנדערען טאגץ  ,וועט דאך שוין נלשט גוט זללן  .דאן האט מלר אליהו
הנביא נלענטפערט אז‘אלך *האי רעכט מלט מללגע טענות • און דערפאר האט
מלך אליהו הנביא אויפגעלערענט אלע מאל א אנד‘ערען טאנץ  ,בלז אלך הא.ב
שוין געקענט אזוי נוט טיאנצען אזוי וול אייגער פון ‘דל‘ פריצלם ,וועלכערהא.ט
‘ *
י‘
זלך א צללט לאנג נעלערענט טאגצען .
דער פוף פון דעו* מעשת אלז‘ געווען אזוי .דורך דער צי_יט וואש אלך־
כלן געווען מלמד אלן‘ דעם דארף  ,האב אלך גוט גאכגעפארשט וול אווי עם
אלז מ׳עגללך דאם אלך זאל קענען ארללן געהן אלן דעם נארט־ען  ,אלן וועלכען
עם נעפלנט זלך דער קעריער טיט דעם יוד  .האב ‘ אלך דערזעהן בלל‘ דעם
קעלער אלן וועלכען דער יוד אלז געזעסען  ,אז דורך דעם לאך וועלבער אלז
דארט געווען‘ אראב צולאזען עפען ,קען זלך א מענשאראב לאזען דורך
עטרלק  ‘ ,איער צ*ירלק ארויף דורך דעש שטרלק האב אלך נעפונען פאר
אונטענללך ״ האב אלךמלר אנגענרללט אשט-לקא פאר שטעקענס ,א‘ אללזערגעט
נאיעל■
׳
*
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־1אנןןד מלט אהאמ^ר .און מלט די 8ל^ כלים האב אוך זיןו ^רנגב׳ט מוט
־א^נאבט פרלה^ר אלן ד?ןם גארטזןן ארללן וול  cyהאט ז.יןי געפונזןן דער קעלער׳
Tורך אלאןד וואם אלז נ^ווו^ן אונטזןר דעם פלאט פון ד^ם גארט^ן’  .און מלט
ידל הללף פון דל כללם ווז^לכ^ אלך האב בלל’מלר גןהאט ’,האב אלוי זלןי
'אראבנ^לאזט אלן דל הפלטת דורך ד;}ם ^נזטרלק  Sjn .יוד וואם אלז דארט
!; jyoytjהאט זלך ד^רשראק^ן פאר מלר  .האב אלך אלהם ^ז אנ ט האב נישט
קללן מורא! אלך בלן גוןקומזןן דלך טצילזדן ^פון טויט אלך האב אלהם ^ ר ־
צזןהלט וואם מ^ן וזי׳^ מלט אלהםטתון-:די'צווללט^ נאבט ,דאש הללטט צו־
מארג;ןנם '’וולללד^ר דרךפוןד^ם פריץ אלז נעוד^ן" צויפלל^רע^ זללן נעבורטש־
טאג בללנאכט • און אלך האב אלהם דערקוולקט מיט א ביטץל יין־שי־ף וואט
אלך האב ביל מלר גץהאט .אלך האב אלהם אויך ג^טרללטט מלט גוט^ רללד»
ז־אם השי״ת״וו^ט אלהם זי ^ ר הץלפ?גן אז ^ר זאל נלצל ווזןרק און דורך
■דל שטזןקןןנם וואס אלך האב בלל״מלר נ;ןהאט ,האטזלך מלר '■א5־גנ’ ;ג ץ ^ן
■ אראבצוג^מץן דל שטרלק אלן ^רהויך פון דץם אללז^רנץם נאד^ל  ” ,בברי
^;ם זאל קילנ^ר נלשט דץרקץנ^ן'וואט דא אלז'ג;ןטהון נ^יווארץן^ .רגאך
־דאב אלך נ^יטוישט מילנ•^ מלבושים מלט  c pאלד .הללנו\אלך האב אנד^־
.מהון זללן פץרפוילט^ און ’פ^רשלמץלטזן קאו־י^טזן ,און ^ר'האט אגג^טהון
.מללן קאפאטזן  .און'אלך ה^ב אלהם אננ^ז,.ג<.״''דאס ו^ן מ ץ ן ^ ט jp p y
דל אללז^ר^ טהיר פין דעם קץל׳ןי ,און ט/ן ווץט אלהם אינ״ופץן כלליזרן
1אטץן  Sy '',זאל ארוים ני^הן .דא; זאל ^ר זלך בץתאלטץן ^רנזגץ א.ין c p
^ ל ץ ר ,און אלך וו^ל ארויכנ^ק אנשטאדט ^ר .און ’ אז '  j pוו^ט מילר
<ןנטהון pם ב? p Jן=פ’ ^י ,און אלך ווז^ל ’מלט זלל גזןהן אלן פאלאץ ארללן
טאנצ^ן פיאר דל פ־לצלם  ,דאמא.לם זאל ז^ר ארויסג^הן פון ד?ןם ק^ל^ר או.
זאל זליך אד׳דם גנב׳^ן  .דורך’ pש’זץדבזJן" יאך בללם פדאט פון ’גארט־^ןדורך pל pן אלך האב זיך דא ארללג^קרל^ן * אלך האב פאי־אוים פץר־
שטא^ן אז' זלל ווןןל^ן זלכער גלשט פערישללסץן דל אללזערנ^ טהלר נאך .מללן
■ארדםגץהן  ,ווללל ^’ם וו^פז זלי גאר נישט רךם^ן אויפ׳ן נ^דאנק אז רארט
’
־זאל נאיך וו;ןר זללן.
אזוי אלז וולרקללך ג^יוז^ן וול אלך האב פאראוים נז p p Jנט  .צומאר־
^.נם נאך האלבע נאכט האט׳זלך פללצלוגג pר pרט א שפאיטלש ^ל;ןנטץר
בל דזןם קץלזןר' .ד^רנאך’ האט זלך גל^פץנט מ קללל^ אללזזןרנזן טהלר ,
און א קול פון א האלב שלכור׳ן ^ נ ש 'האט ה^זזןרלג אנ^רופץן ד;ןם יור
..ב?ל זללן נאט^ן און הא.ט אלהם ב^פוילזןן ארויסג^הן  .אלך ^.ב זלך אללג־
^ ב וי ^ ן ’,ע'ן גץקראב^ן אויף אלע פל;)ר ,בכדי׳זלל זאלץן נלשט pרק;Jנזiן
אז אלך בלן נלשט ד^ר אללנץג^ר ' ,און ’אלך האב pק pכצט און גץזלפצט
אז איך קען נלשט״נ^הן א.ויף מלל^ פלם  -צוולשץן 'דל שכורלם אלז
״^ווארזןן איגרוים p pב  pר ,זלל הא’ pן גלללך א^ף מלר ארויף ג^וואר״
§^ן ’ די בעריהן ^ ל  .הא־ yן  oyנוט צו'גyבונד ק אויף מלר  ,און■ אויף
»י־ן האלז האביון' זיל ארויף לyוואר pן א קץהט' ,בלל ווץל^ זלל האב^
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מלך גל״־ןי גזןנוטען פוהרק מוט ד^ם נרזןםש’^ן ג^ל^כטןןר  .רזןר איד האש
האב־^ן אויפגי^פי^נט די איז^רג^
מיר גאך פריה^רינעזאגט אלור^ר
ט הי ר\ ד א פ  Syדז^רק^נט אין ד^ם קול פון דזןם וואם אלז ג^קוט^ןייצוט
ק;ןל;ןר  ,און לאכט און פרללדט י זיך אזוי שטארק  ,אז ראם אלז דער
האט
■פ^רוואלטץר וועלכ^ר האט איהם פזןרמסר׳ת פיר דזןם פריץ ,און
ז.יך בוןטיהט דאס'מ^ן*זאל איהט אלונז^צי^ן אין ד^ר תפיסה .איןי ד.אנ
אלהם גץזאנט דאש ^ר זאל מיר גוט אבשללד^רוןן זללן גז^שטאלט ווי אזוי
•^ר ז;ןהט ’אוים ’ האט מיר ד^ר יוד גזןנוי א.יב^רג;ןג^בץן ’ אוינל^ סלטנום
פון  n pפץרוואדטער ,אזוי אז איך זאל איהט׳לללכט ד^רקץנזגן יו ע י!ל
האב^ן טלך י אילונג?גפיהרט אין ד^ם פאלאץ א“ללן איז ‘ג^וואר?ן א נרוים
גזן^בט^ר צווישןן’ ד י ^ ר ז א ^ ל ^ פריצלם י א ^ ^ ^ ן’גץפאטשט טיט
דל ה^גד פאר שטחה  .און' איך האב גלללך ד^ר^נט לויט די סיטנים וואס
דזןר ‘יוד האט מיר אי ^ ר ג?ן^בץן  ,אז דץר' וו^ל^ר איז גז^ווא־־^ן מלין
רשע ’ ווז^לב־^ר האט אויף די^ש יוד■ אכנעמםד׳ת
פלהרער ^ .,ר אלז
אוןp , .צט אויף  ‘r pבאל וויליער" ^רעגדי ^ן  D pרשעוה וואם זןר
אלללן ^ ל ד^ם ,מר
^ ט נאך פרלהער אננעהדבען ,מיט ד עם י' D p
דערנאך אוועק ווא־פען פארי די הינד .דען ער ’אלז געווען ב!י זיך ■פע Dט,
אז‘ דער יוד וועט אנטקעגען איהם קדן אללן טאנץ נלשט‘ קענען מאכזגן *
דערווללל האט געדויערט אלינלגע מלנוטען ,דל פייצים ^ ב ען זי‘ך ‘ איב yר מלל
לופטיג געמאכט ‘,אלע האבען מלך ארומגערינגעלט און מי^ט ש ^ ט בעטרארכט
פלוצלונגיהאב אלך ד־ערהערט אויסרופען‘ דאפ‘ אלע געפט זאלען פערנעטען
זייערע פלעצער ,און עט זאל ווערען שטיל ’ .אלע געסט האבען אזוי נעטהון
נאכהער איז ארדסגעטרעטען אללנער ,וועלכער איז געווען נעקלללדעט D.sp‘pD
ביז פוט רויט אזוי וול א תלין • און פון‘ א פאפיר וואם ער האט געהאלטען
אין זללן האנד  D pער איויסגעלללנט מללן פאלגענדען ’פ 0ק, .ווי באלד איך
וועל גוט אנטקענען ‘טאנצען מלון פיהרער ’ ,לוייט ‘ דעם טאקט פון דער
מוזיק  ,און איך' וועל דא‘טלט לוסטיג מאנען די געסט  ,דאן מעג איך
« ך אלן דעם בעדען־פעל אהללם געהן פרליה ווי באלד איך וועל טאנצען
גאך בעסער און שענעריפון מללן פלהרער ,האב אלך דאט רעכט צו כעפא״לען
מלון פיהרער אלהם 'שלאנען  ,אז ער זאל טאגצען אזוי’ גוט‘ ווי דער בער ,
אבער ווי באלד איך ’וועל נלשט' קענען טאנצען אזוי ווי עס גיהער צו
זללן .וועט מלון סוף זללן אז דער פלהירער זא״ל מיך איבערגעבען די הינד
און זיי זאלען מלך שוץ לערנען טאנצעך .בלום ענדלנען דעס׳פסק־לללענען
איז ווידער‘ נעווארען אינרויס געלעכטער .גאכהער זענען אלע צוריק
י
^
י ■
שטלל נע'3ליבען■.
מען  pט’ נענעכען א צללכען צו די מוזיק ,זללזאלען שפלעלען א ,קאזאק״•
דער פלהרער האט אנגעהויבען ‘טאנצען אנטקענען מיר  .נאכהער האט ער
גזיר נעגעבען אצללכען  ,אז איך זאל ’ איהם אנטקעגען טאנצען♦ אבער ווען
אלך ^ 3 pנגעהדנען' טאנצען  ,האבען אלע נלב!י געמוזט טורה זללן אז
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אוים-
אוןי טאגץ ב;ןם^ר פאר מדן פו ה ^ ר .די פרוצןם האכען זיןו
^לאכט פץ דעם פיהרןןר מדגעם ,און האבען נז^פאטשט ימיט די הענד־
און גהללםןןן דער טוזיק ^טול שווד^ן י איך דאג גלדןי ד^רקענט 8ז מדן
פיהר;ןר האט זיך גוט ד?ןרשראק*׳ןן פאר טיר  ,וודל אויף אזא בראך האט .
זיך אין זדן לז^בען נישט פארג^שט^לט .נאנה^ר האט מזןן *ג?ןג;ןב/ן
א ב^פ^הל צו דל מוזלק אז זלל זאר^ן שפולחן ד^ם טאנ^ץ  ,וו^לכ^ר' רופט
זיך ,טאזאר' .און ד';ר ,ב^ר' מלט ‘זללן פלהר^ר זא^ן טאנצ^ן א ,טאזאר״ ,
אזוי ווי די מוזלק האט אנג^הויב^ן שפילון ’,ה א ט טללן פלהר'י^;ר מלך ’ארוט־«
ג?ןנו^ן מלט זללנץ ה^נד ,בדי צו'טאנצ^ן‘ מ ל ^ ט לר , r pמאזאר״ .האב
אלך איויך אלהם ארוטג^נוטילן אזוי וול ? cjדאי־ף זללן " .נאד מללן ״ פלהר^ר ,
ווללל ^ר אלז ג^וו^ן אזוי שטארק ב^זויי^ן פון ווללן בלז"שלבור  ,האב אלך
גלללך ד;ןרפלהלט  ‘ ,אז אט באלד ור^ט ^ריאוטפאל^ן .און ? djאלז וולרקליך
אזוי ג;ןוו;ןן • ^ ר פלהר^ר אלז אנלד^י ג^פאל?ןן אויף דל זןריד • דאן בלן איך
נלללך אויף אלחם ארויפגץפאל;ןן און אלך האב אלהם ג^נוטען שלאגען א ן
ווערגען אזוי וול א גער '.ד?ןר פלהרער האט א:געהויג*;ן' שט׳ארק "שרילןןן .
צוולשען די פריצים אלז נעווא־ען א רעש  ,טילל'האיעין געשרלגען אז_ איך
טהו גוט ,אז אלך האג דאם*דענטךעם פל־רער צו^ שילאגען ,ווללל אזוי אלו
געוו!^זרען אויםנערלפען  .אבער צוולל פרלצלט זענען צו טלר' צוגעלאפען און
האבען מלך אנגעהויבען בעטען פאר דאט לעבען'פון רעם פלהרער ‘,איך
זאל אלהם נלשט צום טויטישלאגען ,און זץיהאבען מיר געזאגט‘ אז אלך
בלן יטוץ פרללה ,און עם אלז גליליער אלך זאל אהלים לויפען צו מלון ווללב
אוןקלגדער און זלל משטיח זללן  .דאטאלם ערשט האב אלך אלהם אבגעלאזט ,
זלל זענען צוגעלאפען צו דעם פלהרער  ,וועלכער אלז געלענען :־-זויף
דער ערר איזוי' וול פיערחליש׳ת איון האבען אלהם' גענומען ראטעווען  .און
אלך בלן אוועק געלאפען אגגעטהון ^אץ‘ דעם בערען־פעל צו ידעם הויז
ווי דער אלד' האט געווא־׳גט^ל דאי־ט איז ערשט געיווארעןיא גרויסע שטחה .
נאך דעם סלפור' האט דער ^שפאלער 'ויידע זלך געווענדעט צו ר׳ אברהם
המלאך י און האט צו אלהם נעזאגט בזיה הלשון , ,נו ר׳אברהמ׳לל  ,געוולם
פערשטעהט אלר^שוין יעצטפון וו״אגען איך קען אזוי גוט טאנצען״ וול!לל'אלך
האב געהאט נוטען מלמד אויף רעם״  .האטי אלהם דער ר׳ אירדט הטלאך
נלענטפעיט * .אויבי אזוי  ,אלז אללער טאנצען גאך י בעסער פ^ר מדנע
תפילות״'.
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ראם איז ראם וואונדערליבע מופת וראם דער שפאלער
זיידע האט בעורזען ביי אנ׳עגונה פון פונפצעהן יאתר ^

.
'

אץ מנעוולםז^ שטאדט נישט וולט פון שפאלי ,האט זיןי נעפו^ן
א.ת שוץ
אפתי אנ׳עגונה ,וו^לכ^ ד?ןר מאן איז פון אלר או^ ק ,און
פונפצזגהן יאהר ג^ווק פי^רבל ,אז זןר האט אלהר קלן שום ידיעה פון זיוי
איז אווז^ק צו>י 3זלג^ טםחרים נאךדאגציג ,זןר האם
נישט נ^שיקט.
זיך טיט' איר גאר נישט גז^האט גי,ןקרלגט פון ד^םטוו/ג?ןן האט די פרוי
זלט דאטאלם פון איהם גאר נישט ג^הז^רט י די פרוי האט זיך שוץ דורך
און׳אלז ^ כ לי ^ ן זיצען אזוי ,ווי א
צלט^פון איהם טיאש
ל^^נרןג^ אלטנה ,וולל זי האט זלך נזןטראכט'',אז  oyאיז גאר אונטז^גליך
דאם’יאור ’'מאן וד^ל^ר האט ^איר אטאהל אזוי נוט ליב ק ה א ט ,דזןסט
נללכען זי איהם אויך' ,זאד ערגי^ץ וו^ לעבען און איר קלן ’י שום ידיעת
גושטיישיקען .זו אלז נעווען רלךיאון ם־׳ןרמ^גלוך  ,האט זי’ זוך גאנץ אללן
נעפוהרט אלזן איהר^ עםקום.
צום פונפצעהנטען יאהר  ,זלט דע^ טאן אוז פון אלר אוו^ק  ,האט די
זעלב/ן ענוגה צו ’ ^נוטען פאר^אקעכין אאלטע פרוי פוןשפאלע .אז DJ/
זענען אווזןק אלנלגע טעג ,האט דו קי^בון געפיעגט אוהר בעלהבית׳טע,
ווי אור מאן אלז  .צו זי' אלז אג׳ארטנה  .האט אויר דן פרוי דערצ^תלט אור
גאנץ אומגלוק ,ראש עס קנען אוועק פונפצעהן יאתר זלט איהרימאן האט
אלר פערלאזען  ,און פון דאטיאלם אן האט זי פון ^אןהם קלן שום ידועה
גושט ב־^קוטען  .האט אלר דיקעכץ נע פ ^ג ט ,פאר וואם פאהרט אלהר
נןשט צום שפאלער זלדען ז ער וועט דיאך אלך געווום זאגען ) צו לעיט
אלער מאן אדערינןשט •י גאר די עיגונד^ האט נןשט געקוקט' אויף אוהרע
רלר' ,זי האט זלך געטראבט ,וואם וועט מיר שוין העלפען דאם וואם אלך
זועל וולםען אז ער אליז שוין טויט ? צו וועט טען דען מיר דערפאר מתלר
זלן אז אלך זאל נאך טענען חתונה האכען! עסיזענען דאך נישטא קלן
עדות .אפע^אלר^קעבק'האט איר זעהר'מפציר געווען ,האט אלר דער*
צעהלט פלל'אזעלכע עהנללכע זאכען  ,וול עגונות זענען דורך דעם צדיק
אויפגעבלנדען געווארען .אוןייזל האט אלר טבטלח' נעווען דאם'זי וועט
זלכעריבל דיעם שפאלער זלרען געדאלפען ווערען .און אויב אלר מאן אלז
שוץ'געשטארבען י מעט ער איר 'זאגען ווי 'זלין קבר אבצוזוכען ,אדער
ער וועט איר זאנען וול צו זוכען עדות ,בידי זל זאל קענען וולדיער חתוניה
האבען  .בקיצור דיל קעכלן האטי אזוי לאנג צו ' גערעדט אלהר בעלהבית׳טע
ב^ז יענע האט שוין אלנגעוולליגט צו פארען צו דעם'שפאלער זלדען ,דאטאדם
האט א;^ ח קעכלן מזהיר געווען  ,ראם זי זאל זעהן אנצוקוטען' צו דעם
שפאלער זלרען פרלטאג אלן' דער פרלה  ,ווען ער^ שטעהט און קאכט ידי
פיש
״
־
»
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פיש אויף שבת ,דאטאלם  u pזיזכנו איה^׳״י קי^נען  ey^8פו?ןלזןןי און
אויב ^ר וו^ט איר של'טזגן  ',האט די ק־^כין נאך מזהיר גזןוו?{ן איר  ,בעד־״
הבית׳ט^ ,זאל זי זיך גישט ^רשרעק*׳ןן און אוו^ק געהן פון איהם .גאר
6זןרק^הרט אלץ וואם ז:ון ה:ןליג מויל וו^ט ארוים ר^דען זאל זי גוט אדם״
הז^ר^י״אץזי זאר נישט אבטר^^ןפון אלהם ,ביז י^■־ ווןט א״יהר זאנץן אדף
.
י
זל^ר זוי אלר מאן איז י^צט
’ אז דל עגונה אלז געקי^ן נאך שפאלץ ,אלז זל נלילך פערפאדען »ו
ד;ןם שפאלער זיי^נם גבאי’.ןל האט אלהם נענ ע ^ן א שץהנזן מ תנ ה,
בכדי זן %זאל אלר ארללן לאזען אלן ^;ןרב שבת קורש  ,ווען דער שפאל^ר
זללדץ וועט * קאבץן די פיש ' iזל אלז צו אלהם ארללן געגאנגען און *האט
פאר אלהם שטארק ג;ןוויינט  ^ .ר צדיק האט אדף אלר ’ אננ^שרלג;ןן  ,און
האט אלר אננעשאדטען .אבער די ענוגה האט גלשט ג;ןוואלט' אבטר^טען
פון דארט ,און האט 'אזוי*לאננ נעווללנט בי^ז דער שפאדער זללדעהאט׳איר
אבגלענטפערט ״נעה אהיים ,נאך אלן ררלל חדשים אחם ’וועט צו דלר ד:דן
מאן אהילם קוטעף  .די ענונה אלז אלץ גאך נעשטאנען אויף איר ארם .
דער צוזאג איז פאר איר נאןד נלשט גענוג ג׳ןווען♦ זל האט געמיינט אז*דאם
האט ער אלר צונעזאגט נאר דערפאר ,ווללל ער וויל *אלר מרחה זללן §ון
זלך ♦ על בן האט ‘ ד נאך ^^*שטארקער נעגוטען ווללנען און בעהטען פאר
אלחם ביז ער האט איר נעזאגט  .״אלך זאג דיר צו' אז אלן דר  rחדשים
ארוט מיטוואך אלן האלבער' נאבט וועט צו דיר דללן מאן אהללם קומען .
און דו זאלסט זלך פרלהער צונרללטען" ,זאלסט אנצינדען פיל ליבט וואט
זאלען זלך ברענען א גאנצע נאכט אלן דילן שטוב״  .אזוי וול דער שפאלער
זילדע האט נלענדיגט זללגע ווערטער  ,האט ער געגעבען אגעשרעה צו* דיגבאים ,אז זלל זאלען איר' צו׳נעטען פון*זלף ,און' 'די'עגונה אלז ארוים-
געגאננען פון אלהם '.זל האט זלך נישט געקעגט צוגלויבען צו די רללר •
נאר ווען זל אלז אהללם געקוטען ,האט אלר' דל קעכלן געפרעגט ״נו וואם
האט אליך רעד שפאלער זללדע׳גיענטפערט ?׳ האט' איר די'עגונה דערצעהלט
זלל*ן צוזאני ווי די קעכין האט ראש דערהערט האט זי נעגוטען 'פאטשען
טיט די*הענד און האט געזאנט *״איך ווללם און איך נלוי׳ב אז עס וועט
זיכעי ’אזוי זללן״ .און* דל אל*טע קעבין האט טאקי אבגעהיטען דל' נאבט
און דרלל חדשלם ארום  .זי האט אנגעצלנדען פלל ללבטי' ,א!ץ האט אננעו-
רליט נוטע מאבלים  .א י ער די*עגונה האט נלשט אזוי שטארק נענלויכט
און דעם און זל האט* זלך נילעגט שלאפען אין איר בעט «
אין דער זעלבער נאכט איז געווען א שלאגם־רענען  .עם האט געדונערט
און נעבליצט און עם איז געווען מורא׳דיג פלנסטע׳ר ׳ .אז׳וי ווי עם■ איז א
וועק א שעה נאך האלבער נאבפז ,האט זלך פלוצלונג אבגעשטעלט פאר
רעס הויז פון דער עגונה א שעהנע קארעטע מלט פיער פערה  ,און רעד
פוהימאן האט אנגעקלאפט אוןי׳דער טהלר׳און האט נעפרעגט דעו• אלטער
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ק?ה.ץ וו^לכן איז נאך נזןווןןן וו;>5י , .צו וו^ם^ן נ^־ז^יט דאם הויז ד די
פוד^טאן^
’ ענונח  .איז
ארטזן האט אנג^רו^ן  n pנאט^ן פון
־־צוריק ג^גאננ^ן ‘ צו די^ר 'קאר^ט־^ און האט ^זאגט  c pנאטזןן פון ר^ר ‘
עגונה פאר  c'pמעגש וואם א ן ז י ק ק ^ ן אץ ד^רקאר־^^ .ד^ר ז־׳ןלג^ר,טענש ו^יכער האט אויסנעזעהן ווי'ד^הר  8רר ^ר'סותר האט ,דער*
הערענרינ דעם גאטען ,אויפגע־ויבען די הענדיצוט ה.יםעל און* ער האט
געזאגט ,נעלויבט’ איז נאט דערפאד'  ,וואם יער האט מיך געפיחרט או*ף
דעם אטת׳ן וועג .דארט ווי ט:ון הדז א.י ד\נ א; ^ אץ ער ארוים גענאג״
נעין פון דער קארעטע און איז אר:יננענא:גען אין ז:ון הויז ארין .די אלטע קעכין
־האט דערוודל א^פגעוועקט איהר בעלהנית׳טע .דער מאן און וודגהאגעןיווך
דערקענט און עם אלז געווארען א גרויכע שטחה צוולשען זלי אלן דעס הויז .
אז דער'טענש האט זיןי שוין געהאט אביסעל"אננערוהט פון וועגי
•
־האט ער געפרעגט זללן וו;לב פאר וועםעין ^ ס טו עס זלך אווי פארכערללט !
פאר ויועטען ‘האסטו עם אנגעצינדען *אזוי ‘פלל ללכט * • fאוןי■ אויף
זועפען האפטו עם אוימנעקוקט‘ ? האט אלהם זללן ווללב ניענטפערט ,
דאם האבען מלר זלך עם אזוי פארבעידט צוללב דיר .מלר האבען
געווארט* און אויכנעקוקט אויף דיר און אויף דללן קוטען׳ אבער פון וואנען
הא.םטו נעוולפט אז ‘אלןי וועל.הללנט קוטען  ^ 1ט אלר'דער* מאן נעפרענט.
אלך בלן 'געווען בלל דעם שפאלער זלידען  .האט אלהם י יללו יוללב‘ נלענט*
&ערט ,און ער האט פלר נעזאגט' סלט דרלל חר*שים פ־להער ’,אז דו וועפט
־קויטען הללנט בללנאכט  .דער' מאן האט זלך דארויף זעהר פערוולנדערט און
■ער האט געפרענט ,צו אלז דער שפאלער זללדע א אלטיער מאין מלט יא גרללז
*‘•ין ילך ד און די סלמנלם' ! האט איהם זדן
?י
׳
גראי׳^
ווללב גלעגטפעיט, ,יא  1איער פון וואנען קענפטו אלהם ?״ האט אלר דער
טאן דערצעההיט דל מעשה’ .אז אלן דל פלגפצעהן יאהר וואם ער אלז נלשט
נעווען ימלט' אלר צוזאטען ,האט ער נלשט נעשרלבען אוים שדעכטלגקללט .
באר ’דערפאר וולול ווען ער אל*ז נעקוטען נאך' דאנצלג  .האם 'ער דארט
אללננעהאנדעיט אם־’ סחורות ,אוןיי האטי כ י ז!ל זעהר פלל פערדיינט דער*
פאראלז עדיגעווען זעהר פערנוטען אץ*יעדען טאג ,און וואם עריהאטגעוואילט
שרליבען א ברלעף אהילם ,האט זיך אלהם' אזו*י געמאכט אז‘ ע ר האט נלשט
געהאט' קץן צללט און ער הא*ט נענומען אבלענען דאם שרללבען  ,צום ערשט
פון אלין טאג אויפ׳ן אנידערען  ,דערנאיך *פון איין חודש אויפ׳ין אנדערען  ,ביז
.פון אץן יאחר אדפ׳ן צווילטען ,און דאמאלם האט ער שדן אץ גאנ׳צעין פער*
נעסען אץ*זללן הויז  .ער ווא'.לט געווען אהילם נעפאריען  ,האט ער אבער נישט
געקעגט צוליב די פיל ח 1כות וואם ער האט דארט ליעהאט אנצוגעטען  ,נאר
 pמלט דרלל חדשים צוריק ,האט איר *מאן *ווללטעיר דערצעהלט ',אלז צו
טיר געקומען אנ׳אלטער מאן  ,און* ער האט מלר נעזאגט,זעה דו זאלפט שנעל
&ערענ’דלנען דללנע אליע עסקלם ,איון ^לפט אהללם פארען) בעווללל דו האביט
>אי'בער נעלאזט דילן וויג אג׳עגינה שדן*פונפצעהז יאתר' .אלך האב גישט
גיגקוקט
*
׳
י

,
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אוז צו מ:ר י^דען טאג נ;ןקוט?ןן מיט די■
ג^קיקט אויף  P '21ר:לד און
ז^לבזן רבד  .אז ד^ר אדטער מאן האט ג;ןז^הן ז^זיז^ם ^הט אווזןקייא צבט און
איןד פאלג אלהם גישט י האט ׳^ר מיר נז^זאגט ,ז;ןה האב רחמנות אויף דיר
און פאהר אהבסיוו^ן גישט וועיפטו דזןרפאר מ.יט רבן ^לזןב^ן ב;ןצאל;ןן״« איזד
האב איהם א ^ ר אויך דאמאלם נישט גז^פאלגט ״ וובל א:ןו האב ׳דארט נ^האט
זעהר פיל חובות אנצו^ט^ן ״ און דאם האב איך נישט נ^ק־׳ןנט י’ דורך' אזא
קלבנ^ר צבט .דאמאלם האטנלשט לאגג נ;}דוי^רט און אלך בלן פלוצלונג
אווזןק ^פאל^ן אלן א שטארק^ גז^פ^הרלל^ 'ק ^נק  .דא האב אלך זיך
ארוםג;ןז^הן אז אלך האלט של^כט  .מבן קראנקהביט האט זלך * אלבן{ר מיר־
נ^שטארקט פון טאג צו טאג  .על כן האב איך שוין דאמאדם ^שלאםי^ן אז
איך זאל אה׳בם פארזןן  .ד’^ר אלטיןר מאן אלז ווי ^ר צו פלר געלךט^ן און

טאג זאל אלך ארוים
;ןר האט טלר ב^שטלמט א צבט  ,אז נאי אלן
פ א ^ן ,און אלך האב אלהם גןןמוזט פאלג^ן .פון דל חובות^אלז מיר שוין
גישט גזןבלי^ן קללן פך אבצוגעטען ,על בן האב אלך אלחם נזןפאלגט און
איך בלן ’ארוים געפארען אלן דעם זעלבען טאג ^וואם ער האט מלך ג;ןהללםעך
צוללב דעם גרויסען רעגען וואם האטייזלך״פלוצלונג דל הבנטענע נאכט גיעמאנט
האב אלך שוץ געוואלט ,ווען אלך כלן פערבב געפאהרען 'אגאסט ’ הויז,
דארט אלבער־געכטלגען  .אבער פלוצלונג האב אלך ^אויך דאיט דערזעהן
דעם אלטען מאן און ער האט מלרגעזאגט’ ,דו זאלפט שיי^אהבם פארען^ .
דויזאלסט זלך אין ערגעץ גלשט פערזוימען'  .על בן הא.ב אלך וובטער געמלזט
פארען ,חאטש עם'אלז געווען אזא מורא׳ריגע פינסטערע נאכט נאריאז
איך בין געקוטען אין שטארט ארבן  ,האב איך שוץ אלן' קללן הויז "נישט
נעטראפען אז עם זאל זלך נאך כרענען עפעס א ליפט  .האב אלך זלך גוט
אוטגעקוקט אוןיגעזוכט אהויז ווי איך זאל קענען ארבגגעהן • און אז איך•
האב דערזעהן ראם אין דעם הויז ברענען גאךיללכט ,האב אלך געדיבםען
רעם פויהרמאן ,אז ער זאל" דא אהער צופאתן  .איער וול נאר אלך כין
נעהנטער צו רעם ה 1ז צוגעקוטען ,האב אלך זיך דעי־מאנט לויט ווי איך
האב נאך געדענקט  ,אז ראש אלזיבבן אבגען הויז  .עלי בן האב אלך צוגעשלקט
מבן פוהרמאין ,ער ז אל געהן זלך גאבפרעגעין ווער רא וואהנט .דאטאלם בלך
אלך ארבגגענאננען און אלך האב זלך דערפרבר .דערפאי וואם גאט האט מלך
געפלהרט אלן רעם גלבכען וועג .
אלך פערשטעה אויך יעצט  ,האט דער מאן איר ויבטער דערצעחלט .
אז.דער זעלבער צדיק וואם האט דלר מבטיח געווען רעם טאג פון טבןקוטען
דאם אלז געווען דער זעלבער וואש האט מלך פון דארט דא אהער געטרלבען'.
נעלויבט צו נאט תאם 'אלך׳האב^דלך גאך נעטראפען א לעבענדלנע .יעצט זאלען
מירבללדע פהרעןצו רעם שפאלער זבדען'.און מילר זאלען אלהם דאנקעןפאד
רעם וואונרערלייכען נוטס ,וואם ער האט צו אונז כעוולזען.

ווענע!
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וועגען די זוהן פון שפאלער זיידען.
מען האט »טאהל ג^פ^גט  n pשפאלןןר זדיזןן  ,וואט איז די מעשה
 8אר וואט ז!ינ?ן זיהן" זענ;3ן גאר פשוטע בעלי' בתים^ האט  n pשפאתר,
זייד» ^ו•Tו^/י^•זר^ז אז אייידער זייו נשמה איז אראינןזר,וש?וו אוית ד«ר

האבען אין זיןי קיין שום קראנקהדט ״ כדי ןןר זאר קאנען שטזןגדיג דיזןנען
^ ם 'אוי^רשטזןן אדף  n pו^לט  ,אזוי ווי די מלאכום און היט^ל''.
 ‘aאז ער זאד האב;ןן זלהן נלשטיקלון תלמידי חכמים נלשט קלון ר ^ ם ,
נאד נאר פשוטע כעלי .בתלם .בלל דעם האט דער שפאלער ״ pTJנאף
•געזאנט מלטאשמדבעל די ווערטער• אז אלן הלמער האט עד ינישט״נעוואלט
זאגען זללן מללגונג ,אבער דאי מעל ער שוץ אויסזאנען אז זיון בונה ’אלז
3לל דעם נעווען צוללב 'צוויי טעמלם '.אללנם .ער זאל'עם גליטט אויטקומען
אמאהל וועדכען אלד עפעם אויף א האר אן עולה צו' טוהן צוללב זללגם
אזוהן ,ווא־ען ער וועט דאך האכען אן ארט זלך צו לערגען א היתר.
סטאט׳ש מללן זוהן אלז דאך עפעט א תלמיד חכם  .צווייטענם • ער זא.ל
קאנען שטענדיג ממללץ זללן' נוטס אויף אלדען  ,אזוי וול ער האט געפלענט
שטענדיג טעגה׳ן צום הלמעל  .רבוגו של עולם פאר וואט זאלטט דו נלשט
ליב'הא^ען אלע אלדען און'געבען זלל אלרעטנוטטי זלל זענען דאןד דללגע
קלנדער ,און ווערען אננערלפען בנים למקום ,את דו טענה׳טט ',אז זץ
זענען קיין לללט נישט' זעה רעם שפא,לער זיללדענם קיגדער זענען אויך
גישט קללן תלמידי חכמים פון דעבט וועגען דאט ער זלל ריב  ,און איז זלי
**
&קרב  ,און ער זעהט עם זא.ל זיי'קייגמאהליגאי' גלשט פעהלזןן.

א טליצה טובה פון שפאלער דידען אויף א'דען .
מען האט גלפלעגט הערען פון שפא.לער זללדען אז עי האט אזוי׳
־נעטענה׳ט צום הימעל’ .הכונו של עולם ז פאר ווא.ם מאבסט רו אווי
גריוים תרעומות אויף אלדען  .רעם שכר פון עולם דלכא כאי די צדיקלם ,
און העם עונש פון גיהנם פאר דל רשעים האטט דו בעהאלטען אין העם
הללליגען ספר ,ראשית חכמה״ און אלן נאך אנדעיע הליללגע י ספרים ,וואט
ראם איז אלץ העם יצר טוב׳ם טענות  .אבער העם יצר הרע׳ט טענות ,
דהללנו דל נאנצעיעולם הזה מלט אלע אלהרע תענוגים ,הא.סט דו געש,
זלל שטענדיג קוקען • !:לןז
טעלט דעם מענש פאר די אוינען  ,ער זאל
קא.ן דיר שוועיען בלל מלון הלללינע ווללטע בארד  ,אז ווען דו ‘וואלכט בעשאפען
פארקערט  .דהללגו אז ווען רעם שכר פץ עולם הבא פאר די צריקלם ,און
■רעם עונש פו! ניהנם פאר די רשעים וואלטט  nגעשטעלט אוין :דער וועלט
דעם ׳
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 n pמענש פאר די אויגען• און די  p sתאוות פון דעי עולם הזח וואיספ
 nנ^ו^ן ארנונג^שטערט אין ,ראשית הבמה״ מיט נאך אנדערע ס^רלס,
וואלט נטווים קלן איין איד פאר דיר נ.ישט נעזונדיגט  .אלז§ וואם ,זוילםט רו-
*
האבז^ן פון  c pביסעל מירן! ו>■ .

״אך א מליצה םובה פון שפאלער זיידען ארף-י^ימן*

;

ןם איז אמאהל אין שפאלער זלדענם צניטען געווען א הוננןר־יאהו>
און אנרוים יקרות אין רוםלאנד;’ .ןס פערשטעהט ז.יןי> או פון דעם האבען ^
געליטען אטםלנסטענם די ארימע באפעליקערונג  ,צו וועלכע■ דער שפאלעיר■׳'■
ייידן אי ז שטן:דיג'גןווען אזוי וון אפאטער .און פון ידעם הוגנער האט
דער שפאלער ד!דע געהאט זעהר נרוים צער  ,וואם ער קאן זייי נןשט
ארויסתעלפען א.ין דער גרויסער נויט  ,אזוי ווי זנון געסיאהנהללט *אןז שטענדיג
געווען .החוץ דעם האנןן זוך אויך כמעט אלע צדיקים פון יענער 'צנופז
גיווענדעט צום שפאלעה זולדען ,פאר וואם ער' אוז נישט מרעיש עולמות
אין היטעל וועגען רעם הונגער ,בעוווול די אלע צדיקוםהאבען עם
נעהאלטען אז ער האט די גרעסטעידעה אלן היטעל .האט דער שפאלער
זללדע ציוזאממען גערו&ען קללי ' שפאלי צעהן צ די קל ם\ און' האט^ זיי
זלי געזאגט
אנידערנלזעצט זלי זיאדען זללן דיינים  .און ער האט פאר
אז ער האט א דין תורה צוהאלטען מלטץ ריבונו של עולם ,און ער האט
אזוי געזאגט .אלך ליב בן רחל ,אלם פארשטעהר פון רעם הללללגען פארק
אידען ,האב א טענה צום רבונו של עולם עריזאל אלללןיאויך מקיים ^זיין
דל דינלם פון דער הללליגע תורה וואם ער האט אונז גלגעכען* א.ין ד.י'
הדליגע תורה שטעהט  ,אז אויב א^״ללנער קויפט זלך א אידישען קנעבט ,
איז .דער בעל הבלת מחויב צו נעבען פרנסה רעם קנעבטם וולב און
קלנדער  .הלנט אז דער רבונו של עולם האט ראם ’ פאלק י אידען געקויפט
פאר קנעכט אויף 'עוויג ,אזוי ווי ער *האט אללן אנגעשריבען אין
דער הליללנער תורד, -.כי לי בני ישראל עבדים  vעבדי הם״  .און י דורך
יחזקאל הנביא האט רעד #זויבערשטער געשיקט זאגען נאב׳ן חורבן  ,אז
דער אלטער קאנטראקט אלז  ,יבליבען אויף וולטער  .ראם הייסט אז אין .
נלות זענען ^דען אויך זלנע קנעכט" .קומט ראך' אוים אז אירען זענ?ן■
דעם אויבערשטענם ,עבד עברי״ .הללנט פדר וואש לאזט דער רבונו שר
עולם הונדערען די ווללבער טיט רי קלנדער פון זללנע קנעכט ! פאר וואם.
פעיזארגט ער זלל נישט'טלט פרנסה ! את אפשר האט דיער רבונו של עולם .
א ד ת  ,אזי' דיי קנעסט פלהרען זלך נלשט אזוי וול עם דארף זללן ,און
זין דלנען נישט בשליטות .נו דאסיוויל אלך טאקל אויך זעחן וע דעי■
דין שט־עהט  ,אז דאם אלז א נוטע מענה קענען רעם קנעסטם ווללב.
און מינדער  .אלך פערשטלל אז דער דין אלז^ אז אפידן דער בעל הבית_ .
האט
■
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האט טויז^נד פריט^נציץם צום קג^כט ,פון דעפט וו^נ^ן א.יז ץר אלץ
מחויב צז גץבען פרגםה זדן וולב און רן 1נדעד’ ,בל זטן דןןד בעל הבית
נלשט ארוים פ רג.
האלט רעם קנעכט פאר אקנעכט; און ערי שיקט
די דיינים האבען זוך א קדללנע ווגלע אובערנירעדט צווישען זיך ,
אין האבען ארוים^עזאגט א פסק  ,אז דעם שפאלער זלודענם טענה איז לויט
דין הורה א אטת׳ע טענה  .עם האט י נאד נושט לאננ געדויערט נאהך
דער דין תורה' און די צרטויננען *האבען אננעהויבען שר״־בען יריעות,
אז אזוי ווי אין ,סובלר״ איז דאי תבואות כחוליהים '.נזר עם איז נלשט
נעווען קרן וועג ארלונצופוהרען די תבואות קולן חסלאנד  ,האט זוך געטאכט
א׳נגעם  ,אז גיויסע אונזענלרען האבען נעפונען א נוטען וועג״ און אז מען
האט שוין ^ננעהויבען ארוים' צו פליהרען פון ,םיבלר' טויזענדער קעריץ
תבואה ,וועלכע וועלען אין א חודש ארום ז;לן שוין' פערשפרייט
אובער נאנץ רוסילאנד איון דורך די ידיעות פון■ די צלוטונגען ’ ראט זוך
כאלד נעמאבט און רוסלאנד א נרויפער זול  ,און  -די ארוטעללוט ^ זעגען
״
זאט נעוואי־ען .
דער שפאלער זיירע האט אננעגרייט מעהל אויף מצות פאר א
נאינצע שטאדט ,אולרער די שטאדט אויז פארברענט נעווארען,
דער שפאלער זיידע האט אמאד-ל באלר נאהך פורים נענומען
,
ענערנוש' ארומצופיאהרען'צו *שאפען^ פועל געלד און האט אננעקויפט' פועל
ווללטץ  .דעם ווווטץ האט ער נעליאזט מיאהלען און האט אננעגרדט פועל
טיעהל אויף מצות .דער עולם האט נאי נלשט פער׳טטאנען ,מאם פאר א
מילנונג עי האט דערכג .און פאר*וועסען ער נרולט דאס אתן * .דרג טאנ
פאר בשח האט זוך' נעמאבט א שרפה און' א גרויסע שטאדט*נושט ווגט פון
^טפאלי .און די נא;צע שטארט אלז אננעברענט נעוואיען .און העכער ווי
טויזענד אלרושע פאמעליעם זענען *ארלים '.ארים און גאקעט  .און פון
מצות אלז דאך געוולם נאר קגן שמלם נלשט *נעוו^י עם זאל בג אוונעם פון
די נשרפים זיך נעפונען .דאן האט דער שפאך^ר זיללדע געלאזט דאם גאנצע
מעהל אויסבאקען אויף מצות און אייז, .אלללן אהלן נעפאתרען אלן די א=:
גלברענטע שטארט איגן ,און ה;»;,י דארט די מצות אלו^עטלילט צווישען די
גשרפיים .דאן*האט יערער .געזעהן דעם קלארען חח הקו^ש וואם עס האט
זיך נעפונען בג דעם' שפאלער זגדען ,אז* ער האט פאראוים נעזעהן רעם
גזר דין פיון דער־ שטאי*ט י און האט אנג׳עגרגט די* רפואה נאך פאר
די טבה .
וון

רער שפאלער ז"דע

160

ד^ר שפאלז^ר
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אלם בחור ב?י
’ פנחס׳ל ק ארי ^ר

 c pנרדסען
דל .

צדיק ר׳

ווען דער שפאלער יולרע איד נאןי נעווען א בחור  .איד ער אווע־ן
5ון דער היום צו רעם נרויסען צריק ר׳ &:חם׳ל קאריצער ז״ל' .אוב ער
האט דארט נעלערענט עטליכע יאהר  .אזוי ווי עם איז אובען בעשריכען
אץ רעם עישטען חלק פון רעם כפר  .דארט האט טען עם געריפען ,דער
גרויםער בחור״  .׳ האט^יןי נעגזאבט דארט אז יעם רבי׳ן ר׳ פינחס׳לם'^
טאכטער  ,די רבנית ■,^.ת שרה רחל ע״נדיל איד שלאה געווארען אוי!ז 8
שווע־ר קדחת ,וועלכעם עם האט זיף גריפען ,פוילפיכער״ .האט די
דעס פאטער רער' הילליגער צדיק ר׳ פנחם׳ל/
טאבטער נעשטאיענזט בלי
ער זאל אויף אלר מתפלל זללן זי זאל געהלולט ווערען ,האט ר׳ פנחם־ל
געזאגט צו דער טאכטער נלל צום גרויםען בחור און ׳ זאב עם פון מיינעט*
ווענען ,ער זאד זאנען פאר דיר אזין קאפלטעל תהללם",וועסט דו האבען
 8רפואה שלימה  .די טאנטער האט אזוי נעטוהן  ,או 1זי אי־ז ט«מי «3לד
נעהלללט געווא-ען.

י%ץ
ky

אזהרה גדולה

' .־י
דאם איז בידוע על פי דין תורה אז יעדער טענש
'׳m /
א בח צו אםור׳ן זללן זאך בהנאה אויף דער' נאנצער
^ ^ ו י ע ל ט  .אלזא האב איך ג׳אסור׳ט בהנאה אויף יעדען
מענש  .אז קללנער" זאל גלשט מעגען נאבדרוקען דאם ספר
,שפאי״ער זיירע״ סלל מלט דעם נאםען און פלל .טיט
אנ׳אנרערק״נאטק  .גישט אלננאנצען און נישט קילן טייל
דעיפון  .אויסער די־ מוכרי ספרים וואם האנען פון מלר
א ערלויבעני׳ש דארויף  .דער רואם וועט ח׳ו משיג גבול
זץן" .אוים־ער דעם וואש ער וועט עובר איסור זללן כל יטיו .
מעט ער נאף אויף נעוזים בעשטרןל^פט ווערען לויט דעם
ניזעץ פון,דער רעניתנג ;
’ ״ אויף עסטי־ייף און אוגנארען איז דער זכות 2ון דעם
ספר אבגעשריבען געיוארען גיזעצליך על שם הגביר ר׳

יצחק גרינבערג  I’sקראקא .
דברי המחבר והמרל •
■S-•-
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