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ניקָאלַאי דער צווייטער ווערט געקרוינט -ַא שמחה אין שטעטל   

ערסַאר קייפ                                                                                                      

 

עך איז דער מענטשלעכער מוח מיט זייןלפעך און אומבַאגריילוואונדער     

,ט זיי אויף אייביקלַאהס ער בַאָאניט וויכטיקע, וו-טָאּפדער, לנעמען ביפאוי  

יל ניטװס ער ָאוו יכטיקע,װט זייער פָאדער, לן ביפרויסווַארַאאון מיט זיין   

.בן ביי זיךָאה  

סװָאג ָאון דעם טפייסט, הס ָאייט, דצר ָאיק יצערפ-און-ע ַאכטצר גַאנַאפ     

סָאד, דלאויגן ַא שַארף בי נעַאר מייפט, שטייט ַאלר ָאוויי יצרן ָאאיך בין געוו  

ויכערהַא גרויסער,  :ט אין מיין זכרוןצירט זיך איינגעקָאהס ָאערשטע, וו  

.טליּפַאקט מיט מענטשן. מוזיק שּפיכט און געלויכטן מיט ַא סך לבנין, בַא  

ָאּפרַאט מיר לַאפון ַא גרויסן בערדיקן מענטש. עס פ לן ַאקספאוי ץאיך זי  

  זָאל יךאן מיך איין, לטישן בייזערן זיך אויף מיר און שוס, מענטפון פק ָאז ַא

.יינעןװניט   

נסַאזױס װָארעגט מיין מוטער, פעטער געּפרן שָאב מיט יהָאווען איך      

יילטצט זי מיר דערהָאייט, הדנאין מיין ערשטער קי רגעשען מיט מי ךעס אי  

טָאאין דער שט ולשען די װויכטענער בנין איז געלַאז דער גרויסער בַא  

,רן. די מענטשןָאינער גובערניע, וואו איך בין געבוירן געוולובלריי, לגָאבי  

טישעָא, זיינען געווען די שטלַאקטער שוּפער גערט אין ליּפבן געשָאהס ָאוו  

עןװאיז גע לואין ש היע. די שמחלעַאּפערס קלידפל ּפון גימפעזמער לק  

-ָאג געקרוינט דעם קייסער ניקָאט אין יענעם טהָאס מען װָאיב דעם, לוצ  

ערדן. לויּפון פַאנד און קעניג לוסרון פר ָאערַאטּפווייטן, דעם אימצַאי דעם ל  

ל, איז געווען שמואלגן אויף ַאן ַאקסָאט מיך געטרָאהס ָאבערדיקער מענטש וו  

-ט מיך מיטָאהט. ער ָאון שטפדין שמש ביי מיין זיידן, דעם רב -דער בית  

טהָאניע, ווי מיין זיידע ָאערעמצזען די  ָאלן, כדי איך זרײגענומען אין שול ַא  

וןפ, אין קעגנווַארט לַארן נייעם מושפ ה"תשוע-נותןהַאן " לגעמַאכט אין שו  

בן מיךָאהס װָאטישע רוסישע בַאַאמטע. די מענטשן שטָא, און די הלק  

ןנעס זייװָאעטערס, יוסף און איטשע, פען מיינע װיינגעשטילט זענען געא  

.טײייערלעכקפיינען און שטערן די װיב מיין לוצגעווען אומרואיק   

  יװך ַא געשיכטע, ָאט נלייצט מיר שוין מיין מוטער דערהָאדערביי    

ַארשיקט מיין זיידן קייןפב שיר נישט הָאריק קינד, ָאי-ווייצַאזוי איך, ַא   
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ון דער רוסישערפעם ַאן ַאקט קעגן דעם זעלבסטהערשער נוליב מייצסיביר   

- ון דער קרייזפדער נַאטשַאלניק  :אימּפעריע. די מעשה איז געווען ַאזַא  

, יידן ַא געשנורעוועט בוךזעבן מיין גגָאריי הָאט איבערגעלבי (אויעזד)שטָאט   

ע בילגארייער יידן מיטלון ַאפימות חתגענומען די פונויצאין וועלכן ער הָאט   

- עג-ָאטגוליב ווָאס דער צטן הערשער. נגעקרוי-ויף זייער נייא הַאן הסכמ  

ט דיפגעדַאר קייטינזַאלבטער און זעלבסטהערשערישער מָאנַארך הָאט   

ניט. ָאבער ַאזוי הָאט די רוסישע ון די בילגָארייער יידן, ווייס איךפהסכמה   

  ָאבןהדי בילגָארייער בַאלעבַאטים  ַאזַארשטייט זיך, פגט. נַאלַארפיי צּפָאלי

איזתמעט זייערע נעמען. אין דעם טָאג, ערב דער קרוינונג, חגלייך גע  

ן טיש. מיין מוטער הָאט ַאריינגעקוקטפדָאס בוך געלעגן ביי מיין זיידן אוי  

- צן געווָארן. ּפלופתימות, איז זי ַאנטשלָאחען די נדערין. אין מיטן לייע  

- ו איר שרעק, דערזען, ווי איר בןצגעכַאּפט, און פהָאט זי זיך אוילונג   

- ם זיי ַארויסשיט און ַארבעט מענלט עטלעכע בלעטער אין דער הַאאיד החי  

יכטיקייט הָאט זי ַארויסגערַאטעוועט די הסכמותזָארפורייסן. מיט גרויס צ  

ע שטוב, איזצוזַאמען מיט איר די גַאנצן קייסער. מיין מוטער, און פאוי  

, ייטצו דער צגעוועקט פון הימל זי אויפזיכער געווען ַאז דָאס הָאט ַא מלאך   

- ַארפלט מיין זיידע געלענט ָאג, וונוקבַאליידי-ַאר ַאזַא מַאיעסטעטפווייל   

 שיקט ווערן קיין סיביר . . .

ט הָאב איך בלויז דָאסקָאבער דָאס הָאב איך ניט געדענקט. געדענ       

- ָאס הָאט זיך איינװייט, צון יענער פווייט בילד צון דער שול. ַא פבילד   

- ײשט צייטן ּפלַאנשרַאפ-אויף ַא ווייס :ַאזַא זון, אירט אין מיין זיכצגעקרי  

ט ַארויף אויף ַא ווָאגןצן. מע זעצען יידן און ווייבער, ָאנגעטָאן אין שווַאר  

עסט בייפט מיך למיין מוטער, מיך און מיין עלטערע שוועסטער, ווָאס הַא  

- וס מיט דעם ווָאגן. שּפעטער געפוצָאך נ-דער הַאנט. די מענטשן גייען  

, עטערפמיין  ;ינען מיר זיך ַאלע אין שטוב, ליכט ברענען אין לייכטערפ  

 איטשע, הַאלט ַא בעכער מיט וויין אין דער הַאנט און מַאכט קידוש.

  ָאס געווען דער טָאג, ווָאסדיילט, איז צי מיין מוטער הָאט מיר דערװ   

גענומעןפיק, איז אויצוואנצ-און-יָאר זיבן ַאון פָאטער, יונגערמַאן פמיין   

- ַארשעווער גוװיינעם שטעטעלע לענטשין, לַאר רב אין דעם קפגעווָארן   

ּפנים זיין זייער-בערניע. די יידן און ווייבער זענען ַאנטקעגנגעגַאנגען מקבל  

וצָאענט נרייטיק פגעווען ַא  זדער טָאג אי .ערשטן רב און זיין הויזגעזינד  

, שעטאי טערעפון מיין פידוש ק דעם טקנדעעג בָאה ךס אירװָאַאפ. חסּפ  

דעםייטן, און נישט לו בַאגצון בילגָאריי אונדז פָארן פמיטגע זעלכער איװ  

- ו נָאך געווען די הויּפטרצָאטער, וועלכער איז דעפון מיין אייגענעם פקידוש   
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ערפטנדערויף קען איך קיין ע -רבנות -, צוליב זיין ערשטער כסאיגורפ          

 ניט געבן.

- ייטערדיקע בילװי דדי צוויי ָאּפגעהַאקטע בילדער, שטייען -טָאנָאך      

. יָארן-ריסטע קינדערפון די סַאמע פַאר מיינע אויגן, פדער קלָאר און בולט   

גענומעןפָאטער איז אויפכן מיין לשטעטעלע לענטשין, אין וועדָאס      

- עך זעלדָארף. די הייז ַאַאר רב, איז געווען ַא ּפיצעלע, כמעט פגעווָארן   

, ען געדעקט ניט מיט שטרויװעגענען זען געווען קליינע, ָאבער די דעכער נ  

, ער הויךדַארשּפיצטע אין פָאר מיט שינדלען, ני אין ַא גויאיש דָארף, װ  

ייגעלעך. בלויז איין הויז הָאט געהַאטפט געזעסן פאויף וועלכע עס זענען ָא  

יזאלַאסטערט, דָאך פַא גָארן מיט גַאניקלעך. די ערד איז געווען ניט גע  

ס זַאמדָאל ניט געווען בלָאטיק, ווייל זי איז געווען ַא זַאמדיקע. דָאזי קיינמ  

וןפדָאס שטעטעלע איז געלעגן נישט ווייט  לאיז געווען טיף און ווייס, וויי  

- ך זיינען געהַאנגען קליינע שילדע. איבער די שטעטלשע קרעמללדער ווייס  

עןװקרָאמען זענען געטינורות. איבער די שחאויסגעמָאלטע סלעך מיט   

ס איבערן ַאנדערןנן אייפורה, ַאריבערגעווָארחאויסגעמָאלט צוויי שטיקער ס  

בלעך זענען געווען אויסגעמָאלטלאין דער קרום. איבער די בשמים געווע  

קרעמלעך זענען-ען צוקער אין בלויען געהילט. איבער די אייזןליטהגרויסע   

ענדלעך און ּפעקלעך ליכט. אויף די טירן זענעןפגעווען אויסגעמָאלט טעּפ,   

  ּפָאדקָאוועס און שניידמעסערס. אין אויך געווען ַארויסגעהָאנגען קייטן און

ַאּפירָאסן איז תמיד איןּפט טַאבַאק און פארקויפדי קרָאמען, וואו מע הַאט   

- ענע שטיוול, רוירענצטער געשטַאנען ַארויסגעשטעלט ַא קָאטער אין לַאקיפ  

יל מיין מוטערפשּפיצל. ווי-ַאנג ציגַארןלכערנדיק ַא ּפַאּפירָאס אין ַא   

איך הָאב זי רערן מיין קשיה מיט וועלכעפַארענטפהָאט נישט ּפרובירט   

- טרָאגן שטיוול און רויכערן ַא ּפַאּפי לָאס ַא קָאטער זָאװַארפגעמַאטערט:   

ַאר רעַאליזםפיל פערן. מיין געפטנַארעפס, הָאט זי עס מיר נישט געקענט רָא  

נישט רעַאלע ַאזַאַארדייען פים, שוין דעמָאלט נישט געקָאנט נהָאט ַאּפ  

 דערשיינונג.

ון דיפונען די ווערקשטַאטלעך פלעבן די קרעמלעך הָאבן זיך גע     

- שילדכעס שניידערס, שוסטערס, און בעקערס. אויף די לָאיידישע בַאלמע  

, לט ַא גרויסער ברוינער רָאגַאָאלעך ביי די בעקערס איז געווען אויסגעמל  

, ץלָאנט אין הָאמרהַאלבער לבנה, ווָאס הָאט מער דע ַאון פאין געשטַאלט   

ערפען ַארויסגעשטעלט ַא שטייװווי אין געבעקס. ביי די שוסטערס איז גע  

- ילדן נישט ַארויסגעששטיוול מיט שּפָארן. די שניידערס הָאבן נַאך קיין   

טערלם מיט ַאן אויסגעמָאָאקר-האנגען. עס איז אויך געווען ַא לעדער  

בערָאנישט געהַאט,  לויל, ווָאס הָאט קיין ענלעכקייט אויף קיין זויזשטיק   
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מַאשין, אויף װעלכער ַא קליין-ַאר איז געווען גענוי אויסגעמָאלט ַא נייפדער  

 מענטשעלע נייט ַא געווַאלדיק גרויסן שוך. דָאס איז געווען ַא סימן, ַאז דער

שטעּפער. דָאס-הענדלער איז שוין אין איינוועגס אויך ַא קַאמַאשן-לעדער  

- ַאבריקל אין שטעטעלע איז געווען ַאזעלכעס װָאס הָאט אויספאײנציקע   

ון דערפלעגט אויסשיסן פַארביקע משקה, װָאס פגעַארבעט קווַאס; ַא   

- ון ָאט דעם קװַאספגעקָארקעוועט. דָאס רָאד פלַאש, װען מע הָאט זי אויפ  

ַאבריקל הָאטפַאבריקל הָאט שטענדיק זיך געדרייט און גערוישט. ַארום פ  

- ליסיקייט, ווָאס הָאט אויסגעזען ווי סמעפזיך געשּפרייט ַא װייכע, װייסע   

- לעפון צעברָאכענע פן שטיקער פטענע. עס זענען אויך געלעגן ָאנגעװָאר  

 שער, גרינע, רויטלעכע און ברוינע, דורך װעלכע מיר, יינגלעך, הָאבן גע-

- ון די אױספקוקט אויף דער װעלט און געזען זי אין די שענסטע קָאלירן.   

לעשער זענעןפון די קווַאס פגענוצטע דרעטלעך, מיט וועלכע די קָארקעס   

ַאר זיך. לעבן דעםפעסטיקט, הָאבן מיר געמַאכט ברילן פגעװען צוגע  

איןַאבריקל, ַא ביסל ָאּפגערוקט, הַאט זיך אויסגעשּפרייט ַא לַאגער, פ  

- ַארבעט  דרעש-ַאר ערדפוועלכן ַא ייד הָאט געהַאלטן ַאלערליי מַאשינען   

- מַאשינען. שווַאבן, דייטשישע קָאלָאניסטן, ווָאס הָאבן גע-מַאשינען, ַאקער  

ון צייטפן ָאט די מַאשינען פלעגן קויפער דערלעבן, פװאױנט אין די דער  

 צו צייט. אין שטעטעלע זענען אויך געווען צוויי גויאישע קרָאמען, װָאס

המדרשל און די מקװה-דָאס בית ן.פט חזיר, ביר און ברָאנפַארקויפהָאבן   

 זענען געשטַאנען אין ַא זייט, לעבן ַא לָאנקע, אויף וועלכער עס הָאבן זיך

 געּפַאשעט קי און גענדז, הַארט ביי ַא שטייענדיק װַאסער, מער זומּפ װי

לעגן זיך ַאנטרינקען און קַאטשקעס זענעןפװַאסער, אין װעלכן די בהמות   

דעם זומּפיקן-רעש הָאבן געַארבעט מעשים אין ָאטפַארומגעשוואומען. די   

וןפווַאסערל, ווָאס איז געווען בַאווַאקסן געדיכט מיט שַאווער. ָאּפגערוקט   

ון ּפריץ כריסטָאװסקי און דיפשטעטל איז געשטַאנען דער גרויסער הויף   

ַארריסענע טורעמס אוןפַא רויטער גרויסער בנין מיט צוויי  -לע" פ"טי  

ברייטן, גרויסן און רונדן הימלצלמים, װָאס הָאבן זיך ַאריינגעשטָאכן אין   

 ַאריין.

ון דער נָאדל ַארויס;פדָאס שטעטעלע איז געװען  יונגס, נָאר װָאס      

. ערפון די ארומיקע דערפיידן -ספגעווען דָארדי בַאלעבַאטימ זענען מערסטנס   

ַאר אונדזער ָאנקומעןפדי מעשה איז געווען, װָאס מיט עטלעכע יָאר      

ַארומיקעון די פקיין לענטשין הַאט די רוסישע ּפָאליציי גענומען טרייבן   

לַאנג געװאוינט אין זיי. ַאזוי ווי לויטן-ער די יידן, װָאס הָאבן יָארןפדער  

 געזעץ הָאבן יידן געמעגט וואוינען אין שטעטלעך, הָאבן די ַארויסגעטריבענע 

ט ַא שטיק זַאמדיקע ערד ביים ּפריץ כריסטָאװסקי און הָאבןפיידן ָאּפגעקוי  
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 אױסגעבויט ַא שטעטעלע. דער ּפריץ, װָאס איז אויך געווען דער ריכטער

ן זיין זַאמדיקןפַארקויפרידן צו פגעריכט, איז געווען צו-ספון דעם דָארפ  

ירט, װאו מע דַארף, ַאזפַאר גוט געלט, און ער הָאט שוין דורכגעפבָאדן   

נטפשטעטעלע זָאל זיין כשר. די יידן הָאבן אויסגעבויט הייזלעך, געעזיין   

 קרָאמען, איינגעָארדנט װערקשטַאטלעך און גענומען לעבן ווי ַאלע יידן אין

ון די ַארומיקע געדיכטע וועלדערפהענדלער -ּפוילן. די יידישע װַאלד  

ון װָאס זיי הָאבן אויסגעבויט ַא קלייןפהָאבן זיי געגעבן ַא מתנה געהילץ,   

 בית המדרשל מיט ַא מקװה. דער ּפריץ הָאט זיי געגעבן ַא מתנה דָאס

הָאבן די יידן געזען, ַאר די הייליקע בנינים. צוליב דעםפשטיקל ּפלַאץ   

ון זיין נָאמען,פון ּפריץ. פַאז זייער שטעטעלע זָאל טרָאגן דעם נָאמען   

 לעָאן, הָאבן זיי געמַאכט לעָאנטשין, און אויף יידיש: לענטשין. די צָאל

ערציק משּפחות, ָאדער ַארוםפיידן אין שטעטעלע איז סך הכל געווען ַא   

שות.פצוויי הונדערט נ  

ון בילגָאריי, ביי דערפָאטער איז מגולגל געווָארן פווי ַאזזי מיין      

ענעם העק, לענטשין, װָאס איזפַארווָארפעסטרייכישער גרענעץ, ביז דעם   

ון דער גרענעץ שטָאט,פיר הונדערט וויָארסט פון קנַאּפע פגעווען ַא מהלך   

ט רעדןפלעגט ָאפַארװיקלטע געשיכטע, וועגן וועלכער מיין מוטער פאיז ַא   

 מיט ביטערקייט.

די מעשה איז געווען ַאזַא:     

יעקב מרדכי, דער בילגָארייער רב, הָאט מיין מוטער,´ מיין זיידע, ר  

ווייל זי איז געווען ַא גרויסע למדנית אוןבת שבע, זייער ליב געהַאט,   

ילו גמרא.פרים, און אפַארשטיין לשון קודש ספַאליין זיך אויסגעלערנט   

ַאר אירפַאר פתנ"ך הָאט זי געקָאנט ממש אויסנווייניק. ער הָאט דער  

 אויסגעזוכט  מַאן ַא למדן, װָאס זָאל קָאנען ווערן ַא רב אין ַא שטָאט.

 שדכנים הָאבן געוואוסט, ַאז אין דער נָאענטער שטָאט טָאמַאשָאוו, לובלינער

שמואל, ַא זון ּפנחס מענדל, ווָאס איז ַא למדן´ גובערניע, הָאט דער דיין, ר  

ירט אים.פאון ַא ירא שמים, און זיי הָאבן גערעדט דעם שידוך און דורכגע  

-ָאטער פמיין מוטער איז צו איר חתונה ַאלט געווען זיבעצן יָאר, מיין   

וןפרייט געװָארן פדעם ווי ער איז בַאאיין און צווַאנציק יָאר, גלייך נָאך   

ינף יָאר קעסטפגיין דינען. מיין זיידע הָאט צוגעזָאגט דעם איידעם זיינעם   

 ביי אים אין הויז, כדי ער זָאל דורך דער צייט זיך קָאנען צוגרייטן צו ַא

 רבנישער קַאריערע, דָאס הייסט, ער זָאל קריגן סמיכה אויף רבנות און ער זָאל

 זיך אויסלערנען רוסיש און בַאלײגן ַאן עקזַאמען, ווייל דָאס געזעץ הָאט

הָאבן קייןָאדערט, ַאז יידישע שטעט אין ּפוילן זָאלן נישט פדעמָאלט גע  

ירןפצוויי רבנים, ַא גייסטלעכן און קַאזיָאנעם, נָאר איין רב, װָאס זָאל דורכ  
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ָאטער הָאט די סמיכהפונקציעס, די יידישע און די מלוכהשע. מיין פביידע   

ון דורותפון ַא דיין, ַאן אייניקל פאויף רבנות געקרָאגן איינס און צוויי, ַא זון   

ון ַא רב, און ַאליין ַא למדן, איז עס ביי אים געװען ָאפרבנים, ַאן איידעם   

זיך יורה דעה און שולחן ערוך. ָאבער ער הָאטקלייניקייט אויסצולערנען   

ַאל נישט געווָאלט לערנען זיך רוסיש און גרַאמַאטיק, כדי צופביי קיין   

ָאדערט,פיר קלַאסן גימנַאזיע, ווָאס עס הָאט זיך געפבַאלייגן ַאן עקזַאמען אויף   

ַאר אים ַא רוסישן לערער, ָאבער אנשטָאט גייןפמיין זיידע הָאט געדונגען   

ָאטער בעסער געגַאנגען אין חסידים שטיבל אוןפצום לערער, איז מיין   

געּפרַאוועטאיידעמלעך, -געשמועסט חסידות מיט די יונגעלייט, די קעסט  

ָארן צום רבין קייןפט געפחסידישע סעודהלעך צון אויף ימים טובים ָא  

 שיניַאווע, אין גַאליציע, ווָאס איז געלעגן איבער דער גרענעץ, אױף ַאזעלכע

-ט זיך ַאריבערפלעגט אויך צו ָאפלעגט ער ָאּפזיצן ווָאכן לַאנג, ער פנסיעות   

ַארברענגען מיט די חסידישעפכַאּפן צו זיינע עלטערן קיין טָאמַאשָאװ און   

 יונגעלייטלעך.

ן ַאן אומחן אויף זיין איידעם,פמיין זיידע הָאט דעריבער גלייך געווָאר     

ַארטרָאגן.פוועמענס דרבים ער הָאט נישט   

ון מיין זיידן.פָאטער הָאט זיך נישט ַאריינגעּפַאסט אין הויז פמיין      

 ערשטנס, איז מיין זיידע געווען ַא רוסישער, דָאס הײסט, ַא װָאלינער, און

 ַאזוי איז געווען זיין הויזגעזינד. ער איז געווען ַא צייט רב אין ווָאלינער

געווָארן איןוריצק און מַאציעוו. מיין מוטער איז געבוירן פשטעטלעך,   

 ווָאלין און ַאריבערגעקומען קיין בילגָאריי אין ּפוילן, ווען די שטָאט הָאט

ָאטער,פַאר רב. מיין פָאטער, דעם "מַאציעווער עילוי, פגענומען איר פאוי  

לעגט רעדן מיטןפָאטער פון דורות. מיין פווידער, איז געווען ַא ּפוילישער   

-ברייטן ּפוילישן יידיש: מיין מוטער און איר משּפחה הָאבן גערעדט ווָאלי  

שּפַאסן.נעריש. דָאס ַאליין הָאט געברַאכט צו קעגנזייטיקע קיביצערייען און   

וןפדערצו איז מיין זיידע געווען ַא מתנגד, ווָאס הָאט געהַאלטן ַא וועלט   

יידן, װָאס-ַארטרָאגן קיין חסידים און זייערע גוטעפלומדות און הָאט נישט   

ַארנעמען זיי זיך מיט ניגונים און טענץ און דערציילןפאנשטָאט לערנען תורה   

תים. אין זיין יוגנט, ווען ער איז נָאך געווען דער "מַאציעווער עילוי",פמו  

ַארנַארט איינמָאל צום טריסקער רבין, ער זָאל אים זען,פהָאבן חסידים אים   

-איבערצייגן זיך אין זיין גרויסקייט און ווערן זיין חסיד. ָאבער מער "מַאציע  

ָארן, כדי קיינמָאל מערפווער עילוי" הָאט ַא שמעק געטָאן און איז ַאהיים גע  

ַאזעלכע זַאכן. ער הָאט זיך נָאך מערנישט צו ּפטרן קיין צייט אויף   

ייערדיקערפָאטער, װידער, איז געווען ַא פן אין לומדות. מיין פַארײנגעווָאר  

ון חסידים.פון ַא חסיד און ַאן אייניקל פחסיד, ַא זון   
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- ט. ער הָאט געכליפון פון תכלית, פמיין זיידע איז געווען ַא מענטש       

. , ָאדער מיט סחורההַארנעמען ָאדער מיט תורפז מען דַארף זיך ַאַאלטן, ה  

מענטש ַאבטחון, -ַאנטַאזיָאר, ַא גרויסער בעלפאיז געווען ַא  רָאטעפמיין   

יע איזפָאילָאזפּפ. זיין ָאן קפָאבן ַאן עול אויהיינט געהַאט צו פָאט הווָאס   

טש דורך דערָאעכט". כרוועט שוין, מיט גָאטס הילף, זיין ´געווען: ס  

ץון צוויי קינדער, ַאחופעווָארן ַא טַאטע געסן איז ער -ון זיין קעסטפצייט   

יתלון קיין תכפט כקינד ווָאס איז געשטָארבן, הָאט ער נישט געטרַא ַאון פ  

הָאט רלעך, ווָאס עכן נישט געווָאלט ַאריינקוקן אין די רוסישע ביפאון בשום או  

הָאט זיך געהַאט זיינע חסידים רּפסולס. ע-, טריףהַאר טומאפכט ַאבַאטר  

רייער צייט הָאט ער געשריבן ּפשטלעךפאון אין דער  הרואון רביס און ת  

תורה. מיין זיידע הָאט נישט רגמרא און חידושים אויף דע רצו דע  

סידישע חידושים, נישטחון זיינע פע ּפשטלעך, נישט נון זייפטן נישט לגעהַא  

ות. נָאך גרויסע סיכסוכים הָאטחע שמנון זייפון זיינע רביס און נישט פ  

ן דָארטןוָארן קיין זאמָאשטש אפָאטער, ער זָאל ַאריבערפט ביי מיין לער געּפוע  

ס איז ַא סּפעציַאליסטָאנען רוסיש ביי ַא געניטן לערער, וורזיך אויסלע  

ןװָאכעכע לך ָאּפזיצן עטנָאער ָאבען. מייטן רבנים צו הַאלטן עקזַאראין צוג  

לערער צוזַאמען מיטן םט דעָאזטער איבערגעלָאפָאט מיין האין זַאמָאשטש,   

עקװראויס, און ער איז ַאָאפעם בַאצָאלט אין נגעלט ווָאס מיין זיידע הָאט יע  

גןנַאר דעם שטרעפבַאווייזן  ו, אין מורא זיך צָאװמַאשָאצו זיינע עלטערן אין ט  

איז רַאס ערװַאפון די סיבות פע נית. ווי איילדערט תכָאפ, ווָאס רעװש  

ָאטער ָאנגעגעבן דָאס, ווָאס מעןפָאט מיין הון זַאמָאשטשער לערער, פַאוועק   

, ָאגט נישט קיין שייטלרט אין שטָאט, ַאז דעם לערערס ווייב טגהָאט געזָא  

 נָאר זי גייט אין די אייגענע הָאר.

וועט שוין קיין לייט נישטיידעם זיינער אָאט געזען, ַאז דער המיין זיידע       

ַאר מיין מוטער, ַאז זי זָאל זיךפַאלן ַא ווָארט פ טזלָאט געָאזיין און ער ה  

. ערןהון נישט געווָאלט פט דערָאמַאן. ָאבער מיין מוטער ה רגטן מיט אי  

, וואו קיינערָאװמַאשָאָאטער איז ַא צייט געווען ביי זיינע עלטערן אין טפמיין   

בע טעמעלע, איזָאנישט געזָאגט. זיין מוטער, מיין ב רהָאט אים קיין מוס  

דעם דיין, קייןון איר מַאן, פל מָאגעווען ַא יידענע ַא צדקת, ווָאס הָאט קיינ  

ןוה ארסק זיין אין תווזט עלָאגע םגט. זי הַאט אינַארלַאפנישט  הּפרנס  

, ירט מסחרפלט. זי ַאליין הָאט געָאט געווָאה רל נַאר עפאין קבלה, ווי  

רנס זייןפן סחנרה און מפשלעּפן זיך אויף בוידן קיין ווַארשע איינצוקוי לעגטפ  

. ון דיינות איז בלויז געווען ווַאסער אויף קַאשעפ לאיר מַאן און קינדער, וויי  

, ייזעסרון אירע פער נמיינעם אויף אייזי הָאט טַאקע געבוירן דעם טַאטן   

וןפדש וזי הַאט געקרָאגן ווייען אין זיבעטן ח לבויד, וויי רמש אויף דעמ  
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עוועןג טערָאפזיבעלע. צוליב דעם איז מיין  ַאאון געבוירן  גןָאטר ירא  

געצערטלט. איר זונדערסַאאים ב טהָא בעָא, צון די בכערַאשוו ַא, ריינעלק ַא  

. רנסהּפעגן װ רגןָאז ןפרַאאיר זון וועט ד זַא, לןַאפנישט איינגע וילפאיז א  

גענומעןפאים אוי טהָאייב. זי װ ַאזי געוואוסט, געהערט צו  טָאה ,סָאד  

םעשווער ד וןפ ןפָאנטלַאער איז  סָאוו לָא, יעדעס מרעמסָא ענעפָאמיט   

קטַאאים יאכלעך, געב רַאפ כטָאגעק טַאית. זי הלתכ נגטַארלַאפ סַאגד, וונמת  

טוך סיי ןװָאל רעםַאוו ַאמיט  לדזַאזיין ה רומגעהילטַאון אקיכלעך -וטערּפ  

. זיך, חלילה, נישט צוקילן לָא, ער זר, סיי זומערווינטע  

צו עקומעןג, טערָאפגעשריבן בריוו צו מיין  טָאבער מיין מוטער הָא     

רָאי ינףפ, ווייל די עסּפע ןָאט לָאער ז זַא דערטָאפצו אים און גע רןָאפ  

טהָאזיך שוין געענדיקט.  ןָאב, הגטָאצוגעז טָאה רטעָאפאיר  סָא, ווטקעס  

זיך רומקוקןַאזיך אויף דער וועלט און  זןלָאצו  סןָאשלַאב רטעָאפמיין   

שות איןדר טןהַאלער גע טהָא. כדי צו דעקן די הוצאות, רנסהּפ ַאוועגן   

עפרַאש וןפגעמיש  ַאזיינען געווען  סָאדרשות, וו  - יידישע שטעטלעך  

תורה און חסידישע מעשיות ראויסטייטשונגען אויף דע נטעַאקַא, בטלעךּפש  

רקַאביי יידן שט בןָאה סװָאע געשיכטעס, כוואונדערלע וןא תיםפאון מו  

- ומענרעּפ מלעןַאז רובירטּפער אויך  טָאדערמיט ה מעןוזַאויסגענומען. צא  

איבערגעזעצט אויף עברי טָאער ה סָא, וורפס ַאאויף  (נענטןָאאב)ראנטן   

ַאלמדן און  ַא טשָאכ םרעָאלשון. וו-מעַא, אויף מנטמיי סװָאטייטש,   

- רשטענַאפט האמענטש, גע קסָאלפ ַאווייבער און  ַא, טערָאפמיין  טָאחסיד, ה  

רח"מב רפס סָאד געזעצטראיבע טָאטשן, און ער הנמע סטעָארּפ רַאפדעניש   

שוטעּפאויך  זַא זויַאיידיש,  סטָארּפקלוגע רייד, אויף  וןפ מלונגזַא ַא", ניניםהּפ  

. לערנען נעןָאזיי ק ןָאלז רמלאכות און ווייבע-בעלי  

  ען און ערװנישט גע ןַאכקיין בריה אין געלט ז לָאער איז קיינמ רבעָא   

מיט זויַא דיקנרָאפ. טַאישט געהנ נטןַארענומערּפע נאין זיי תהצלהקיין  טָאה  

עם שטעטעלע לענטשין. דינביז דעם קליי רןָאפיינע דרשות, איז ער געז  

זַאדרשות  טערסָאפמיין  וןפ רןָאגעוו טכַאּפרַאפ זויַאיידן זיינען  רטיקעָאד  

כלה-סך טהָאשטעטעלע  סָאגעבעטן צו ווערן ביי זיי רב. ד םאי ןָאבזיי ה  

טַאנע גילדן אין דער ה רַאפ טַאה סַאאיינציקן סטראזשניק, וו ןַא טַאהעג  

, די זינד רקוקטַאפאויך  טָאיידישע עבירות, און ער ה לעַא קוקטַארפ ייןַאר  

. אויף רוסיש מעןַאקיין עקז לטןַאישט געהנ טָארב ה רענטשינעל רדע סַאוו  

ַאטשין און, נע לעלין שטעטעאס רבנות ָאד גענומעןָאנ טָאה טערָאפמיין   

. ווייב און קינדער מיט זיך עמעןונוועקצַא, רװעש םו, געקומען צערלצשטָא  

זען זיין איידעמסרדע טָאען ער הװ, נָאזדי  זטָאגעלַארָאּפ טָאמיין זיידע ה     

- בעלי ערציקפתמעט חכל געווען געה-ן עס זיינען סךכוועלות, אויף נבר-בתב  
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העס איז קיין בריר בערָאילה לענטשין. הק רדע וןפלע איינוואוינער ַאבתים,   

נישט לַאפער וועט ביי קיין  זַאט דערקלערט, ָאה טערָאפען. מיין װנישט גע  

על שוין מיטןװאיז אומזיסט, שווער. איך ´. "סמעןַאקיין עקז ןַאלײגב  

זַא, ירטפזיך גע טָאה´. סגטָאער געז טָאה - "!נישט רעדן ָארטַאגובערנ  

- געאויס טהָאער  ר, איידערָאטַאגובערנ רןַאפזיך מוזן שטעלן  לעגטפב ר ַא  

. מעןַאדעם עקז לטןהַא  

- ריינַאזיך  בןָאבויד, אין וועלכער עס ה ַאמען געדונגען  טהָא סחּפ רַאפ  

יי קינדער: מייןװמיט זייערע צ מעןַא, צוזראון מוטע רטעָאפגעזעצט מיי   

. מיטָארדריטן י וןפקינד  ַא -, און איך רָאזעקסטן י וןפקינד  ַאשוועסטער,   

. ריינגערער ברודע מעסַאאיטשע, דער מ עטערפדער  רןָאפאונדז איז מיטגע  

רטָאס סערװָאזען  לָא, ער זרןָאפמיט עטערפזיידע געהייסן דעם  רדע טָאה סָאד  

, גלייטערַאמין ב ַאי װדינען  לָאז רלענטשין איז און אויך ע סָאשטעטל ד  

. ביי די לענטשינער יידן נזעןָא רמע טערָאפצוגעבן מיין  לָאז סָאסוויטע", וו ַא"  

ייל צוליבװקריגן,  נטָאנישט געק טערָאפמיין  טָאה טַאלגעה יציעלפָאקיין   

קיין רב יציעלפָא, איז ער לייגטַאב טָאנישט געה טָאער ה סװָא, מעןַאדעם עקז  

- און גע ווָאטשַאכָאשטעטעלע געהערט קיין ס סדָא טַאה ליציעפָאען. װנישט גע  

ערציקפדי ר בעָא. הקהיל ררטיקעָאדער ד (שטייערן)" ּפ"עטא לןָאצ טפרַאד  

קערבלעך ירפ רטעָאפמיין  לןָאען צו צװזיך מתחייב גע בןָאה טיםַאלעבַאב  

, הנו,  חתהדין תור ַא וןפ עסּפע לןַאפריינַאעס וועט אים  סװָא ץחוַא, ךָאוו ַא  

מען טָא. צו דעם הלןַארבנישע קוו זעלכעַא ךָאנ וןפאון  ץמכירת חמ וןפ  

יידענעס ניצן סָאהייוון, וו וןפ רקויףַאפאיבערגעגעבן מיין מוטער דעם   

ראי וצ וינטװא, גערות אויף שבת. מיין מוטעלזייערע ח קןַאביים ב  

- בַא טילפזיך גע טהָארבנות,  נגעזעןָאאון צו זיין  טָאשט-קרייז סרטעָאפ  

, טערָאפרבנות. מיין  יציעלערפָאקליינער און אומ נסַאאיר מ וןפ יידיקטל  

, . "סעט שויןריילעךפבטחון, איז געווען -אייביקער טרוימער און בעל רדע  

        . ריידפט מיט הגעטענ רע טַאה  - עכט"רהילף, זיין  טסָאמיט ג  
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נטּפַאאון מען ש תטלי ַא ןָאטוט מען מיר  רָאצו דריי י  

  ורהתון פ ָאךאיין אין י ךמי                 

 

טָא, הָארגעווען דריי י לטַאען איך בין װ, רגןמָאריפ ַאאין איינעם   

,געלבלעך טערקישן טלית ַאמיך איינגעהילט אין זיין טלית,  רטעָאפמיין   

ויך און דיהעטרות, איינע אין דער  בערנעלצוויי זי טַאגעה טָאה סָאוו  

צו ןָאגעוועקגעטרַאצווייטע אין מיטן, גענומען מיך אויף די הענט און מיך   

.אין חדר מדלמאיר מ ´ר  

זייערע טירן, כדי צו זען רַאפ רויסַאיידן און ווייבער זיינען  עַאל     

-יין. איינַאריחיד אויף די הענט אין חדר -גט זיין בןָאטר לייןַאווי דער רב   

י טייל יידןװאיך געזען  בהָא, ָאּפילט אין גרויסן טלית ביז איבער דעם קהגע  

, איךןפכגערונָאמיר  בןָאטוב. ווייבער ה-לזינטשן מװאון  ךָאמיר נגייען   

ּפדי טרע יבעראמיך  גנדיקרָאטפרויַאצו לערנען תורה.  ןרגעַאב לָאז  

מיין טָאשטוב אין שטעטל, ה-שטוב, די איינציקע בוידעם-בוידעם ַאצו   

,נקַאב ַאאויף  טלוועקגעשטעַאית און לט וןפילט המיך אויסגע רטעָאפ  

.מיין עלטער און עלטערע וןפיינגלעך -אויף וועלכער עס זיינען געזעסן חדר  

ר,מאי ´. דער מלמד רכטַאנדערגעלַאנַאפאון זיך  טַאכטרַאמיך ב בןהָאזיי   

-האון מר צעַאר, געל בערדל און מיט גרויסע שווגיםּפגעל  ַאייד מיט  ַא  

סָא, וונטשיקַאק ַא רייןַא נטַאגענומען אין דער ה טהָאשחורהדיקע אויגן,   

לַאּפק ַא, און קשןָאמיט לעדערנע ל יסלפ-וקסןפ ַא וןפ כטַאאיז געווען געמ  

.ן איבערן טישוגעט  

-, רעגטפער גע טָאה - ?ברושיםכ, עענדערלגע סָאאיז ד סװָא -     

  !רב רןַאפ ץאר-דרך

-די מיידע רבעָא, רטעכזייער געלע לטןהַאאיינגע בןהָאדי יינגלעך   

בית ביי דער מלמדקע אין ווינקל חדר-לףאזיך געלערנט  בןָאה סָאלעך, וו  

, הגם די רביציןכןַאל וןפ לטןַאהָאּפזיך נישט געקענט  בןהָאביי דער קיך,   

קָאז ַא וןפ רויסגעצויגןַא טָאי הז סָא, ווליזּפש ַאמיט  רנטָאט זיי געווָאה  

און זיי ליספ-וקסןפ סָאזיי געוויזן ד טָאמלמד ה רען. דעװעראין מיטן צע  

זמן ַאאויף  נגעדונגעןָאמיך  טָאה טערָאפ. מיין טלגעשטינזיך איי בןָאה  

-גע טָאה מדל. דער מנטהַאעגעבן דעם מלמד די גרובל און  ירפ רַאפ  
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הָאט זיך גלייך ר, און עהשן, ַאז עס זָאל זיין אין ַא מזלדיקער שעטװאונ   

- . טייטלענדיק מיט ַא שּפיציקן טייטעל איהען מיט מיר תורנגענומען לער  

, בית, ווָאס איז געווען ָאנגעקלעּפט אויף ָא טָאוול-ףללעקטן אפַארפבער ַא   

: ערנט מיט ַא ניגוןלגעָאט ער ה  

ס צווייטעָאף . . . דַאלע, דָאס ערשטע אות איז ַאן לזעסט, יינגע -      

בית ַאיי ווענטעלעך, איז ראות, ווָאס זעט אויס ווי ַא שטיבעלע מיט ד ...  

ערטע אות, ווָאס זעט אויס וויפווייטער, יינגעלע, איז ַא גימל. . . דָאס   

... ערל, איז ַא דַאלעד... זָאג דַאלעד, יינגעלע, דַאץָאלהַא העקעלע צו הַאקן   

, מאיר מלמד מיך´געזָאגט, הָאט רכנָאָאב הנָאך יעדער אות, ווָאס איך   

זיינען געווען ביינערדיק רינגעפוינט מיט ַא נייעם קניּפ אין בַאק. זיינע לבַא  

ָאט דערגרייכט מיט מיר ביז דעם אות "יוד", הָאטה ראון קַאלט. ווען ע  

ָאב איךהנט, פעב זיי געָאגעהייסן צומַאכן די אויגן. ווען איך ה רימער   

בית איז געווען בַאדעקט מיט רָאזשינקעס-לעקטער ַאלףפַארפי דער װגעזען,   

. לעןדאון מַאנ  

- ַאר לערפַאר דיר פן פימל ַארָאּפגעווָארהון פדָאס הָאט דער מלאך  -    

מד געזָאגט.  נעם און עסלמאיר מ ´,  הָאט רורהנען ת ...  

און געזען, ַאז דָאסַארמַאבט די אויגן פדי יינגלעך, ווָאס הָאבן נישט       

, דלעןנָאזשינקעס און מַארן די פימל געווָארהון פהָאט נישט ַא מלאך   

. ון מיר, דעם גלויביקןפטער כעלון געפָאבן געקייכט הָאטער, פנָאר מיין   

רָאזשינקעס ון ַא ּפַאּפירן שקָארמיצלפָאט זיי ַאלעמען געטיילט הָאטער פמיין   

ן קָאּפפַארריכט אויפנָאך הָאט ער מיר ראון מַאנדלען און צוקערלעך. דע  

ט בייפגָאלד, ווָאס ער הָאט געקוי-יישלדי נייע יַארמעלקע, בַאזוימט מיט   

- גענטוב, און ער הָאט מיר ָא-ַאר מיר צוליב דעם יוםפַא ּפַאקענטרעגער   

. גט, איך זָאל זיין ַא גוט יינגל און בַאגערן צו לערנען תורהָאז  

על, יהושע´ושעלע, מיין קינד, זָאלסט אויסווַאקסן ַאזַא גאון ווי רהי -     

, נָאך וועמען מען הָאט דיך ַא נָאמען געגעבן ישראלהו לברכנרוכקוטנער, ז  

הערסט, ווָאס איך רעד -זָאגט. עגנמיר ָא רָאטעפהָאט מיין  -ושע, הי  

?ו דירצ  

. הָאט דער מלמד מיך געלערנט -זָאג יָא, שיעלע קוטנער,  -     

ייךלון חדר, הָאבן די יינגלעך גפָאטער איז ַארויס פי נָאר מיין װ  

. רע קוטנעלמיך שיע ןפגענומען מיך טשעּפען און רו  

קן און שטַארק זיך געשעמט מיטן נָאמעןָאאיך בין געווען דערשר     

ָאלטװן. איך הָאב געפאון, נָאך וועלכן מען הָאט מיך גערוגון גרויסן פ  

מאיר הָאט געקוקט אויף מיר מיט ´מַאמע. ר-צו טַאטעיימגיין הגלייך ַא  
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, שחורה-געגליווערט מיט זייער מרה בןהָא ָאסאויגן, וו רצעַאזיינע גרויסע שוו  

. ינגערפ טעַאלק כיקעָאמיט זיינע קנ קַאב ראין דע רמי טּפגעקניי וןא  

רמי רע טָאה -, קשןָאמיט די זעקס ל נטשיקַאזעסט דעם ק -      

. רילן נישט גיין אין חדװ סָאגלעך, וונאיז צו שמייסן יי סָאד  - געוויזן,  

, צו דער תורה ָאּפאון לייג צו דעם ק נקַאשטיל אויף דער ב רדעריבע ץזי  

ס וויױזעט א סַאאות, וו סָא... זעסט דרען מיט דינס איך וועל לערװָא  

... ייהיי, ה גָאהיי, ז ַאס איז דָא, יסעלעפ קטַאגעהָאּפ ןַאמיט  עלטישע ַא  

. . . יי, הייה: גטָאוויינענדיק געז בהָאאיך      

וןפשטיקן זיך  ערטהגעפנישט אוי בןהָאדי יינגלעך און די מיידלעך      

 געלעכטער.

קיין שום ַארפ רגיין אין חד טָאלאיך נישט געוו בָאה רגנסָאצומ     

ןפרַאש ַאבחור מיט  ַאזון, כתריאל,  מדסלעלט. דעם מװ ראין דע ךַאז  

רויףַא ןפוילומצוַאר געהערטפנישט אוי טָאה סַא, וודזַאלאין ה ָאּפקנ יציקןּפש  

טָאה ר. מיין מוטערייןַא ר, איז געקומען מיך נעמען אין חדָאּפרַאאון   

יילװ, גָאט ַא זןָאלָאּפמיך  לָאמען ז זַא, טערָאפהן מיט מיין נאיינטע רובירטּפ  

יןא ָאּפט דעם בחור מיטן קנָא רַאפאין מורא  ךזי טַאּפלעצג בהָאאיך   

נען צום חדרװײגעומען מוז מיך צ זַא, גטזָאגע טָאה טערָאפ. מיין לדזַאה  

. דַאלמיט געוו  

. גטָאעזג ריין אין חדר,  הָאט עג בןהָאף ליב ַארד יינגעלעַא  -      

. תורה איז זיס -  

- נגעָא ךמי טהָאדי זיסקייט, ווען כתריאל  ילטפנישט גע בהָאאיך      

, ווי מעןלייצעּפמיך אויף זיין  ןפָאררווַאפאון  יספענט און הנומען ביי די   

.די הענט לעגנאים מיט די  בהָא. איך לקעלב טןָאכגעש ַא טפרװַארַאפ  

צןַאנקולות איבערן ג טַאכ, געמיספ, געשטויסן אים מיט די צטַאצעקר  

- דער גע וןפ טהַאגעה הנא בןהָאדי טירן  רַאפשטעטל. יידן און ווייבער   

 שיכטע.

געגעבן חשק דעם מלמדסרטענזיי או בןָא,  הילרסַא, קזויַא טגו -     

ּפשלע -, דראין ח טערָאפביים אייגענעם  ערפהעלַאען בװיז געא סװָאזון,   

... יחיד-אים, דעם רבס בן  

- נַא עראין ד ;נטַאמיט איין ה לטןַאגעה עסטפמיך  טהָא לכתריא     

טהָאן ער כהילצערן קעסטל, אין וועל ָא לטןהַאהָאט עם גע נטהַאדערער   

        . תלמידים טערסָאפזיין  ַארפברויט  סמוציא גןָאגעטר  

- געראויסע ןַא. מיט גָאט ךָאנ גָאטרט חזגערזיך איבע טהָא סָאד     

ךאי בָא, הרָאיי ירד וןפד נקי ַאטן ביי לאיז זע סָא, וותעקשנו רוויינלעכע  

. סטהַאגע בָאאיך ה סװָא, רקעגן חד טפגעקעמ  
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ענצטערפנידעריקע. די  ַאען װשטוב איז גע-דעם רבינס בוידעם     

ינטער און זומער. אין דער שטוב, וואוװ, כטַארמַאפעווען ג דזיינען תמי  

רבינס בעטן. ביים םדע נעןַאגעלערנט, זיינען אויך געשט טָאמען ה  

"נצויזןַארפמיט " דעקטַאאיז ממש געווען ב סָאאויוון, וו צןַארשוו  

,קןָאעוועט זר, געצישןַא, געווקןַא, געבכטָאדי מלמדקע געק טָא, ה(ווערעם)  

-לףַא, לערנענדיק דערביי לפָארטַא, געשיילט קזָאגל ַאאויף  געצויגןפרויַא  

מיידעלעך. ביים רבינס טיש, איבער סטרעַאליכַא ַאעברי מיט  וןאבית   

, תמידלגלעז רויכערטַארפ ַאמיט  לּפלעמ-טפַאנ ַא נגעןהַאוועלכן עס איז גע  

-זיך גע בןָא, הרערטע לטענעּפָאאויף די געש ירּפַאּפמיט  טעטַארלַאפ  

-דריי יעריקע קינדער, ביז צען וןפ, עךליינג יקלצענד עכעלקוועטשט עט  

מאיר מלמד איז געווען אי דרדקי מלמד, אי ´יינגלעך. ר-יעריקע חומש  

רןָאדי י נגעןגַאזיינען דער עךלרעסערע יינגגרש"י מלמד. די -און-חומש  

".סר"שטינקע מעןָאמיטן בכבודיקן נ ןפגערו בןהָא, וועלכע זיי יינעלדי ק  

און ָאּפק ןפאוי רמעלקעַאי רעטסטעפרַאפתמיד מיט דער  -דער רבי   

-גן סיי זוָאגעטר טָאער ה סװָא, צערנעּפש ַאבלויז אין  רָא, נטעַאּפָאק ַא ןָא  

שטיקער געןַאנרויסגעהַאוועלכן עס זיינען  וןפמער, סיי ווינטער, און   

עשיידט מיטגנישט  לָאזיך קיינמ טָאה -די לעכער  וןפ טעַאשמוציקע וו  

-אויך גע יסלפ סָאד טָא. ער הקשןָאנע לראון די לעדע יסלפ-וקסןפדעם   

איז געווען געל, ווי ניםּפ. זיין רנוצט ביים טייטלען די שורות אין סידו  

אויגן זיינען געווען רצעַאשוו עלזוכט. זיינע גרויסעגדי  טַאגעה טָאלער וו   

ןעלָאנשט טעגלפ רען עװ, ןלַאפַאב לעגטפ לגרוי ַא. לייןַאשחורה -רהדי מ  

עלכע עס איזװאויגן, אין  השחור-רהע מכאויף עמעצן די שוידערלע  

עלט און אירעװאונדזער  וןפהבלים -בלהצער און  נצערַאגעלעגן דער ג  

.ברואים  

רינגעפ. אירע נקעַאקר ַא בערָאמוטיקע, -גוט ַאדי רביצין איז געווען      

-ַארזי נישט געקענט  טָאה םצוליב דע סָאעווען אויסגעדרייט, ווגזיינען   

כןרָאצעב טָאזי ה רדעָא. דנסָאש כןַאטן אין איין מלגעהא טָאבעטן, און זי ה  

-סרויַאביים  לּפטע ַאגעקערט רזי הָאט איבע דערָאשיסעלע,  יימעדיקל ַא  

עס איז ביי דערָא, רויסַאאויוון  וןפ טשערעָאק רעס מיט דע ןּפעלש  

לדװיערן װ עגטלפרבי  ר. דעָאּפט וןפ ץגעקעכ סָאד ןפָאאויסגעל ראי  

.דןָאש ַא כטַאגעמ טָאזי ה סװָא, לָאיעדעס מ רןָאצ וןפ  

,ניגון ַאמיט  ןָאגעשריי געט ַאער  טָאה -, המלכ-ייגעפטוב, -מזל -      

.טוב-מזל -מת,  ַא זעלכןַאמיט  וויינעןַאווי ווייבער ב  

יװשולדיקע אויגן,  זעלכעַאאים מיט  ויףאגעקוקט  טָאה המלכ-ייגעפ     

.ךַאסע זומיא ַא ןָאטָאּפ כןָאנ סָאלעבַאהונט קוקט אויף זיין ב ַא  
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. זי געמורמלט טַאה -. . .  רדענמאיר, די קי -      

און תלמידות מידיםלזיך נישט גערעכנט מיט די ת טָא, מאיר ה´ר     

. אין כעס געןַאנרגַאפאון זיך   

  -!דיר, צויג משוגענע יבלייזער וועל איך מוזן גיין צוהין די א -    

,און קווינט ונטפברענגסט מיך אויס אויף  -. לדעוועטַאער נעוו טָאה  

!...כלבטע  

רדי מילך אונטער דע ןפאונטערלוי זןָאל לעגטפ, ווען זי ָאלמַא     

זויַאדער רבי ווערן  לעגטפעסן,  סָאד כןַאיף מראון ט ץירג ליישיקערפ  

זי משוגענע ןפנישט יוצא זיין בלויז מיט רו לעגטפער  זַאעס, כ וןפווילד   

,נדעָאטָאצו איר ר זןָאאויסל רןָאזיין צ עגטלפער  רָא, גבטעלצויג און כ  

ירא וןפ ךָאנ טַאי הָאט געהז ָאס, וורבלַא ןָאמלבוש  מעטןַאס נגַאל ַא  

ווענעןַא, סיי זומער, יעדן שבת דרדערין גיין סיי ווינטע לעגטפתונה און זי ח  

אויף נגעןהַא, איז געלטקייטַא וןפין רמלבוש, ג סָאשול. ד-אין ווייבער  

ץלַאאיז ביי איר געווען  סָאליילעך. ד ַאגעדעקט מיט ראיבע נטַאדער וו  

-אויס בןָאנאה הה רדעריבע עגטלפמלמד  רמאי´ עלט. און רװאין דער   

רגעלעכטע-משוגע ַא. מיט נדעָאטָאדער ר טָאצו  רןָאזיין ביטערן צ זןלָאצו  

סָאד רייטןּפ, אויסשנדעָאטָאדער ר וןפליילעך  סָאד רייסןַארָאּפער  לעגטפ  

,יספמלבוש אויף דער ערד און טרעטן עס מיט די  זעָארבללַא מעטענעַאס  

די מיידלעך און וןפ, צום שרעק רונגעןּפש מישעָאויף מיט קרדע נצןַאט  

-רַאפווערן  עגטלפיינגלעך. די רביצין -די חומש וןפטער כצו דעם געלע  

אירע .נדעָאטָאר רדיק ווי מען טרעט אינשרעק, צוזעע וןפשטיינערט   

ל הָאט מעראיחיד כתרי-מער אויסקרימען. דער בן ךָאזיך נ לעגןפ רינגעפ  

ןלזיך איינשטע לעגטפאון ער  ייןּפדער מוטערס  גןָארטרַאפנישט געקענט   

הּפדער חוצ ראיבע ץרַאווערן שוו לעגטפ יםּפנמאירס געל  ´. רראי ַארפ  

.טןַאצו רעדן דעם ט נטקעגןַא גטַאוו סַא, וורעפעלַאהזיין זון דעם ב וןפ  

-פמשוגע בו -. לדעוועטַאער געוו טהָא – ָאּפ!רַאמשוגע יידל,  -      

... דיר די גערגע אויסרייסן לע´, כקסָאל  

זיך מערןַאאיינקל ינגערפמיט די אויסגעקרימטע  עגטלפיצין בדי ר     

.טןַאדעם ט רשווייגןַאפ לָאאין זון, ער ז  

רבינס ןפן אויזזי זיך געבעטן און געווי טָאה -, שווייג, לריאתכ -      

...עןנרן זיָאאיז נישט ביים קל סָאאויף איינעם, וו ןָא, ווי מען ווייזט ָאּפק  

ןפָאּפלױרַאאון  לַאלַאטכ סָאד ןָאנטָאבי גיך ר רדע עגטלפ םעד ךנָא      

.גןָאמ נקןַאצערודערן זיין תמיד קר לעגטפיינער זצייט. דער כעס  ַאאויף   

רי עװיצר", -דעם "אשר גןָאז ךָאדערנ רע לעגטפעריקן ניגון רױט ַאמיט   

הדיקעררשחו-מרה ךָאקינות. זיינע טרויעריקע אויגן זיינען נ גטזָאגע לטָאוו  
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רטייטשונגעןַאפמיט די תלמידים. זיינע  ךנָאביים לערנען דער רןָאגעוו  

ושכע ווענט אוןחאין די  גןלָאשגענך ָאזי הײמלעךמאױ בןָאה הורת רדע וןפ  

".נצויזןַארפנדיקע "כמיט קרי דעקטעַאאויוון, ב רויכערטןַארפ  

רטעָאפדעם חדר, ווי מיין  טָאניין, די תורה איז נישט געווען זיס אין      

זַאמיר נישט,  טפלעס הע זַאגעזען,  בָאאיך ה טשכָא. גטָאמיר געז טָאה  

מיט אים ביטערע ירטפאיך גע בָאמיר, ה רַאפ רקערַאיאל איז שטרתכ  

מיך ןּפניי, ווען ער איז געקומען שלע´אויף ס רגןָארימפמלחמות יעדן   

אירע טרערן, קוקנדיק ווי מען רשטעלןַאפ לעגטפאין חדר. מיין מוטער   

זיך בָאן איך הכ, אין וועליידלאיר ק וןפ לדַאמיט געוו וועקַארייסט מיך   

זי הָאט מיך נישט בערָא. ערפהעלַאקעגן דעם ב ץצו זוכן שו מערטַאאיינגעקל  

ךַא. קיין זרטָאבלויז איין וו גןָאעס געקענט מיט ז טָא, ווי זי השיצטַאב  

ַאמיט  רהלערנען תו וןפ טָאנישט געקענט קעגנשטעלן זיך דעם געב טָאה  

.טַאל ָאראיז שוין דריי י סָאיינגל, וו  

   חדר סָאד בָאאיך ה בערָא, כןָאט כתריאל מיך איינגעברהָאענדלעך    

סָא, ווהדי תור טַאאיך נישט ליב געה בָאה זויַא. טַאנישט ליב געה לָאקיינמ  

.מען הָאט דערין געלערנט  

-אויס טרקעַאגענרייַאמאיר מיט מיר  ´חדשים צייט הָאט ר עכעלעט     

קודות. ער הָאטנצו לייענען  זויַאהייסט ווי  סָא", דףרַאצולערנען מיך "ט  

-רויסגעַארן ערף ווַאאות ד ןַאאונטער  היעדע נקוד זַאמיך געלערנט,   

-רויסַא" און ףַאגעקענט "טר בָאווען איך ה רבעָאדי "שוא".  ילופַא, גטָאז  

גטָאדי "שוא" ז זַאער גענומען מיך לערנען,  טָאיעדער נקודה, ה גטָאגעז  

הָאט יעררפ סָארווַאפ, שטַא. איך בין געווען איבערררויסַאמען נישט   

טפרַאמען געד טַאה ונגלוצּפלאון  רויסרעדןַא טפַארגעד ָאמען די "שואיי י  

ַאי װ עלפַאס בנרבי םדע ומעןננגעָא בָאאיך ה בערָא. געןנרשליַאפזי   

ןָאעטג טָאה רבעָא וינהייטא. די געוועגטרפאון קיין קשיות ניט גע רהגזי  

און ץאין ניווע נגעןַאזיינען נישט געג בעטַאר םס. די עטלעכע חדשיראי  

סָאאיך ד בָאאות, ה ןַא רטענאו ""שוא ַאגעזען  בָאאיך ה סװָא, ָאליעדעס מ  

רבי רטער דעם. דענאו הציר ַאגעווען  לטָאווי עס וו גטָארויסגעזַאאות   

.כעס וןפווערן ווילד  לעגטפ  

שוין ערנסטולאיצט  זַא, גטָאדיר געז ךדָא בָאה´, כָאּפק בערָאגר -        

-רויסַאדי "שוא" נישט  סטפרַאי און דו דרעב ָאר", נףַאנישט קיין "טר רמע  

.לדעוועטַאט ער געגווהָא - !רעדן  

, ווייליסלפ-וקסןפמיטן  טָא, בלויז געדרגןָאער נישט געשל טָאמיך ה     

אויף מיר קיין בןײהפישט אוינ לָא, ער זגטָאנגעזָאאים  טָאה רמיין מוטע  

גלעךניי נדערעַא בערָאדערצו.  קלטָאצוגעש טָאה טערָאפ, און מיין נטהַא  
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ָאגןסזַארױ ַארפ טענה טעלַאמלמדס ק וןפ שטעּפ ייערדיקעפ ַאּפטגעכ בןהָא  

גןָארויסזַאנישט  רַאפ עטשּפ טכַאּפגע ריערפבן הָאווי זיי  ונקטּפדעם "שוא",   

.אים  

-. אייגנטַאכרנַאפ כטַאביז  ריפאין דער  כטַא וןפמען  טָאגעלערנט ה     

ען דערװגעזעסן אין חדר. אין דער צייט,  טַאגל רָאטלעך נישט געלערנט, נ  

געמוזט זיצן עּפדי צווייטע גרו טָא, העּפמיט איין גרו ערנטלגע טָאבי הר  

,קינדער רַאפ ייןּפען די גרעסטע װשווייגן איז גע סָאליידיק און שווייגן. ד  

גָא. צו מיטןַאכעדן, לרזיך,  ילןּפ, שוועגןַאזיך ב טפרַאגעד בןָאה סָאוו  

ה,שע רלבעהַא ַאדי קינדער אויף  יימשיקןַאה ָאלדער רבי טיילמ לעגטפ  

ער רָאשעה זיי נישט געבן, נ לבעַאדי ה טָאך ױער א לעגטפ טפָא רבעָא  

.רייןַאעסן די יינגלעך אין חדר  סָאגען דנברע זָאלמען  זַא, גטַאנרלַאפ טָאה  

לערנען ביי דער מלמדקע הע שעכעלעט ךָאבלויז די מיידעלעך זיינען נ  

טַאאון געה רַאפאיך די מיידעלעך דער בהָא. ווי מקנא געווען נגעןַאיימגעגַאה  

.יינגל ַא ןפַאשַאב ךמי טָאער ה סָארווַאפ, טָאג וצ תטענו  

ַאעברי אין סידור, ווי  גןָאאיך געקענט ז בהָא, ערנעןל רָאצוויי י ךָאנ     

לערנען מיט מיר נגעהויבןָאבי רדער  הָאט רָאי ינףפצו  ונקטּפ. סערַאוו  

"."ויקרא הרשּפדי  -חומש   

-ער אויס עבריװאיך  סװָאביי זיך,  ץלָאאיך בין געווען זייער שט     

איך געגרייט זיך צו בָא, הםדע חוץ. רנחב-ומשח ַאזיין  ןָאיינגל און הייב   

איך וועל רמיר, אויף וועלכע רַאפ כןַאוועט מ טערָאפמיין  סָא, ווהסעוד ַא  

.איינגעחזרט רמיט מי נגַאל-כןװָאמאיר מלמד הָאט  סָאדי דרשה, וו גןָאז  

אין חדר, איז בןָאה לעגןפ רמי סָאטובים, וו-םוצווישן די זייטיקע י     

ייערןפ ָאסאון ד רינסָאעטּפשמע לייענען צו קינ-גיין קריאת סָאגעווען ד  

וןא רןָאגעוו גןלעאיז גע לווייב ַא סָא, ווָאלמ . יעדעסנהייבןָא-חומש  

זיי ןריפאון  רחד וןפגלעך ננעמען די יי לכתריא לעגטפיינגל,  ַא טַאגעה  

לעגטפ ריןָאעטּפשמע לייענען. די קינ-שטוב קריאת רינסָאעטּפצו דער קינ  

".מעלותןה-רמיט "שי נגעןַאהַאאיז געווען ב סָאליילעך, וו ַאליגן הינטער   

עַאל וועקשטעלןַא עגטלפיאל רתכליילעך.  רוםַאזיצן  לעגןפווייבער   

בןהָא רמי סָאשמע, וו-קריאת גןָאז לעגטפליילעך און ער  רוםַאיינגלעך   

מען יעדן יינגל לעגטפ כדעםָא. נטָארביי וו רטָאוו גןָאכזָאנ טפרַאעדג  

ךס. קיין עךלוקערצ, ניסלעך און נדלעןַא, מזשינקעסָאגעבן מתנות: ר  

ַאען װשטעטעלע איז גע סָא, ווייל דןפנישט טרע עגןלפשמחות  זעלכעַא  

.קליינס  

   עןװ. טסןכנהייבעָאזיין די זעלטענע חומש  לעגןפ ךָאנ ריילעכערפ   

דןַאה, איינלדסעו ַא כןַאדי עלטערן מ לעגןפחומש,  נהייבןָא לעגטפיינגל  ַא  
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וועקשטעלן דעםַא טלעגפמלמד  רגלעך. דעניי-און חדר קסענעװַארעד  

: גַאלָאדי ַאזַאמיט אים  ירןפטיש און  ןפאוי רנהייבעָא-משוח  

-? נעןרלע ויבןהנגעָאסטו ָאסדרה ה סערװָאיינגעלע, יינגעלע,  -     

וןפאין ניגון  ביסלַא נטָאערמד טָאה סָאניגון, וו ַאמיט  רעגטפגע רע טָאה  

"."אקדמות  

ערט.פגעענט רבחו-"ויקרא",  הָאט דער חומש -      

  ?טייטש "זיקרא" רעדס איז ָאוו -    

.ןפרוגע הָאט -      

?ןפרוט געהָא רעװ -      

.ןפגערו טהָא טָאט, גָאאדני, ג -      

  ?ןפגערו טָאג טהָאוועמען  -    

... גןָאצו זַאזױ -ראמול –משהן  צו - משה -צו  -לא -      

ר.ייטעװווייטער און  ױזַאאון   

לָאלעמַאאיז נישט  סָא, ווערספענט לעַאגעדענקט  טָאיינגל ה סָאאויב ד  

געוואונטשן בןהָא, געסט רייטפזיך גע מעַאמ-טעַאבן טהָא, לַאפען דער װגע  

ץלַא וןפ רלעמען, און מעַא ַארפס גרױמחה איז געווען שטוב און די -מזל  

-איינ רמאי ´ט רָאה רן זיינע חברים. אויך מיט מיוא רבחו-דעם חומש ַארפ  

ערנטלאויסגע ךָאמיך נ רלעם הָאט עַאזרט די אויסרעדענישן. צו דעם חגע  

אין דעם סװָאדעם,  יןא נעןַאשטַאאיז ב הדרש. די זונדערַאדרשה ב ַא  

יקעראיבע ץלַא װיגלייכע  ַאזַאאיז די אלף נישט  שמ"ויקרא" אין חו רטָאוו  

דערויף הָאט? קליינע ַא לףַאאיז די  סָארווַאפ. יינעלק ַא ָאראותיות, נ  

לף אין ויקראַאאיז די  ר: דעריבעזויַא ערןפייסן ענטהגעמיין מלמד מיך   

אותיות נדערעַא לעַאויס קעגן רג לטןַאזיך ה לעגטפ לףַאקליינע, ווייל די  ַא  

ָאגט,געז טָאג טָאבית. ה-לףַאזי איז די ערשטע אין  סָאיב דעם, וולצו  

,ערןװ טפָאגעשטר לסטוָאלטן, דערום זַאה-גרויס ןָאסט דיך געטהָאווייל דו   

.ותיותאע רעדנַא עַאלי װבן קלענער שריס אין ויקרא וועסטו ווערן געָאוו  

ויקרא וןפרעדענישן סאוי לעַאט די רנאיך געלע בָאה התמדהמיט גרויס   

רןַאפזיך  ייזןַאװ, כדי צו בלףַאר נעקליי ראיבער דע המיט דער דרש מעןַאצוז  

ר.מי ַארפ כןַאעלן מװמע ַאמ-טעַאט ָאסה, וודלם אויף דער סעווע  

. ציכטַאט געמשני הקיין סעוד רמי ַארפ בןָאה מעַאמ-טעַאט רבעָא     

ןבהָאת ושכיר ךװָא ַאבל ור ריפדי  ַארפ סָאר, ווַאפס איז געווען דערדָא  

דָאסצי  ת:דווסע כןַאמ וצ רגינעןַאפט נגעקע טמיינע עלטערן זיך ניש  

ייבןהנָא שדעם למדן איז חומ טערָאפמיין  רַאפ װָאס, רַאפאיז געווען דער  

עכנטַאררפ עגטלפס ָא, ווי דךַאויסע זרג ַאזַא רַאפען װגע ררעכנטַאפנישט   

.גרויס געשעעניש ַאחומש איז  הרשּפ ַאעמען ש רַאפיידן,  סטעּפרָאווערן ביי   
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ייבןהנָא-צום חומש המיר קיין סעוד ַארפ טָאנישט זיין, מען ה לָאי עס זװ  

ךמי ףשלָא כןָאאיז געקומען שבת נ דלממ ר. בלויז דעטַאכנישט געמ  

.טןַאביי מיין ט ערןהרַאפ  

.אין מיין קינדעריש לעבן נטוישונגַאאיז געווען די ערשטע גרויסע  סָאד     

זיך מיט בןָאעסער איז געווען די בושה אין חדר, וואו די יינגלעך הרג ךָאנ  

.מיר וןפ טּפָאאון געש רַאפדער טמיר גערייצ  

בןָאה -קיין סעודה,  כטַאדיר נישט געמ טָאער, מען הנשיעלע קוט -     

.רייןַאאין די אויגן  גערניפגען און געטייטלט מיר מיט די נזיי געזו  

טהָא. ער טערָאפמיין  רַאפגעוויינט מיט ביטערע טרערן  בָאאיך ה     

.געדיעַאשער טררמיין קינדע וןפ כטַאגעל  

-רַאפער מיר  טָא,  הלעַאזיי  וןפבעסער לערנען  נעןָאוועסט ק -     

... יהושעלע קוטנער ´צווייטער ר ַאלמדן,  ַא קסןַאוועסט אויסוו - זיכערט,  

ראי ר.קוטנע עליהושע´ קיין ר קסןַאאויסוו לטָאנישט געוו בָאאיך ה     

, מיטהשרד ַא טןהַאלטיש, מיט  ןפטיין אוישסעודה, מיט  ַא לטָאב געווהָא  

רויטערנישט געווישט מיט זיין  טָאה ָאטערפמיין  ילפיװות. נקריגן מת  

טנער זיי נישט געקע טָאאויגן, ה נעמיי ןופן רערדי ט עלטשייַאפ-קעשענע  

.אויסווישן  
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ען הָאט אין הימלמ סטרַאגעדיע צוליב דעם, ווָא ַא            

צרותיוַארביטן די פ                            

 

וןפיבער ראיז געווען ַאן אומעטיקע, און איך הָאב דע באונדזער שטו      

. ייז ָאן נישט ליב געהַאט די הײם, נָאר די גַאסדװקינ  

ה, ווָאסרגעווען די תו שולדיק אין דעם אומעט אין הױז איז, ערשטנס      

ון דיפן געמיט פילט יעדן ווינקל און געלייגט זיך שווער אױפהָאט אויסגע  

, ָאטגון פהױז  ַאהמדרש ווי שטוב, -מענטשן. עס איז געווען מער בית  

צווייטנס, איז שולדיק געווען אין דעם ן;ענטשמון פז הױָאנשטָאט ַא   

. מַאמע-ווישן טַאטעצזיווג  רצוגעּפַאסטע-דער נישט  

לטָאר, װען די מַאמע ווּפָאמַאמע ווָאלטן געווען ַא צוגעּפַאסטע -טַאטע      

עןװאיז גע לַאפדער  רבעָא .מעַאדי מ -ַאטע ט רעדגעווען דער טַאטע און   

. ַארקערטפ  

זיי נישט געווען צוגעּפַאסט צו זיין ןופעך איז יעדער לשוין אויסער      

ונד, מיט ַא ווייך, צַארטריקסיק, װגע-ייןלער טַאטע איז געווען קדלע. ָאר  

ע בַאקן, מיט ַאןטע רוילופגן, מיט ױויע אלאון שיין ּפנים, מיט ווַארעמע ב   

טישע הענט, ַאזוי ַאז װען נישרייבעװז, מיט ווייכע ָאיינער נלק רקטעָאּפגעטָא  

- ייזלטע ּפיאות, גערברוינע בָארד און טונקעלע געק-ויטלעךריּפשע הזיין   

. רטַאאויסגעזען היּפש װײבלעך און צ רָאקטע ווי קָארקנציערס, ווָאלט על  

, געוויקסיק, עטווָאס איבערגעבויגן, מיט קַאלטע-מיין מוטער איז געווען הויך  

ז, מיט ַא לייכטָאער נפויסע, גרויע דורכדרינגלעכע אויגן, מיט  שַאררג  

. למַאנסבי רשּפיצט. ַאן אמתערַאפף, רַארויסגערוקטן קין, קנָאכיק, שַא  

ַארשידן. מייןפויך געווען גייסטיק שטַארק איזיש, ַאזוי זיינען זיי פווי       

ָאבער קיין גרויסער ;דשחן און ַא מדמלָאטער איז, אמת, געװען ַא ייד ַא פ  

וןפװי  ץון הַארפחריף איז ער נישט געווען. ער איז געווען מער מענטש   

- נייַארטיק, און נישט ליב געהַאט והָאט אויך גענומען זַאכן גוטמ רמוח. ע  

- צונבכלל נישט ליב געהַאט ָאטיף אין ענינים. ער הָאט -צודרינגען צו  

. ןכין זַאאלט פעצווייגיל. ער הָאט אויך קיינמָאל נישט פשטרענגען זיך צו  

זיין ט, איןָאבן אין גױזיין גל ָאטג רגעגלויבט מענטשן און נָאך מע הָאט רע  

. ער הָאט קיינמָאלץענערתורה און אין צדיקים איז געווען ממש ָאן ַא ג  

ַאראיבל, נישטפטס דרכים, נישט געהַאט קיין ָאנישט איבערגעטרַאכט ג  

יבןרגעװען, ַאז ַאזוי איז געש גענוגקות. עס איז פון קיין ספאוסט װגע  

ר. עטגָארזיך נישט געז רן הַאט עָאכז-התורה. אויך אין ּפרנס ראין דע  
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ייזטּפש רי עװ, ייזןשּפער וועט אים שוין  זַא, טָאאויף ג טזָאלַארפזיך  טָאה  

זיין .ענישלפשעַאב ענסטןלביז דעם ק רטי-לוויז וןפזײנע ברואים,  לעַא  

. איוויטעטַאט ביז נכדערגריי הָאטבטחון   

ליבטַאזיין באיז געװען  -ט, כהילף, רע טסָאעט שוין זיין, מיט ג´ס -      

. לעכטש, ווען עס איז געווען לָאט יעדעס מָארוו  

טענישןַאכטר גןרָאטַארפדאגות, נישט געקענט  טַאגעה טנייפ טָאער ה      

. רגענישןָאאון ז  

ַאב, געווען ר רייערַאבילג ר, דעטערָאפמיין מוטער איז, ווי איר   

סװָאמענטש, -ָאּפק ַא, לעריןפצוויי ַא, רגעריןָאז ַאליתניצע, כת-גרויסע בעל  

, ליבכןַאז ראויסגעזעןָאפ, כןַאאין ז ריינגעדרונגעןַא, כטַאתמיד געטר טָאה  

כטןַאזיך דאגות, טר ויףא ןפרַאוופויַארינים, נזיך אין ע ןפטיַארפ וצ טַאגעה  

זיך ןפטיַארפים, כרדיינע זאון  טָאוועגן מענטשן, וועגן דער וועלט, וועגן ג  

, לַאטעלעקטונ: זי איז געווען דורכאויס איטָארמיט איין וו. ךַאאין יעדער ז  

. ָאּפק סבילישןַאנמ ַאיידענע מיט  ַא  

ילןפדער לָאמַא לעגטפ, און ווען ער טַאגעה יבל טערָאפמיין  טָאזי ה      

ממש דעם לעצטן וועקגעבןַא", ןעווענילּפזי אים " לעגטפ, כלעךַאזיך שוו  

עקענט מוחל זיין זייןגאים נישט  טָאזי ה בערָאויל. מאיר אייגן  וןפביסן   

ןפקיין עול אוי בןָאנישט ה סָאטזיניקייט און דכון און לייחקינדערישן בט  

. ביי קייןרדענווייב און קי ַארפתכלית  ַאוועגן  כטןַאאון נישט טר ָאּפק  

לטָאנישט געוו טָאער ה סָא, ווסָאזיין ד לעקענט מוחגזי אים נישט  טָאה לַאפ  

רע ואװ, הילהגרעסערער ק ַארב אין  רןאון ווע מעןַאקיין עקז גןײלַאב  

צום כטַאגעברָאּפרַאזי  טָאער ה רָא, נרנסהּפבוד און כ בןָאגעקענט ה טָאלוו  

קות, איןחגעמוזט לעבן אין ד טָאזי ה או, ווענטשיןלהעק  ענעםפװָאררַאפ  

סטעָארּפצווישן  שטעקטַארפאון  רייַאבילג ראי וןפ ןפרָארווַאפומעט, א  

נישט רטָאקיין וו טָאאומוויסנדיקע ווייבער, מיט וועמען זי ה ישעפרָאד  

 געקענט אויסרעדן.

- ייװמיט די  דלעךנרייפצו זיין  מיטַאזיך נישט ב טָאזי ה ילפאויף ווי      

ייבערװ. די טפַאדשנרייפקיין אמתע  ןּפינקָאנט נזי נישט געקע טָא, הרבע  

ערנדעַא לערלייַא, קליידער און וועגן ייזּפ, שכןָאעדט וועגן קרגע בןָאה  

- אינעטרעַארפגעווען  זװען מיין מוטער אי ייטצערשע ענינים, אין דער װײב  

רעווען דעגזיינען  ריםפס ליבטעַאאין העכערע ענינים. אירע ב טסיר  

", דער "בחינותהחכמ שיתראישרים", דער "ת ל"מסר ות", דעבלבהבת ו"ח  

לָאמַאאון ווידער בערָא. זי הָאט אויך נדערעַאישר" און ה רפ"ס ר", דעולםע   

. קיייננװט אויסנגעקע טָאזי ה סָאגעלערנט תורה, נביאים און כתובים, וו  

ביםותכביאים און אין נ, איז קיין גרויסער בקי אין דחסי ַא, טערָאפמיין   
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ס, און יעדעהאין תור סוקּפגעדענקט יעדן  ויזלנישט געווען. ער הָאט ב  

יד טָאאין  סוקּפ ַא ינעןפוויסן וואו צו גע ןפרַאד לעגטפ, װען ער לָאמ  

גענוי אין גטָאאים געז טָאמיין מוטער און זי ה רעגטפ, הָאט ער געריםפס  

צו לערנען די טַאזיך. זי הָאט אויך ליב געה ינטפעס גע יטלַאּפן קכוועל  

רפס" :, װיזדביי אונ לגערטַארווַאפזיך  בןָאה סָא, ווריםפנע סרדעָאמ  

"שבילי ת;מעשיו-און בבא טפַאוויסנש וןפגעמיש  ַאאיז  סָאברית", ווה  

מיט רנומעןַאפ. זייענדיק ריםפכע סלזעאע כעלאון ענ "וןפ, "יוסי"םלעו  

ר.עבצו רעדן מיט די וויי סָאוועגן וו שַאגעה רנישטָאזי דעריבער ג טָאומדות, הל  

אין רטעָאפגעווען. ביי איר  טישנך ױאיז זי א כןַאקיין גרויסער בריה אין ז  

, נישט גענייט, נישט גערוימט, אוןכטָאנישט געק לָאזי קיינמ טָאהויז ה  

ןָאקענטעניש,  ןָא ןָאזי עס געט טָאביי זיך, ה ןָאעס געמוזט ט טָאווען זי ה  

גטָאנישט געקל ָאלהָאט זיך קיינמ טערָאפיין. מיין זחשק, ווי אויף יוצא צו   

,מערקן לעגפאיך  ָאבער :נגטַאאים דערל ָאטזי ה סָא, ווכליםַאאויף די מ  

ַא טקינד, מי ַאיך, א ילופַא. טַאיק ליב געהרער הָאט זיי נישט איבע זַא  

-בע כןָאווייבער ק נדערעַא זַא, ילטפגע ונדעסטוועגןפ בָא, העטיטַאּפ שןּפיה  

מיך מיטנעמען לעגטפ טערָאפ, ווען מיין לָא. יעדעס ממעַאסער ווי מיין מ  

ווי טליפאיך ערשט גע בָאשמחה, ה נדערַא ןַאברית, צי אויף  ַאאויף   

,צימעס-מייערן ררעגלטעּפ, צי געישפ ילטעפעס קענען זיין גע טעמטַאב  

מיין גטָאגעז לָאעס איינמ בָא. איך הןַאכז כעלזעַא ךָאאון נ ליישפ טןָאגעבר  

עהייסןגהָאט מיך  טערָאפט ביים טיש. מיין ַאכנ-צו-רייטיקפמוטער   

,לטכגעשמיי המעש-בשעת ָאטווי ער ה מערקטַאב בָאאיך ה רבעָאשווייגן,   

טהָא, ךַאדי ז רגלעטןַאפאייגענע. כדי צו  סָאד ילטפאויך גע לטָאווי ער וו  

דער וןפ הרשּפחידוש אויף דער  ַאמיין מוטער  גןָאגענומען איבערז רע  

בערָאערט, המוטער הָאט אויסגע. מיין ןַאלפאיז אים איינגע סָא, ווךָאוו  

חידושים עס ילפ. ווירויסגעוויזןַאהָאט זי נישט  גייסטערונגַאויס בגרקיין   

דזערענאו וןפ ירושיםּפזיינען געווען אויף תורה אין די צוויי און דרייסיק   

גיך זויַא רןָאגעוו עלּפגעקענט, און זי איז נישט נת עַאלזי זיי  טָאחומשים, ה  

במאריך, ער הָאט לי-בעל ַאאיז געווען  טערָאפנייעם חידוש. מיין  ַא וןפ  

רנדיקזאיבערח לָאטמפָאערטער, װסך  ַאמיט  ךַאז ַאאויסצוטייטשן  טַאגעה  

,נעןראייניקע מָאל. דָאס איז געווען זיין שטייגער אי אין לע ךַאדי זעלבע ז  

ןגָאטבע צו ז ַא בןָאער ה לעגטפ. דערביי ןַאכטעגלעכע ז-גָאאי אין ט  

ןגערעדט צו עמעצן, וועמע טָאווען ער ה ילופַאאיר מיך",  רשטייטַאפ"  

ץגעווען קור לָאלעמַא"דו". מיין מוטער, ווידער, איז  גטָאער הָאט געז  

ז, און יעדע אויסטייטשונג און אריכות אירטָאוו ַא לרענד ַא, רףַאאון ש  

.איר געווען דערווידער  
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טן אומגעדולד אוןײכל ַאמיט  גטָאזי געז טָאה -הער, כיהער, ´כ -       

רבות איז איהתלה, ווייל יעדע רויסגעוויזןַאנישט  הבותלתה וןפ רוּפקיין ש  

זי נישט טָא, הילטפנישט גע טָאזי ה סװָא, סָאד גןָא, און זרעמדפגעווען   

.עפעכסטער שטוהביז דער  געןַאנגרגעקענט. דער אמת איז ביי איר דע  

אמת, הָאט זי בעסער ולןפדעם  גןָאאון ווען זי הָאט נישט געקענט ז  

נדערעַא גןָאט זַאליב געה טָאה סָא, ווסטַאיז, דער ענטוטערָאפגעשוויגן. מיין   

מיין וןפיימלעך האומ ילטפזיך דער טָאן גוטס, הרעהמענטשן גוטס און   

סָאאירע גרויסע גרויע אויגן, וו וןפ  יקלב ןפרַאמוטערס שווייגן און ש  

דעריבער איבערגיין צו טלעגפגעזען מענטשן דורך און דורך. ער  בןָאה  

.זיינע זמירות  

טישעסיהדי קבל ןגען מיט ברענזי רע עגטלפריבון עלם ועלמיא",  הי"      

.צו זיין געמיט סטּפַאזיינען געווען צוגע סָאזמירות, וו  

.עמדע מענטשןרפגעווען מיט  ראיז מיין מוטע לטענערַאצוריקגעה ךנָא  

זיך מיט רימעןַאצו ב טַאליב געה בןָאשטעטלשע ווייבער ה סטעָארּפדי   

, מיטריציםּפביי  רזיינען געווען איינגייע סָאאון זיידעס, וו טעסַאזייערע ט  

דער וןפ רטַאדערוו בןָא, און זיי החהּפט אין דער משחשו ַא דערָא מדלמ ַא  

ערן וועגן איר יחוס און אירעהע מעלות און רזייע רַאפ עלותּפרביצין הת  

זי זיך טָאה זויַאוב געשוויגן. ר סָאמיין מוטער הָאט ד ָאבערמעלות.   

דע אויףנדי גרע ירטפלט אויף חתונות און בריתן, נישט געהנישט געק  

עלכע די ווייבער, זיצנדיק איןװשמחות, אויף  דערעַאנאון  ירענישןפ-שול  

טיש טריפגע בןָאה, רענדי מע וןפ טרגעזונדעָאּפדרים, ח זונדערעַאזייערע ב  

.ביי זייערע טישן נסבילןַאדי מ וןפ צושטייןָאּפ, נישט יטשעווקעסּפ עַאלמיט   

.רעמדפאון  נטוישטַאאומהיימלעך מיט איר,  ילטפזיך דער בןָאדי ווייבער ה  

,עכדי טרייטעלע ןפמען הָאט זי גערו סװָאצט  יידענע, וט אויסגענהָא סָאד  

ע איז געוועןכדי טרייטעלע טָא, טרייטעל. ´ר, ןַאאיר מ וןפ מעןָאנ ןפאוי  

.רעדעוודיקעַאב ַא, רצעַאשוו ַאי לענגער, װ ריידענע, ברייטע עטעפצע ורק ַא  

איז טערָאפביצין, ווייל איר רשטיק  ַא רַאפ טןַאלדערצו הָאט זי זיך געה  

דעריבער טָא. זי הטעקָאניּפ מעןנָאשטעטעלע מיטן  ַאדיין אין  ַאגעווען   

אירן, דעם דיין רטעָאפ וןפ אותלפנון ניסים לצו דערציי געהערטפױנישט א  

לעגטפמיין מוטער,  וצ ריינקומעןַא לעגטפזי  לָאיל מפ. װינטעקָאיּפאין   

טָא. טעקָאניּפאון  נטעקָאיּפ -טע כצייט איין געשי צעַאנערן די גהמען   

די גרענדע צווישן די שטעטלדיקע ןריפגענומען  רדי יידענע הָאט דעריבע  

-מבינות, גע גטָארויסגעזַאדעות, געמישט זיך,  גטָאגעז טָאווייבער, זי ה  

ױזַאן ו, אענעןדַאװט נגעקע ױםק טָא, הגם זי הותלע שארשייבעװ סקנטּפ  

די רןװָאזי איז גע זַאענט, ה עטעפדי ווייבער אין די קורצע  ריינגענומעןַא  
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. ערטהרביצין און מיין מוטער, די למדנית, הָאט מען נישט געזען און נישט גע  

. נען הויזן מיט מענטשןענישט ק ריב אילן צולײד עגטלפמיין מוטער           

זי זַאזי געוואוסט,  טָאדעם, ה ץוח. םַאזנ, עלנט, איילייןַאי איז געווען ז  

טָאנשטָאות, ווייל נבראין זיין  טערָאפמיין  וןפ הערכמדי  ליעַאאויך ק כטַאמ  

נישט טָאזי ה ָאבערזי שונאים.  כטַא, מרףַארביצין ד ַא, װי דריינפ כןַאמ  

. רעמדפזיינען איר געווען  סָאזיך מיט מענטשן, וו ריינדןפַאט בנגעקע  

. די ווייבערלגָאפדער ןָא ָאבערעס אין זיך,  ןפקעמַאב רובירטּפ טָאזי ה  

- ַארפט שני בןָאגעזונטע, ה-ישפרָא, דסטעָארּפשטעטל, גוטמוטיקע,  וןפ  

רַאפ טפַאריינדשפמיט  ָאּפזיי נישט  לטָאדי רביצין צ סָארווַאפ, נעןַאשט  

- גרויס ַאיצע, נגאווה-בעל ַא רַאפ נגענומעןָאאון זיי הָאבן זי  טפַאריינדשפ  

. רָאאין דער אמתן איז זי עס נישט געווען אויף קיין ה סָאלטערין, ווהַא  

נישט ָאל. זי הָאט קיינמלןַאפך תמיד געװען געירקערט, זי איז ביי זַאפ  

לָאזיך אויך קיינמ טָאזי ה .ת צו זיךנוטע טַאזיך און געה וןפ לטןהַאגע  

זיך לטןַאהַאב דָאגר ָארקיין לומדות, נ ןיזרויסגעווַאנישט גערימט, נישט   

ןָאאון מוזן ט תקוחאיר ד וןפגעקענט. מער ווי  טָא, װָאס זי הםמיט דע  

זי איז נישט צוגעוואוינט געווען און קיין כוח נישט סָאאין הויז, צו וו רבעטַא  

- מַאאיינז רהעק. אי םאיר עלנט אין דע וןפיטן לדערצו, הָאט זי גע טַאגעה  

ך מערָאדעריבער זיך נ טָא, און זי הגןָאקייט איז געווען נישט איבערצוטר  

זיינען געווען סָא, וויםרפס לעַאגעלערנט  טָא. זי הריםפאין די ס טפטיַארפ  

, םריפס-דרוש לערלייַאביז  ריםפס-מוסר וןפשטוב,  טערסָאפאין מיין   

טַאגעה טָאזי ה רָאען נװ. םירפס-קבלה וילפַאיעקב, און -מדרשים, עין  

צייט צו ןופייענט. לבעט און גע ןפאוי וועקגעלייגטַאצייט, הָאט זי זיך   

זטָארויסגעלַאשטימונג און נישט  רמעורפ ַאאין  לןַאפריינַאזי  לעגטפצייט   

לטַאער "שבט מוסר" איז געווען ד. נטַאדער ה וןפ" ר"שבט מוס םדע  

- גענרייַאטרערן, װָאס מיין מוטער הָאט  וןפמיט סימנים  ולפאון געל און   

םאין אים, אין דע קוקןנרייַא מָאלַא זיינגלוויי עגלפט אין אים. איך נוויי  

קודש טעקסט. דָאס-לשון םאיז געווען אונטער דע סָאטייטש טייל, וו-ירעב  

רטָאד טָאום, ווי מען ברניהג וןפמיט מעשיות  ולפאיז געווען  רפס נצעַאג  

בעטלעך די-אויף שטעך ייגטלאון מען  רעגלטּפאון מען ברענט און מען   

טב"ש ןופבר חמ רת. דעװדיניט און מצ לעַא ָאּפהיטן נישט  סװָאזינדיקע,   

זיינע וועגן און לעַאין איימיש אין גיהנום, ה זויַא ילטפסר" הָאט זיך געומ  

. רןָאגעבוירן און דערצויגן געוו טָארד לטָא, ווי ער ווטיילונגעןָאּפשטעגן און   

רטָאמען טוט ד ס, װָאקשים-און ענויים ייןּפעגן די װאון זיינע שילדערונגען   

לָאז רויפ ַא זַא. גענוג סטישסטעַאנטַאפשעים, זיינען געווען די רדי  ןָא  

, בײט ָאנזײגן איר קינד ליבנסמַא ַא ַארפ טסרוי בד דעקןָאּפ וןא געסןַארפ  
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ידאויף  קנסַאה נגעגליטעָאאויף  געןנעהפום זי אוינאין גיה ָאלז´מ זַא  

, ייערפמען אין  טָא, ברווענעןַאאיין אות אין ד ערןּפיהאיבער ַארפבריסטן.   

רַאפ ילופַא. ייערפס איז טויזנטער מָאל טויזנט הייסער ווי אונדזער ָאוו  

אויף דער צונג און נגעןַאגעהפווערט מען אוי קעןַאנזינדיקע געד כטןַאטר  

.ן עק וועלט ביז דער צווייטןײא וןפהקלע -אין כף ןפרָאגעוו  

לעַאדי  טָאקודש -ן קול אויף לשוןפלערנען אױ לעגטפמיין מוטער       

די בלעטער מיט אירע דעקןַאוויינען ביטער און ב לעגטפאכזריותן און זי   

",מוסר-"שבט םדע טָאאין  ןָאטַארפ זויַאזיין  עגטלפהייסע טרערן. זי   

עסן אין שטוב. איך בין געווען ןָאכצוקָאּפ רגעסןַאפ ילופַא לעגטפזי  זַא  

-מיר אים אויסגע בָאמוסר". איך ה-"שבט וןפמחבר  םדע טָאשונא -דם ַא  

,הויקער ַא, מיט הפמכש ַא וןפ זָאנ ַאייד מיט  רצןַאבייזן שוו ַא לטָאמ  

ערטה סָא, וורשויןּפַא יסענעםלגעשָאּפאון  עםנגעריסעָאּפ ןַא, רזעענישַאפ ַא  

חשק טַאגעה בָאמענטשן. איך ה גןָאכיָאנישט אויף שילטן און זידלען און נ  

איך בהָא טּפ, ווען איך זע אים. איבערהוייצלעךּפצוצערייסן אויף  םאי  

זויַא מעַאצוליב אים וויינט מיין מ סָא, ווסָאל זיין דחאים נישט געקענט מו  

-יבערא רַאפאין גיהינום  ייןּפטעס וועגן די כ, און צוליב זיינע געשיטפָא  

ליפ, וויעןנוועַאאין ד ערטּפיהגע גגענו בָא. איך העןַאװענאון ד ערןּפהי  

איין אות בלויז קומט ערןּפאיבערהי רַאפ, און אויב זטָאעס הָאט זיך געל רָאנ  

-אי רַאפמיר  רַאפקליין -, איז דער גיהינום געווען צוףרָאשווערע שט ַאזַא  

.עךלזייט נצעַאג ערןּפבערהי  

,עדערפטינט און  טערסָאפגענומען מיין  לָאמַאאיך  בָאכעס ה רַאפ      

ןפאוי טָאלאון אויסגעמידושים, חע נשרייבן זיי לעגטפע ער כמיט וועל  

-רָאטוט ג סָאמענטשעלע, וו מישָאק ַאמוסר" -"שבט ַא וןפבלעטל -שער  

איז סָאד זַא, מעןַאמיין מ גטָאגעז בָאה ך, און איךַאע זנקיין שיי שטינ  

רןָאגעוו רביטערטַאפמוסר". מיין מוטער איז -דער "שבט  

מעק  - .גטָאי געזזצדיק,  הָאט  ַאמוסר איז געווען -דער שבט -      

.ריםפזינד צו שרייבן אויף ס ַאיז א´עס שוין אויס, ווייל ס  

ַאער איז  זַאד, מאויף מאיר דעם מל גןָאזינד: ז ַאאיז געווען  ץלַא  

ַאאום שבת, איז געווען  ליגןפ ןכַאּפ ;זינד ַאמשוגענער, איז געווען   

-המעש ָארייד, נ-הזינד, ווייל עס איז נישט מעש ַאאיז געווען  ןפלוי ;דנזי  

,טַאכנ-אין דער הייסטער זומער ילופַא, קעלרמעַאי ַא ןָא ןפָאשל ץ;שייגע  

, איזלבענק ַאדי קניען אויף  ויףאזיך  רןּפַאנשָא  ;זינד ַאאיז געווען   

טָאמען ה סװָאזינד.  ַאמענטשעלעך, איז  ןסמָאלױא; דנזי ַאגעווען   

.דנזי ַאגיין איז אוודאי געווען -זינד. ליידיק ַא, איז געווען ןָאנישט געט  

געמוסרט טערָאפהָאט מיך מיין  - ?ליידיק וםרַאװָאס גייסטו  -      
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נישט ָארייד ט ַא -. ילןּפמיך געזען זיך ש טָאער ה סָאוו לָאעס מדיע  

. לערנען רבעסע רָאליידיק, נ ייןגרומַא  

- זיך גע גָאט ַאצען שעה  טָאה סָאקינד, וו ַא"ייד" איז געווען  רדע      

די ילופַאגעווען ווייניק.  ץלַא ךָאאיז נ סָאד בערָאדר, ח ַאשטיקט אין   

. דיהמיט תור רנומעןַאפזיין  טפרַאער געד טָאן ההשע רייעפעטלעכע   

איין זייט הָאט וןפמשא אויף אונדזער הויז.  ַארה איז געלעגן ווי ות  

טערָאפמיין  טָאדער צווייטער זייט ה וןפתורה.  ערנטלגעמיין מוטער תמיד   

-טעַאוו מעטענעםַאער זיצן אין זיין ס עגטלפטעג  נצעַאגעלערנט תורה. ג  

געשריבן טָאה ר. עםשרייבן חידושי דערָאאון לערנען  קָארפָאנעם של  

ץלַא וןפ, און מער טןפ, אויף העירּפַאּפדי חידושים זיינע אויף בויגעלעך   

. אומעטוםריםפס לעַא וןפדי בלעטער,  וןפות, די ברעגען נאויף די גליו  

,רבנישע אותיותלעך ערלדיקעּפזיינע קליינע  נגעשריבןָאזיינען געווען   

בויגנס. דערביי הָאט ער לבעַאשורות, ווי ה ענויסגעבויגעאיבן אין רגעש  

יולקעל נגעַאל ַא, יולקעלדי  קעטּפיּפאויסגעטרונקען ימים מיט טיי און גע  

לעגטפ, טָאּפרשטַאפ. בלויז ווען די ליולקע הָאט זיך אים ָאּפגרויסן ק ַאמיט   

שייטל און-רָאה-איר העל ציגן וןפ לדָאנ-ָארה ַא מעןַאביי דער מ טןעער ב  

.ציבעק נגןַאאויסרייניקן דעם ל  

ורָאּפמנוחה, איז נישט געווען קיין  וןפ גָאאום שבת, אין ט ילופַאאון       

געווען ךָא, דער שבת איז נרקערטַאפאון אירע געזעצן.  הדער תור וןפ  

,אין חדר נגעןַאנישט געג זמת, מען איא. ךָאוו נצעַאג ַאווי  ייןּפמער   

טָאג זַא, ראיך בין געווען זיכע) הגרויסע ישוע ַאװָאס דָאס איז געווען   

נישט לןָאדי יידישע יינגלעך זכטוב, -יום אוןדעם שבת  כטַאהָאט געמ  

און צימעס ליישפאון  ישפמען געגעסן  טָא. אויך ה(גיין אין חדר ןפרַאד  

ז איזױשבת אין אונדזער ה ערד רעָאבוויין.  -זשינקערָאאון געטרונקען   

שטובן. מיין נדערעַא, ווי אין ראון גוטע רעכעלרייפ ַאזַאנישט געווען   

ער צימעס נישטד, טעמטַאס בניקרזיינען נישט געווען איבע ישפמוטערס   

נישט למָאמיר קיינ ןלעגפ. אויך טיקפַאנישט ז יישלפ סָאוינט, דרצוגעב  

לעגןפ טיםַאלעבַאב נדערעַא, ווי רטָאפ ענטןנָא וןפזעלנער  ַאהײם ַאנעמען   

בןָאה װָאסצו די יינגלעך,  הגעסט צום טיש. מיין קנא עכזעלַא היימנעמעןַא  

ןעשוין דָאס ז רשעלזעלנער בייט טיש, איז געווען אין  ַא טַאגעה  

גרויסער ַא, איז געווען ּפ, קנעלעטןּפָאזיינע ע נרירןָאזעלנער,  ַאלעבן זיך   

-וואונדער לערלייַאערציילן ד טןַאלדָאס זעלכעַא לעגןפתענוג. דערצו נָאך   

וןפקומען, געשיכטעס  עגןלפזיי  נעןַאוו וןפ, דַאנוסלר וןפלעכע מעשיות   

-זיי זיינען אויך גע וןפ. טייל יצערשעספָאאון  יצערןפָא וןפ, רמייַא רדע  

יילװקיין זעלנער נישט גענומען,  לָאמנקיי ָאטה טערָאפווען מנגנים. מיין   
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טָא, און ער הותפון עסן טריאבערד  לטעָאזיי גיין מיט געג לעגןפמערסטנס   

. " ביי זיין טישקַאהניפ" און "טרידניקָאלעברָאהָאבן קיין "ג טָאלנישט געוו  

סָאד ָאבער ;זעלנער ַא ומעןנהיימגעַא ָאי ערָאטפהָאט מיין  ָאלמנבלויז איי  

מזלדיקער זעלנער, אויף-שלים ַאבערדל,  ַאמיט  רבחו-ישיבח ַאאיז געווען   

ערצו הָאט ערדאיז גערונען און געשוואומען, און  רםָאפאוני רעמען דעװ  

ער סװָאמיט צרות,  עקּפ רָאמעשיות, נ ריילעכעפרציילט קיין דענישט   

קעסל וןפ ותפזיין נישט וועלן עסן קיין טרי ַארפ לקּפָאאויסצושטיין אין  טהָא  

איבער זיין גןָאקל ערטהגעפאום שבת. ווען ער הָאט אוי רבעטןַאאון נישט   

. זיין זעלנערישקייטרטעָאפ, הָאט ער געשמועסט אין לערנען מיט מיין לגור  

.טַאנישט געה רמי רַאפטעם  לקיין ברעק טָאה  

ר   דע רבעָאגעװען  צו דערליידן.  ךנָאזיינען  כטןַאנ-צו-ייטיקרפדי       

לעגטפ רטעָאפ. מיין ישנקומעָאּפ ןַאמיר  ַארפזיין  טגלעפ ריפ רשבת אין דע  

ײםשטעלן ב לעגטפ" מיט טיי, װָאס מען ניעַא"ב נצעַאג ַאינקען ראויסט  

-רָאען, לערנען און לערנען, און גנשבת, און לער ףאין אויווען אוי רבעקע  

המדרש הָאט מען-בית רדזענ. אין אועןנוועַאעגן גיין דװ כטרַאנישט געט  

",דיםנגמת" ענעפורגע-זויַאיידן, די  סטעָארּפ. די לָאווענט צוויי מַאגעד  

תמיד געשיקט בןָא. זיי הריפ ראין דע כטַא עןנוועַאהָאבן זיך געשטעלט ד  

:טןַאמיין ט ושליח צ ַא  

.עןנוועַאב, מיר בעטן אייך צום דר -       

:  ענגעײא סָאד ערטפטנגעע דהָאט תמי טעַאט רדע       

ר.מי ןָא עןנוועַאכוח, שטעלט זיך ד-יישר ַא -       

עלף לבַאען הװ, איז שוין געוונטַאגעדָאּפ בןהָאען די "מתנגדים" װ      

לָא, ער זרטעָאפמיין  ךנָא יחלש ַאהָאבן געשיקט  םסידיח. די זייגערַא  

נישט ץלַאנָאך  לעגטפ טערָאפ ײןמ רבעָא, עןנוועַאצווייטן ד םקומען צו  

",נע "נקיותײמיט ז רטיקַאפ. ער איז נישט געווען ווענעןַאד םזיין גרייט צו  

ַא ןָאאון  המעביר זיין די סדר, רזוה-ניוען תיקננישט מיט זיין לער  

. מערסטנסגןָאאון ז גןָאצו ז טַאהָאט געה רע סװָא, ילותפת נדערעַאשיעור   

יידן זיינען לעַאער קומען צום לייענען די תורה. ערשט װען  טגלעפ  

-רומַאזיך,  ַארפ לייןַא ווענעןַאומען דנער גע טָא, הגעןַאניימגעגַאהשוין   

מיט טשןּפַאהמדרש און -בית סטןּפודעם  ריבעאגייענדיק הין און צוריק   

חמדרש מיט-בית מעַאאיינז סָא. דהבותלזיך אין הת רגייןַאפן וענט אהדי   

.אומעט ַאן גטָאגעיָאנרות הָאבן נ-די ששה רוםַאחלב  טןפנגעטריָאדעם   

בהָא ה. מיט קנאריפאין דער  לדַאב וןפ ךנָאן הונגעריק װעבין גע יךא  

רדע ךנָאזיינען  סװָאיידן,  סטעּפרָאדי  וןפלעך גקט אויף די יינועקג יךא  

שהמדר-לעבן בית דלעפ םאויף דע נגעןַאסגעגַארױסעודה שוין  רעטאפ  
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. גןָאאון ז גןָאז ערטהגעפאוי טהָאט ניש טערָאפמיין  רבעָאזיך.  ןליּפש  

. יעקב עמדין ´רמסדר געווען  טָאר, װָאס עס הוריזיקן סיד ַא טַאהָאט געה רע  

זיינען אין קיין סָא, ווילותפוועלט מיט ת ַא טַאגעה טהָאדער סידור  טָא  

. גןָאז תוילפת לעַאדי  לעגטפ טערָאפ ײןנישט געווען, און מ רסידו רנדעַא  

צוליב אים איז מיר סָאיעקב עמדין, וו ´רשונא דעם -דם ַאען װאיך בין גע  

. רןָאגעוו רחלשטַאפ ץרַאה סָאד גָאאין ט לָאצען מ  

רלבעהַא, איז שוין געווען ענעןַאװד וןפ יימגעקומעןַאהזיינען  רען מיװ      

עןװעגצום בעקער, איז  נגעןַאכן איך בין געגל, נָאך ווענטָאלטש סָא. דגָאט  

טָאלן הָאט נישט געוולגעזע-עקערב רדע לייװן, װאוי וןפ ויסגענומעןַאר  

. טהַאאון קיין יידישן טעם נישט גע לטַאגעווען ק יזא. עס נגַאל זויַא רטןװַא  

לָא, איך זגטלַאנרַאפ, און גןָאען און זגאין איין זינ טןַאלט געההָא טערָאפמיין   

מען רָאדעם מוט צו זינגען. ווי נ טַאנישט געה בָאאויך זינגען. איך ה  

ײןאין זיין בעט, מ ריינגעלייגטַאזיך  רטעָאפמיין  טָא, הגעבענטשטָאּפ טָאה  

טןַאצום ט ןריינגייַא לָאאויך איך ז זַא, נגטַארלַאפמוטער אין איר בעט, און   

, כדיגָאשבת בייט ןפָאשל ףַארמען ד זַא, ווי דער מנהג איז, רייןַאאין בעט   

. גיהינום ַאעווען ג סָאמיר איז ד רַאפתענוג.  בןָאצו ה  

- , רפס-רמוס ַאאין  ײןרַאאויב דו ווילסט זיך נישט לייגן, קוק  -       

. עצה ןַאגעגעבן  רמי טערָאפמיין  טהָא  

אין לטןַאגעה בןָא, װָאס הםירפס-אין די מוסר ריינגעקוקטַא בָאאיך ה      

- זיי גע בָאדער וועלט, און איך ה וןפהבלים -ם הבלעעגן דװאיין רעדן   

ןו, צו זרעלדעפ עײרפ, צו די ילּפ. מיך הָאט געצויגן צו שַארפסט דערהַא  

- לט איז נישט געװען קיין הבלגלעך. די ווענאון יי רסעַאון וואאון ווינט   

בוים, יעדעס ר. יעדעריידפמיט  ולפאומגעהויער שיין און  רָאבלים, נה  

לקַאשלָאיונג  סעדע, ינקעלָאאויף דער  עטּפאשװָאס הָאט זיך גע ערדפ  

מיך טָאמיט גענדזעלעך ה נדזַאיי, יעדער בושל, יעדע גהיעדער סטויג   

- געָאּפ בהָאה. מיט לעבן און לוסט. איך חמיך מיט שמ ילטפנגעָא, ןפגערו  

און רןָאגעוו ןפָאנטשלַאזיינען  מעַאמ-טעַאדי ערשטע מינוט ווען ט רטַאוו  

שמים און-תורה, יראת וןפ יסהפדער ת וןפ טכרויסגעשלייַאגנב זיך  ַאווי   

 יידישקייט.        

    מיך, בין טןָאּפהַאלאון  ןכַאּפפױזיך נישט א ןָאלז מעַאמ-טעַאגיך, ט    

לעַאעלש, װָאס װ רענסעָאגַאב-ןו, זערענפָא, ררייעפ רצו דע ןפָאאיך געל  

, זי אין מיינע אויגן רמיאוסןַאפצו  רף איױא לייגטַארפזיך  ןָאבצדיקים ה  

. טַאכגעמ רדיקענציעָאנזי בלויז שענער און  ןָאבזיי ה רבעָא  

געגנטַאמיך ב ןָאבן שטעטל הרינטעה עלדפ-שעּפַא ןפדי יינגלעך אוי      

. מגענעײא ןַאי װ  
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צווישן ישראל און עמלק שבת נָאכן טשָאלנט תמלחמו די          

 

מיינע חברים זיינען קיינמָאל נישט געווען די גוטע לייטישע יינגעלעך      

, עסָאכון בַאלמעלפחסידישע שטובן, נָאר די קינדער -עבַאטישעלון די בַאפ  

, יחיד-כע איך, דעם רבס בןלסטע לייט, מיט ווערָאבַאלעגָאלעס און סתם ּפ  

. ט זיין קיין מחותןפנישט געדַאר רּפי יוש-הָאב על  

, ווַאנט-מזרח רון דעפלעג איך זיך ַאוועקכַאּפן פמדרש ה-שוין אין בית      

, ן די שיינע יידןוזן אחלעבן  רט געהַאט זיין שטענדעָאָאטער הפוואו מיין   

וואו עס הָאבןזייט, און טַאקע לעבן דער טיר, -און צושַארן זיך צו מערב  

. הארצים, די ּפרָאסטע לייט, די סַאמע אומבכבודיקסטע-געדַאוונט די עמי  

טבע ַאבן די יידן געהַאט הָאווַאנט, -חווָארים אויבנָאן, ביי דער מזר      

,און מעריב חהסקות, צווישן מנפהַארן דַאווענען, נָאכן דַאווענען און בעת די פ  

ָאב איךהסידות. ביידע זַאכן חצו רעדן ָאדער וועגן תורה ָאדער וועגן   

- ערד, יַאפָאבן גערעדט וועגן קי, הט גענוג. די יידן ביי דער טיר ַאגעה  

הָאבן סין וועלדער, גיבורים ווָאאות, גזלנים פות, מגיפרידים, געשלעגן, שרי  

עכון נָאך ַאזעלאנער, ציגיינער לבים, זענג-ערדפַא רייף ַארום ברוסקַאסטן,   

לעגןפהַאלטן ָארעמעלייט ווָאס פלעגן זיך אויך אויפטיר  רן. ביי דעכזַא  

. טעס און ּפַאסירונגעןכגעשי רויסגיין ַא וועלט און דערציילן ָאן ַא שיעוא  

- ספטרעגער, ַא דָארנַאלן ַא יידישער זעלנער, ַא ּפַאקפלעגט ַאריינפל ָאַאמ  

- ָארן שטעטלפט קומען צו פלעגן ָאפרעמדער שטָאט. אויך פון ַא פ רהענדלע  

ןפורשע בחורים, װָאס הָאבן געַארבעט אין ווַארשע און מען הָאט זיי גע  

- ע קעלנערפלעגן צוריקקומען ָאנגעטָאן אין ּפַאּפירענע שטייפגעזעלן. זיי   

.ַאלשע שטעךפערצלעך און מַאנקעטן, מיט גלַאנציקע שיך, גענייט מיט הלעך,   

ָארן ַארום ָאןפון ווַארשע, וואו קַארעטעס פלאות פניסים ונזיי הָאבן דערציילט    

טפון די ווענט, מען ברענט לָאמּפן ָאן נַאפערד, וואו מען צַאּפט ווַאסער פ  

גען די רייד מיט מויל און אויערןנלעג שליפ. איך רע וואונדעכָאך ַאזעלנאון   

- גע רהָאבן מי נאהעשע יינגלעך. די גרעסטע הכָאלצוגלייך מיט די בַאלמע  

, ַא בָארד טימעך. ַא ייד לייען און שטיקרון יוסף שניידערס קונדסעפט ָאה  

- ליב גע רט דער יוסף שניידעָאָאט הדער, נשטוב קי רולעפון ַא פַא טַאטע   

ן מיט יינגלעך און חברן זיך מיט זיי. צי דָאס איז געוועןפהַאט ַארומצושטי  

, ּפָאגן קנגריַאר זיין פלעגן אים תמיד מוסרן פַאר, װָאס די גרויסע פדער  

מיט רּפַאסט און נישט בַאזָארגן ווייב און קינדע-און-מגיין ּפוסטוַאר זיין ַארפ  
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דערבַאקן-, ווָאס ער איז געווען נישטרַאפרצי דָאס איז געווען דע ה;ּפרנס  

רעב,  ווייס איך נישט. ָאריבן ַא יינגל ביי זיינע דרייסיק יָאלאון געב  

ָאט זיךהון קינדער, פאיך געדענק, ווי ָאט דער ייד מיט דער בָארד, ַא טַאטע   

- ַאנָאט ָאּפגעַארבעט די סַאמע היינגלעך און -תמיד געהַאלטן צווישן חדר  

, עלדפן פהמדרש ביים דַאווענען, סיי אוי-רישסטע קונדסערייען סיי אין בית  

 וואו יינגלעך הָאבן זיך געשּפילט.        

- לערַאן כעדן אין מיטן דַאווענען, מַארעגט ער אויסלפהמדרש -אין בית      

ךױט אָאעך. ער הלדי צו מַאכן לַאכן די יינגכיות און גרימַאסן, װליי הע  

- נהקא אין מיטן שמוװטליתים, און דַארקניּפט ביי יידן די ציצית אין די פ  

ַאזַאן ַאקסל תמיד פטלית אוי םן דעפרַארווַאפ. ַאזוי הָאט ער ביים העשר  

ן עמעצן מיט די ציצית אין דיָאגעט ץגעמַאכט, ַאז ער הָאט ַא שמי לשטיק  

ן דעם טלית איבערן קָאּפ, הָאט ער שוין איןליהָאדער ביים ַארומ ;אויגן  

לעגט אויך רעדןפרעמדע קעּפ. ער פילט נָאך ַא ּפָאר האיין וועג ַארומגע  

ָאבןהערענישן וועגן חתונות און בריתן. יידן והע רייד, ָאנצרכש-נישט  

ץאים קיינמָאל נישט געגעבן, ַא חו הגעװען, קיין עלי האים געזידלט, מבז  

לעגט אים מַאכןפנערים. זיין ווייב הל כ םית עלאונטער איין ט התור-שמחת  

, גיין-זיין ליידיק רַאפשבת אויף דער גַאס, שילטן און זידלען אים -ץשווַאר  

. ענטהמיט גָאלדענע  המלאכ-ָאטש ער איז געווען ַא גוטער שניידער, ַא בעלכ  

- י חדרדירט זיך מיט פומגערַאכט און ַאמון גָארנישט נישט געפט זיך ָאער ה  

שטיקלעך. עּפעס-צערייען און שמדָאן ַאלערליי שקָאעך און ָאּפגעטליינג  

 ַאן אומדערשעּפלעכע שמחה און חשק צו שּפילן זיך איז געווען צין ָאט דעם

ליישיקען ייד מיט דער געדיכטער טונקעלער בָארד אוןפקסענעם ַאדערוו  

מיט לופון ווַאנען עס הָאבן ַארויסגעקוקט ַא ּפָאר ממזרשע אויגן, פברעמען,   

נוראים, ווען ַא-אין די ימים וילפשּפַאס און קינדערשער צעשּפילטקייט. ַא  

- ליצנותן אין ביתָאט יוסף שניידער געמַאכט זיינע היש אין ווַאסער ציטערט, פ  

ַארווַאנדלט זייפון מחזור און פש. ער הָאט איבערגעדרייט די ווערטער רמדה  

- ָאט ביים אויסהע. ער רבש-ט נישטפָאאין די קָאמישסטע יידישע ווערטער,   

יךיס, ָאדער ָאנשטָאט שלָאגן זפָאנגעטרָאטן עמעצן אויף די  העשר-גיין שמונה  

לעגט ערפן זיינעם. ַאזוי כש ַאחטא -גן עלָאר געשלָאחטא, הָאט ער ג-על  

- ווען זיי הָאבן געלערנט אין בית המדרש, אי םּפעטן די לומדינָאכשאויך   

ען דיר װן קָאמישסטן שטייגעפאוי םון די תנאיפבערדרייען די נעמען   

סן ווַאסער אויףָאנגעגָאט ער זיי ָאען, הנכעוד םוהנים הָאבן זיך געגרייט צוכ  

און םתורה, ּפורי-ל. שמחתװאויסגעטוענע שטיקן, בַאהַאלטן זייערע ָאדי ז  

טענרָאָאבן דערצה לבָאב הָאט ער געקערט וועלטן. נישט איינמָא-התשע  
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בערָאהמדרש אין מיטן דַאווענען, -ון ביתפן פרָאבַאלעבַאטים אים ַארויסגעוו  

.עךלע שטיקנַאווען זיירן און ווידער ּפעיקקומורעגט צלפער   

   לעגטפל, ווען ער ָאון די כלים יעדעס מפויס רלעגט ַאפָאטער פמיין     

דער אויבנָאן, נָאר ביי דערנניט לעבן זיין שטעין זיך פזיך כַאּפן, ַאז איך גע  

- ט געבוָאיוסף שניידער ה ואװיינגלעך, -יידער און שוסטערנטיר לעבן די ש  

 שעוועט.        

. לט זיין קורהָאב איך דערהע - ?שיעלע, וואו ביסטו -       

ון ַאלע זייטןפט דיך,  הָאבן יידן פער, טַאטע רונשיעלע קוט -       

גוט געהערט דעם טַאטנס נץב ַאליין גַאָאה ךגעלָאזט וויסן, כָאטש אי רמי  

. וואורףרָאפול מיט פרוף,   

ן ַא וועלט מיט מוסר אוןײַאכן געהַאט אויסצושטזַאר די פב ָאאיך ה      

- ון צופט מיך נישט געקענט ָאּפהַאלטן ָאף הָאבער קיין שטרָאן, פרוואורָאפ  

ןפשַארן זיך ווידער צו דער טיר. מיט נָאך מער חשק און ברען בין איך געלָא  

ָאבןהטערן שטעטל, וואו יידן, ווָאס הַאלטן בהמות, ניהעלד פ-קרפצום ה  

רטדָאבן הָאערד און ציגן, און יינגלעך פי און קט געּפַאשעט זייערע ָארד  

. ערייעןלירט זייערע שּפיפגעָאנ  

ון ּפַאשענדיקעפטן, ָאּפגעגריזשעט ָאד איז געווען גרויס, צעטרלעפדָאס       

ענדז, ָאבערגערד, קי, ציגן און פון פבהמות, בַאמיסטיקט מיט סימנים   

- בלימע-עלדפע און ווייסע לט מיט געללעקפסן מיט זון און געָאול בַאגפ  

ן משוגענעפערלעך, מיט ווילדע געוויקסן, ווָאס מיר הָאבן גערוכעפלעך,   

ליי קרייטעכעררהָאבן ווַאטע אין זיך, און מיט ַאלע זן, װָאסָאקַאשע, מיט גר  

- עגן אויסלען גענמות זייהון בפ. בַאלעבַאטים רליָאאון ק םרָאפ רון יעדעפ  

ןפָאעלד, מערסטנס מיטן ּפנים ַארָאּפ, און געשמַאק געשלפן פייגט אוילגע  

ערדלעך הָאבן זיך געּפַאשעטפרוענדיקע -עלד. זייערע שבתפרייען פן פאוי  

ּפגעגעסענע ערטער צוָאון די פיס פטעטע ניי, שּפרינגענדיק מיט געּפעזלעבן   

זיקע. קי הָאבן געמעקעט צו זייערע קעלבלעך, װָאס הָאבן זיךָאדי גר  

יַאטשעס הָאבןלות, קלהתּפע רנערעלבמיט קע לופן, פלױשייט רַאפזט ָאלעג  

עלדפן רגט איבעָאעהירזשעט צו זייערע לָאשַאקלעך, װָאס הָאבן זיך געיג  

ּפנימערָאטש די בַאלעבַאטים זיינען געלעגן מיט די כדער שמחה. לאין ווי  

די שבתדיקע געהַאקטע קַאּפָאטעס זייערע דערקענט טַארָאּפ, הָאב איך לוי  

עס איז ווער. ַאזוי הָאב איך געוואוסט, ַאז די ברייטע ּפלייצעס, װָאס רווע  

ן צורהעעטע, גָאקַאּפ רעקשבתדי רון דעפט נענישט די  עורן שירשּפַאצע  

מעןָאן ַאזעלכע מיט דעם גפרוט מען געָאענדַאר, ווָאס ביי אונדז הרערשל ַאה  

-עװך שװָאף נָאך ַא ָאשל-ט זיין שבתפָאיגט ער און שללס ָא"שווייגער". ד  

, דרעפ ָארע ּפנ. זייסכיקלשע זיין מירַאװן קיין ריפ םביי טבערַא רער  
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עבן. ַאלען זיך דערַאשליין, ּפַא רטיקע ווי עפכע ברייטע און קרעלַאזע  

עמד און ַאהויזן, ַא ווייס הענע כון אים ליגן ַא ּפָאר טופביסל ָאּפגערוקט   

טע. כָאטש מען זעט נישט קיין ּפנים, אוןָאן ַא קַאּפָאותל, פכנ-הקליין ציצ  

, יטעלעהַארדעקט מיט ַא קליין טוכן פּפ איז ָאינטערשטער טייל קה רדע  

עלעמעס געװייבוש בעקער, לס איז ָאאוסט, ַאז דגעװ לוואוי ץאיך גַאנ בהָא  

ויךאאיז  למיט מע לופ. ַאזוי עלמיט מ לופד געווען ירד איז תמָאב  

ון דערפט געשמַאק געגעסן גרָאז ָאגעווען דער "קַאשטַאן" זיינער, װָאס ה  

טפור, װָאס מען ראין ַא  זייט ליגט יצחק שּפיליטענקע. ָאקרדיקער לפה  

טָאיב צו בַאנוצן לט פָאט ָאה רליע", ווייל עָאאים מיטן גָאמען "סַאמָאוו  

ען עדװצייט,  עררנט אין דעלעסגױא ךט זיָאה רע װָאסט, װָארדָאס   

ערערװון שפניען. ער איז ַא דַארער אויסגעמוטשעטער ייד ָאפגעדינט  הָאט  

זויַאַאר סוחרים און קרעמער. פון ווַארשע פירן סחורות פבעט ביי רַא  

עקט מיט שטויב און מיסטדערדל, ווָאס איז בַאפאיז אויסגעמוטשעט זיין   

ןפער. כַאסקל בעקער ליגט נישט אויכלע-זנָאַארקלעּפטע פט תמיד ָאאון ה  

ַארן עמוד און דעריבער שטייט איםפרית חער דַאוונט ַאמָאל ש לגרָאז, וויי   

וןפשגחה הערד ּפַאשעט זיך אונטער דער פזיין  רַאך. ָאבעזנישט ָאן ַאזַא   

ע אוןלדערן העל בערצוגעשוי-כער בחור מיט ַא דיןױ, ַא הראימ-זיין זון נתן  

עך טוכענע הויזן אוןליס, איינגעּפַאסטע אין בלויפקטע ָאמיט לַאנגע געט  

. ןריצעפָאע עלכַאזגן ָאי עס טרװעס, װיעָאלהויכע שטיוול מיט גלאנציקע כ  

ּפ נישט מיטןָאַארדעקט דעם קפט ליגט ער טַאקע איינגעגרָאבן אין גרָאז, ָא  

זיין. זיינע גלַאנציקע-ויף יוצאאעלע, כטי-זָאר מיש ַא קליין נָאהיטל, ג  

ון אים זיצט זייןפיּפשלעך ָאּפגערוקט העס שּפילן זיך מיט דער זון. װיעָאלכ  

אירעט מיט ל, נעכע, ַארומגערינגרע שוועסטענע, איבערגעבויגערויכע, דַאה  

- ז. צווישן ַאלע אירע שוועסָאן גרפזעלעך, װָאס ּפַאשען זיך אוידגענדז און גענ  

ריילעכע און שיינע, איז זיפייניקסטנס, מוידן געזונטע און װטער, ַא מנין ַאמ  

ע און תמיד ּפַאשעט זי גענדז אין דיכדי איינציקע געבויגענע און קרענקלע  

, עלדפ-קרפעם הדצע סטַאדעס מיט גענדז ּפַאשעט זי אויף נזומערס. גַא  

ענט אוןהכיקע, ַא שּפיציקע, מיט לַאנגע ָאעדערן. ַא קנפדיק דערביי נשלייס  

סרנעגָאדז, נגלט מיט אירע גענומגערירנע, ַאעגױיס, זיצט זי ַאן איבערגעבפ  

מען ָארי נװ. רען צו איוקומישט צוצנז עס איז ַא ױ, ַאזעךלענדזעאון ג  

גןָאס אן סיקען און ירנעָאז און די גדייבן די גענה, רט זיך צו אירנענטערדע  

- דזענקליינע געכלען. די נָאעקטע העלדזער און ביידע שרזיך מיט אויסגעשט  

ן, װָאס מַאכן שּפַאסלעזגע-רדיקן ויצעקו. די שניידעלַאװלעך, מַאכן ַא גע  

אירע רַאפטרעטן צו נעכען, אין מורא ומיט מיידלעך, ווַאגן נישט צנצ  

ייבט אויך ניטלעדערן. זי קפליקט זי נישט קיין פדז. שבת ננדיקע געָארצ  
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- עלד, ווָאס דָאס איז געפן פירן אוילַארפעדערן, װָאס די גענדז פאויף די   

- עדערן אויף בעטפוויינלעך איר ַארבעט ַא גַאנצע ווָאך ביים זַאמלען   

ןפשר קיינמָאל נישט דַארפאויסשטייער, ווָאס זי וועט א-הגעווַאנד צו ַא חתונ  

צייט אוןקערן די גַאנצע -ַאר קנַאקט זי בַאניעפַארזעסנקייט. דערפאין איר   

. און גענדזלעך אירע זלערט צו די גענדָאה  

נתן -ט דעם שיינעם ברודער אירן פי ָאזוועקט  -נתן מאיר  -       

צוריקעלד, יָאג עס פון פערד דערווייטערט זיך פ´מאיר, ס ...  

, יידרנתן מאיר הערט נישט אין זיין זיסן שלָאף דער שוועסטערס       

זיי .ערדפגן זיין ָאווַארטן נישט ביז ער וועט צוריקי ךעלבער די יינגָא  

ד, ווָאס איז די יידישע מלוכה. איךלעפ-קרפן הפעס שוין צוריק אוי גןָאי  

ערד, וועמען עס ציט נָאר צופויך כַאסקל בעקערס אג ָאלויף מיט און י  

. עלדערפדי גויאישע   

ון זייפעלד. טייל פן פון ּפרָאסטן עולם זיינען דָא אויפַאלע יינגלעך       

ָאגן זייערע שבתדיקע קַאּפָאטקעלעך, ָאבער מערסטנס טרָאגן זיי זייערערט  

. עך זיינען שבתדיקעלַאלַאטלעך און בלויז זייערע טוכענע היטככעדיקע ָאוו  

ו בָארוועס אום שבת. דָאס זיינען די ברידערלעךליפצוויי יינגלעך גייען ַא  

ון ָארעמסטן און נבזהדיקסטן ייד איןפייוועשל און שלמהלע, די יינגלעך פ  

בַאלעבַאטיםון די פער נט אים הערשל סטָאק. קייפשטעטל, ווָאס מען רו  

ַארווערן זייערעפה קיין עסקים נישט הָאבן און חוויל מיט ָאט דער משּפ  

ט זייפורהלען, װָאס מען מען און שללייוועשפצו חברן זיך מיט  רקינדע  

זין. עס איז אויףנישן ָאַאר אין אירנט, פַארצויגן נישט צוליב ליבשַאפ  

ג נישט צו זען. זייערע כַאלַאטלעך זיינעןָאייליקן טהון פזיי קיין סימן   

וןפ ץעך זיינען שווַארלותפכנ-הליקט, זייערע ציצפן צעזצעריסן, זייערע הוי  

זיי צוזַאמענגעקלעּפטע צויטן. זייערע וןפענגען השטָאט ציצית אנון א ץשמו  

 היטלען הָאבן עטלעכע לעכער אין מיט קָאּפ, ַאזוי ַאז דורך זיי זעען זיך

יספעסע װון די קעּפ. זייערע בָארפע שווַארצע הָאר פַארויס די שטיי  

עכעלװון שטיקער גלָאז, אין פזיינען בַאדעקט מיט בלָאטע, צעשניטן   

ָאטן. זייערע ּפנימער און הענט זיינען תמיד צעביסן אוןרזיי הָאבן ָאנגעט  

ירן צווישן זיך ַאליין אוןפחמות, ווָאס זיי לון די אייביקע מפצעדרַאּפעט   

 מיט יעדן, מיט יינגלעך ווי מיט שקצים. ָאבער די יינגלעך מוזן זיך חברן

, נעמען זיי אין קָאן, ווייל אויב נישטנען און ַאריילייוועשלען און שלמהפמיט   

זעלכעַאגן זיך, ָאגעשיקט אין של. זיי זיינען ַאזוי חצר-גן זיי מכנתָאשל  

לע יינגלעךַאען אין צווייען זיך שטעלן קעגן ָאנמזיקים און בריות, ַאז זיי ק  

נען כַאּפן קלעּפ און געבןָאקינדער, װָאס ק-רקפהאין ַא געשלעג. זיי זיינען   

אויך גרויסע קינצלער אין שּפילערייען. זיי קָאנעןען נעּפ. זיי זיילק  
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עלד. זיי קָאנעןפויף די קעּפ, גיין אויף די הענט איבערן גַאנצן אשטיין   

מען עןװדי ברייטסטע קַאנַאוועס.  רעצער, איבעלויך איבער קהשּפרינגען   

- קען זיי נישט דער רן זיי ַאזוי שנעל, ַאז קיינעפערדלעך, לויפשּפילט זיך אין   

י מערסטנס יידישעװינט, הקיין  רַאפיָאגן. זיי הָאבן אויך נישט קיין מורא   

ירןפַאר די שקצים, װָאס פַאזוי הָאבן זיי אויך נישט מורא  :גלעךניי  

- קרפון הפַארטרייבן פביטערע מלחמות מיט די יידישע יינגלעך און ווילן זיי   

. הַאר דער יידישער מלוכפרעכנט רַאפאיז  ָאסעלד, וופ  

רָאטער זייערעפ רװָאס דע םדר, צוליב דעחט נישט אין פזיי גייען ָא      

מדלמאיר מ ´לימוד און ר-עך קיין שכרלקטנזיי נישט צָאלן ּפי רַאפקָאן   

." אומזיסט מיט קיין גוייםקערן ַאם, ווייל ער קָאן נישט "הײשיקט זיי ַא  

ן ַארוםפזיי זָארגן זיך נישט איבעריק איבער דעם מלמדס שטרָאף און לוי  

ַאקט מען בייהול. פומעטום זיינען זיי אינט. ה-רקפהּפוסט און ּפַאסט ווי   

ַאלנדיקע שּפענערפ, זיינען זיי די ערשטע ַאוועקצונעמען די ָאּפץהָאלעמעצן   

הַאק. דָאס איז זייער חזקה און מען קָאן זיי נישט רון אונטער דעפ  

הויז, טרָאגן זיי ַאוועק ַא ביסל שינדלען, ַא ַא ץַאוועקיָאגן. בויט מען ערגע  

ון ַאפּפלויטלעך  ר. זיי שּפרינגען אויך ַאריבער איבעלקלעצל, ַא ברעט  

, ל, מייערןפויס קַארטָאאשויטן, גרָאבן -ייסן אויס ַארבעסראון  לגערטנד  

ּפָאשטיינער ַארן מיט פרעטעכלעך און ווָאס גָאר עס לָאזט זיך. זיי ווַאר  

ַארפַאק הַארגעסט עמעצער ַא פ. טָאמער רביימע-רוכטפון פעּפל און בַארן   

ַאביי  ר, ַאן עמעדעלפל אין פָא, ַא "מָאטיקע" צו גרָאבן קַארטרטי רדע  

ל נישטָאזיי קיינמטש מען כַאּפט ָאך. כרנָאעם, מעג מען זָאגן קדיש דענברו  

- ייוועשל און שלמהלע הָאבן עס ָאּפגעפביי דער הַאנט, ווייס מען שוין, ַאז   

ַאשן רָאַאר ַא גפן פַארקויפרייטיק גרָאבן זיי ָאן געל זַאמד און פרוימט.   

לעבַאטים, ווָאס שיטן דערמיט אויס די ּפָאדלָאגעסַאו שיינע בצקעסטל זַאמד   

ןפלכַאּפן הינט, הע לעגער קומט אין שטעטלש-ינטהשבת. ווען דער  ודכבל  

, יקלעךטרען זיי כַאּפן מיט שנייגל קָאפילו פזיי אים אין דער ַארבעט. ַא  

 ווָאס ַאזוינס קָאן קיין יידיש יינגל נישט. מיט איין ווָארט, זיי זיינען ביי

- הועלב-מען, ניט מיט זייער קרועָאַאלן, ניט מיט זייער נפזיך נישט ַארָאּפגע  

הארצות און נישט מיט זייער ָארעמקייט. זיי-עםדיקייט, נישט מיט זייער   

טָאט, ניהעוודיקע לעכע שּפילרייפי צוויי װ ךדער שלָאגן זיָאשּפילן זיך   

ןפױדע ארענירן אויך די גפזיי  ך.ייסנדיק זיב ָאטקושנדיק זיך און   

רייער צייט אין מיטןפויס אין ַא רדי יינגעלעך קומען ַאען װעלד פ-קרפה  

- טוביט. צי מען שּפילט זיך אין בַא-םאון ימי םך און אין שבתיָאדער וו  

, עךלערדפאין כַאּפעניש, אין  רדעָאעלטעניש, צי אין יָאגעלעך, אין זעלנער ה  

- ת, די ָאנוברי עעסטרען זיי די ערשטע, די גנזיי םומעטואצי אין מלחמה,   
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הָאבן אויך לגן, ווייל אויב נישט, ממיתן זיי. זייָאפ. מען מוז זיי רירעפ  

ָאטש זיי הָאבן זיי נָאךככע, װָאס לעך ַאזעלקנייּפערלעך, ּפויערישע מעסער  

 אין קיין געשלעג נישט בַאנוצט, הָאט מען ָאבער מורא, ַאז זיי קָאנען זיי

רעלעכטעג ָאנצוהייבן. זייערט אויס מיט זיי זיך ײדנוצן ַאמָאל, און מען מ  

און ָאנציענדיק, זייערע מעשות טעפאון ָאנשטעקנדיק, זייערע רייד  לופאיז   

ַאנטַאסטיש, זייערע בַארימערייעןפרויבער שיין און -ון גזלנים און ווַאלדפ  

-ַארפן יינגלערישע געמיטער. נָאך ָאָאטערס גבורות צינדן פער זײוועגן   

עלטסטן ברודער, ירמיה, װָאס איז רת וועגן זייעוביקער זיינען זייערע מעשי  

ר אויף ּפסח. זיי בעטןנָאגעזעלן אין ווַארשע און קומט ַאהיים -ַא בעקער  

ייםהון דער פומען נט מיטגעָאגל, װָאס הנביי ַא יי הלח-ציאונישט קיין מ  

עבן ַא שטיקל, און מעןגזיי  ָאלן מען זלעפַאר זיי בָאַאריין, נ דעלפשּפייז אין   

.זיי טגי  

,דזער צד אין די מלחמותנווערט צו הָאבן זיי אויף או ץבער עס איז ַאלָא      

.ירן קעגן די שקציםפהָאבן צו  רס מיװָא  

ָאטהיסטָאווסקי, ווָאס רכ ץעלד געהערט צום ּפריפ-קרפהדָאס  שכָאט  

ציםקזייערע בהמות, קָאנען די ש ַארפון שטעטל פעס ָאּפגעגעבן די יידן   

דָא ירןפעלדער נישט ליידן, ווָאס מיר, יידישע יינגלעך, פון די גויאישע פ  

,ירער, בָאליעקפר ײעַאלן אונדז. זפייען, און זיי בַארָאן אונדזערע שּפילע  

שוסטער רָאסצַאק, ווַאקסט תמיד אויס ּפלוצלונג מיטאישן גױון פדער זון   

.אלרון ישפ הן די מחנָאט פינט, און גרייהעכע לן עטופייט ל, בַאגהזיין מחנ  

.ון ישראל, בַאזיגט ער אונדזפי די מחנח װטש זיין מחנה איז קלענער ָאכ  

צווייטנס, הָאבען ;ערשטנס, זיינען די שקצים גרעסערע שלעגערס ייל,װ  

.מוות-וועלכע יידישע יינגלעך ציטערן אימת רַאפהינט צו הילף,  ָארזיי ַא ּפ  

ייוועשלען אוןפיט זיך מהָאבן  רען מיװ, הּפרָאבער זיי גייען ַאוועק מיט ח  

ון קייןפון קיין שקצים, פנתּפעל  טט די יינגלעך ווערן נישָאשלמהלען.   

יגטל, װָאס ץילהדז בייט גענַאר אופעסטונג פינט. זיי הָאבן אויך ַא ה  

,ון שטעטלפיהושע ווַאלדהענדלער, דער נגיד  ´עלד. רפן פייגט אוילָאנגע  

,, קלעצער, בעלקעסץילהגע-ַא סך בוי ץהָאט תמיד ליגן אויף ַא ליידיקן ּפלַא  

ץילהצווישן גע ץייגט אין קוּפעס. דער ּפלַאלברעטער און שינדלען, ָאנגע  

ַארויסיינער, ווייל די בַאלעבַאטים קומען דָארט ראין נישט קיין איבעריק   

ע טענותלקט אויף ַאוקעענישן, נישט גפשלעכע בַאדערנטע מערַאר זייעפ  

איז ַא זעלטענע ץער ּפלַאנריי-ט דער נישטָאון שטעטלשן נגיד. ָאבער פ  

הַאלטן תמידלע העשל און שלמװייפדיקע שקצים. נפיירנגָאעסטונג קעגן די פ  

ידען װ, ָאלס מעדעאון י המלחייט צו מר, גרענרג מיט שטייעט בגרײדָארט   

רען מינון ווַאפעסטונג, פ רעדזיך אין  רנדז, שיצן מיאוַאלן פבַא םשקצי  
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שטיין ַאזוי ַאן פַארװקָאן נישט  רשטיינער אויף דעם שונא. קיינען פַארװ  

מהלע. זיי מַאכן ָאןלייוועשל און שפאין ציל ווי  ױן ַאזפווייט און טרע  

ז די שקצים שיקן ַארויסַאילו פעכע רייען. און ַאליינטפבנות אין די ורח  

ערן די צוויי ברידער אויך נישט נתּפעל און בַאגעגענעןװינט, הע רזייע  

אלרון ישפענט, ווי זיי ווָאלטן גָאר קיין קינדער הי כלבים מיט די בלויזע ד  

רזיג איבע רך מיט גרויס יובל אונדזענָאן דערלנישט געווען. מיר שַא  

: , מיר זינגען הויךרון זיינע געטעפלַאכן  רעמלק און מי  

        , ון שטײןפדער גױאישער גָאט איז           

        , יס הָאט ער און קען נישט גײןפ          

 , הענט הָאט ער און קָאן נישט רירן          

ירןפיר שיקסעס מוזן אים פ             

עק די צווייװן מיר ַאבדישקייט גילזייער הע רַאפוינונג לווי ַא בַא      

יילון קנעּפלעך און ַאלעראלעך כברידערלעך ַאלע מוציאס חלה און קי  

ילו קייןפקומען, זָאגן ַאע, ווי עס ווָאלט זיי גץן. זיי נעמען ַאלכַאנדערע זַא  

- ון זייערע צעפע קעשענעס פַארָאּפ אין די טי ָאזן עסלדַאנק נישט און   

ט אוןָאע קעשענעס שטיקער דרפהאבן זיי אין די טי לץיקטע הויזן. ַאלפ  

- ון אויספילזן הדלעך, אייזנדלעך, מעשענע נשטיי-ען, קיזללשוועקעס, שליסט  

ענטןָאון נפעלדער פ-אויף אויף די שיס-ע קוילן, װָאס זיי קלייבןנגעשָאסע  

םוצן ביינעזערס בַאלייכן קיט, װָאס גװז און ָאביקע שטיקלעך גלרַאפט, ָארפ  

ישט. מערנון לעדער, און װָאס פַאל פּפָאשטעלן שויבן, און שטיקלעך נַאריי  

ה, ווָאס זיי עסן אויף מיטלַארלַאנגען זיי ביי אונדז מוציאס חפ ץון ַאלפ  

ן צום שיסן. זייפישן ַאּפעטיט, און שוועבעלעך, ווָאס זיי דַארפַא ווָאל  

, װָאס איז צוגעבונדן צולון ַא שליספן", געמַאכט רלוועָאהָאבן אייגענע "רעוו  

ון ָאּפגעקרַאצטעפהוילן שליסל מיט שוועבל  םילן ָאן דעפַא טשווָאק. זיי   

לָאך און גיבן ַא-לטשווָאק אין שליס םשוועבעלעך, זיי זעצן ַאריין דע  

ן ָאן ַאזעלכע. דער שוועבל שיסטפווַאנט, וואו נָאר זיי טרעקנַאק אין ַא   

ייער און רויך. ווייבערפ, אויסשּפייענדיק לווַאלדיקן קנַאג ַאאויס מיט   

ערד דערשרעקןפו ליפינט און ַאהות, פון דעם קנַאל, עופקן לָאערן דערשװ  

עסטערר, די ברידערלעכס גרן. דָאס איז זייעפזן זיך לויָאזיך און ל  

 תענוג.

מלאכישע יינגלעך-צווישן די בעל רציקענען דער אייװעגאיך בין         

-עלהויסע רבניש זשוּפעצל און מיט ַא ּפָאר גרע, מיט ַא למיט ַא סַאמעטן היטע  

יװַאקן, בדי  רגען איבענגעהאָאּפנישט ַאר רען מינס זייװָאת, ודע ּפאלָאב  

יװן ראויע דיעשטַאנען איבער גען נזיי זיי ָארדי ּפיאות ביי מיין טַאטן, נ  

רהחב רצווישן דע טב מיך נישט ַאריינגעּפַאסָאַאקס. איך הלפצוויי בינטלעך   
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יטלעך אוןהישע יינגלעך מיט געשוירענע ּפיאות, טוכענע כבַאלמעלָא  

ט געהַאט צרות איבער די ּפיאותפָאַאלַאטלעך. איך הָאב אויך כצייגענע   

ייל יעדעס מָאל, װָאס איך הָאב זיך צעשלָאגן מיט ַא יינגל, הָאטװע, נמיי  

ַאקסלפייט מיך ָאנצוכַאּפן ביי די בינטלעך נהעגליענער געהַאט ַא גוטע גע  

מיר אויך געשטַאנען זכוחות. די לַאנגע זשוּפעצע אי לץאון רייסן זיי מיט ַא  

צוליב מיין צונָאמען תַאט צרוהן. איך הָאב אויך געפױעג ביים לװאין   

סט, ַאז מיין ָארט איז נישט מיט ָאט דעראושיעלע קוטנער. איך הָאב געוו  

ייוועשלען אוןפשניידער און שוסטער יינגלעך, און ַאוודאי נישט מיט  ברהח  

טשניילו פון שטעטל. זיי הָאבן ַאפלען, װָאס זיינען געווען די חרּפה השלמ  

רבן גריבער אין דער זַאמדיקעָאז, גרָאייסן גררון פשבת  םטן זיך אולּפגעהַאָא  

טענעלונען אין די בַאהַאפָאבן אויסגעהען קרעטן, וועלכע זיי נרד און הרגעע  

,טסאועװיך הָאב גאטן. רון דָאפאין דער ערד און זיי ַארויסגעצויגן  רעכלע  

זייערעער הַאז איך זינדיק דערמיט, ווָאס איך בין מיט זיי, װָאס איך   

ַארףװ ,ייליקן טָאג, שּפיל קליּפעהין אמיאוסע רייד, ווָאס איך יָאג זיך ַארום   

טב מיך נישט געקָאנָאָאבער איך ה ;זַאכן-עך און ריר ָאן מוקצהדלשטיינ  

, ײנערגָאטס ש ףאוי הייע עטלעכע שערפן די עגנַארברעפון פַאלטן הּפָא  

. עלטװ ררייעפאון  רזוניקע  

ָאבן געּפרַאוועטהסידים, ווָאס חלעג איך שּפעט, ווען די פצוריקקומען   

ָאבן געהַאט ָאּפגעדַאוונט מעריבהסעודות אין אונדזער הויז, -שלוש  

לעגפעכער רַארבפי ַא װטער הָאט זיך געגרייט צו הבדלה. ָאפאון מיין   

, מיט מורא ַאריינשַארן אין שטוב, ַא צעהיצטער, ַא צעיַאכמערטער ךאיך זי  

גןָאגען, מושטירן, שלָאן, שּפרינגען, יפג לויָאון ַא גַאנצן טפלַאמטער פַא צע  

ײנעַארלייקענען מפט ָאנל נישט געקָאמנב קייָאעווען איך הױזיך און ווא  

ן. דָאס איזפון לױפײער פלעגן ברענען װײ פמעשים, װײל מײנע בַאקן   

ן ּפניםפגעווען מיין שווַאכע זייט, ווָאס יעדער שּפיל איז מיר ַארויס אוי  

רטער הָאט געווָאלט וויסן, וואו ַא שטייגעָאפמסרט. מיין ַארפאון מיך   

עןנט דַאוועָאננָאך געק ךב איָאיב הרא מעלט מנחה. מינאיך הָאב געדַאוו  

נישט געטָארט רַאכט, ָאבער מנחה הָאט מען שוין מענבע לצע הַאנגַא ַא  

. ענען ַאזוי שּפעטװדא  

ון ּפרובירט זָאגן ליגן, ָאבעראהָאב איך איבערגעזָאגט  - ה?מנח -       

. געןנגעגַא עס איז נישט  

. סעודות-ט וויסן, וואו איך הָאב געגעסן שלושלָאט געווָאהמיין מוטער       

ַאר מײנע עטלעכע שעה גליק. אמת, פאיך הָאב טײער בַאצָאלט   

געהױבן אױף מיר ַאפזעלטן אױָאטער הָאט פװיל מײן ּפ מיט קלענישט   

ווי קלעּפ. און נישט גערעווען ערגיינען זרייד -ףרָאדי שט רָאבע ;טנהַא  
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רום מיטַאַאר, װָאס איך לויף פט דערפָאמַאמע געשטר-בלויז הָאבן טַאטע  

- ג דערמיט בזיונות אויף זיך און אויף טַאטענטע יינגלעך און ברעסדי ערג  

. רעמדע יידן הָאבן מיך געמוסרטפמַאמע, נָאר אויך   

ַאקסטװט  הָאט מען געטענהַאר ַא רבס ַא יינגל  פיין, שיין ש -        

ע קוטנערלַא תכשיט, שיע ...  

כעלעװלַאמטע בַאקן, דורך פלעגט בַאטרַאכטן מיינע צעפָאטער פמיין       

- ן נישט געפָאט ַארויסגעקוקט, און ער הָאט ביי קיין אוהגַאנצע בלוט ´ס  

וןפניקל אײון ווַאנען עס נעמט זיך צו אים, ַא זון און פַארשטיין, פנט ָאק  

. ברים און צדיקים, ַאזַא יורשחדורות רבנים, מ  

ון קיין יידפנישט  הט גָאר קיין צורָאיונג ה רדע !רחמנא ליצלן -      

  ... קוק אים ָאן, דעם עשיו -לעגט ער זָאגן צו דער מַאמען. פ -   
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דם און מען שמייסט אים לעבן-עלילת ןַא כטַאדייטש מ ַא  

גןױקהל אין די א נץַאג רַאפ דָאב                

 

, נזעעוודיקָא-, נישטךַאלפי קליינע טייכלעך, װָאס זומער זיינען זיי װ  

װערן זיי ינגלריפצו  רנָאאויס אין די גרויסע היצן,  ילופַאטריקענען   

מישע טייכן, װָאס רייסןראין שטו ךזי עןלנדַארװַאפ, ןװָאלגעשָאנ גנולוצּפל  

- איז געווען דָאס קליינע שטע זויַא - רעפרדע לייצןפרַאפאויף בריקן און   

יןאיקייט און לגוויינאלען אין לימרד נגלַא לעגטפע לענטשין, װָאס לעט  

. קַאקנ ַאמיט  געריסןפאוי לוצלונגּפ טָא, ביז עס היעָאנטָאנָאמ  

טהַאגע רמי בןָאערשטן טומל אין שטעטעלע, געדענק איך, ה מעַאדעם ס      

עןװ, סחּפ רַאפ לןַאפער איז אויסגע זַאזיך,  רשטייטַאפדם. -עלילת ןַאמיט   

ט עס זיך צוליב דערהָא נגעהויבןָא. כןַאדי ז ַארפאיז געווען  ןָאסעז רדע  

. המקו  

ַאהָאט דער בעדער,  סחּפאון  וריםּפצווישן  גָאשיינעם ט ַאאין       

- "עבער", איינ מעןָאנ דנעםָאגעהייסן מיטן מ טהָא סָאינקענדיקער ייד, ווה  

לָאמַא. מיטהגיין טביל טפרַאל הָאט געדבייװ ַא, װײל הדי מקו געהייצט  

גענומען טָאאויוון און די מקוה ה וןפ טַאּפרויסגעכַאזיך  ייערפ סָאט דהָא  

וןפ סערװַאעמערס  ןּפומען שענעריבער גיך געד טָאעבער ה ´ברענען. ר  

יװ זויַאזיך.  רייטּפרשַאפי ז, איידער הפדי שרי שןָאמקוה און געל רדע  

אין סןָאנגעגָאמקוה, הָאט ער  רדע וןפ טּפאויסגעשע סערַאוו ליפהָאט צו רע  

טשקעסַאעלכן קװ, אין ּפשכנהשן שטייענדיקן זומ וןפ סערַאוו רנדעַאאיר   

, וןפאוסט דערװדער נסגרָאזיך צומ טָאה טערָאפזיך טובלען. ווען מיין  לעגןפ  

איז נישט המקו טערּפער געאסרט די מקוה, װײל אין דער אויסגעשע טָאה  

איז סערװַא-ּפזומ סענעָאיינגעגַאר סָאאון ד סערַאגענוג קוועלנדיק וו יבןלגעב  

ןטמי רןָאעס איז געוו ָאס. ווהלין טביריין דעג לןָאייבער זװ זַא, רנישט כש  

ךאי סייװשרער מקוה, כזיך געטובלט אין דער נישט  טָאה סװָאייבל, װ  

װיסן װעגן ַאזעלכע זַאכן. ָאבעריונג צו ען צו װגע ךָאט. איך בין נשני  

סעגװדי מקוה. אין איין  ןּפאויסשע טפרַאגעד טהָאען מ זַא, ָאאיך ווייס י  

סָאדער מקוה. וו וןפ דןָאב ןפאוי געָאדלּפָאנייע  ַאן געלייגט ױהָאט מען ש  

בערָאייס איך נישט, װ המיט דער מקו רגעקומעןָאפעס איז דָארט  זוינסַא  

, גטַאנלַארפ טהָאן שרכ סָאזט כשרן און דוזי געמ טָאמען ה זַאאיך װײס,   
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ווי די קי אין שטעטל זיינען אין זויַאאין איר מילך.  ריינגיסןַא ָאלמען ז זַא  

ייט מערסטנס געווען קעלביק און קיין מילך נישט געגעבן, הָאטצדער   

. עמערס מילך צו כשרן די מקוה טעסרויעּפ עשהביי שכנ ןפמען געמוזט קוי   

הען די מקנװגרויס חידוש.  ןפרויסגערוַא םַארוביי די גויים  טהָאדָאס   

און רבטַאפגעראיבע לביס ַאשוין  ךאױזי  ןמע, הָאט רען כשװאיז שוין גע  

גלעךניי-דרחאון די  םדי שקצי זַא זויַא, רבַאפ ערטוירמיט  געשמירטָאּפ  

. גייען טבילה רזען דורך די שויבן ווי ווייבע נעןָאק נישט לןָאז  

סקלכַאמצות ביי  קןַאב נגעהויבןָאצו דער זעלבער צייט הָאט מען       

דעם רַאפנוצן  לטגעװָא בןהָאזױ ווי די חסידים אין שטעטל ַאבעקער, און   

טּפמען שע סָא, ווסערַאוו ַאזַא", דָאס הייסט ומעל "מים שלנ סחדיקןּפ  

וןא ערדפ ַא נטּפַאשעדעם ווי די זון גייט אונטער, הָאבן זיי איינג ךָאנ  

צום רןָאפויסגעַארדערויף און  לעספ דיקחסּפ ַא געלייגטפרויַאוועגעלע,   

טָאה טריפדערין. גע סערַאוו טּפנגעשעָאטייך און  נדיקןפלוי ענטסטןָאנ  

עזװאיז גע לעספ סָא. דעּפמּפָאסער מיט גרויס ַאהייליקע וו סָאמען ד  

כדעםנָא נגעןַאכגעגנָאטישטעכער און מען איז  סחדיקעּפאין  טאיינגעהיל  

מיט גרויס געקוקטָאכנ ןָאבה םיױע גכ. עטלעקייטכייערלעפמיט גרויס   

- יך געז ןָאבה סװָא, םישן די גוייװ. ציעָאנישע צערעמדדי יי טָאחידוש   

,ברידער שמידט-בןװַאיי שװען געווען די צנדרייט צווישן די יידן, זיי  

הָאבן געוואוינט אין סָא, ווניסטןָאלָאייטשע קדצווישן די  וןפדייטשן  רעמעָא  

ַא נגייןָא לעגטפשמידט  רדי צוויי ברידע טָאגעגנט. צווישן  ונדזערא  

זיי הָאט וןפ רגוי. יעדע-שבת ַא וןפ סטןּפָאאיבער דעם  נץנקורעָאויסע קרג  

ייצן דעםהטער, איינכדי ליי נעמעןָאּפרַא וןפ רבעטַאדי  ןָאלט טָאעווג  

בערָא. ריידישע הייזע טישעַאעבַאלאין ב ץלָאה קןהַאנצוָא, ווי אויך ןאויוו  

איז ביי סָאוו וספ ַאריז, מיט  ַאגוי  ַאדער עלטערער ברודער שמידט,   

לע יידישעַא טַאּפכַארפ, הָאט רגַאב ַאווי  ןװָאלנגעשָאאים תמיד געווען   

- בַאפ שןגרָאקיין  זטָאהייזער און דעם יינגערן ברודער זיינעם נישט צוגעל  

ישטנ טָאערן שמידט, ווייל ער הלטע םומען דענגע רבעסע בןהָאדינסט. יידן   

יידיש נָאר, יסטןָאנלָאדייטשע ק נדערעַא, ווי די בישַאמער גערעדט שוו  

הגים אוןניידישע מ לעַא. ער הָאט אויך געקענט ײךיידן צוגל לעַאמיט   

דעריע רכה "שהכל" איבעברי ד ןַאכש לויפַא לעגטפים און ער בטו-םימי  

םט אויך געוואוסט דעהָא, װָאס מען הָאט אים געגעבן. ער ןפנַאגלעזל בר  

דעם עמעןָאּפנרַא לןָאווייבער, זיי ז עןנרעָאוו לעגטפסך, און ער נ-יין וןפין ד  

. מיטן אויג כןַאמ הפטרי טאים ניש ָאלטיש, ער ז וןפוויין -קידוש  

רינטער דעה רענעןָאער וו לעגטפ -דעם וויין,  לטַאהַאייבער, בװ -      

גייט לן ערַא - רטי ...  
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  אויף די שטעטלשע ץרַאע בייז ה טַאדער יינגערער שמידט הָאט געה    

דעריבער טָאגוי, און ער ה-שבת ַא רַאפזיי נוצן אים נישט  סָאיידן, וו  

בןָאדי יידן ה זַאגעשיכטע,  ַאצווישן די גויים  רייטןּפרשַאפגענומען   

, טמלַארזַאפל הָאט זיך הק ץנַאקריסטלעך קינד אין מקוה, וואו ג ַא רטַארנַאפ  

סָאמיטן חלף ד רטָאד טָאאיטשע, ה ´ט, רחמיטן רב. דער שו מעןַאצוז  

קריסטלעך סָאד גןָאוועקגעטרַא טָאאון דער בעדער, עבער, ה כטןָאקינד געש  

בעקער, וואו מען הָאט עס אויסגעמישט מיט סקעלעַאב וכלי צ ַאבלוט אין   

טןָארקנַאפאין טייך, און  טּפגעשע עציעלּפס טָאמען ה סָא, ווסערַאייליק ווה  

בןַאצווישן די שוו ָארנישט נ רייטּפרשַאפער  טָאדי געשיכטע ה טָאמצות.   

טָאה ה. די ידיעערפדער ישעלויּפאויך אין די  רָא, נניעסָאלָאאין די ק  

דָא. גררףָאצו ד רףָאד וןפקייט כווילדער גי ַאמיט  גןָאזיך גענומען טר  

זונדערסַא, ווען די גויים זיינען בסחּפיסטלעכן ראיז עס געווען ערב דעם ק  

סָא, און דטָאקרייציקן זייער ג רַאפאויף די יידן  געהעצטפגעווען אוי  

- רָאי ונעןפזיך גע בןָאה לדַא. בןָאכק נגעהויבןָאט ָאה וטלב ויערישעּפ  

קריסטלעכע סָאד רטַארנַאפ טָאען המאויך געזען ווי  בןָאה סָאעדות, גויעס, וו  

לעגטפ ָאסייד וו ַא ,גייער-ספרָאאיז יעקל ד גָאט ַאקינד. אין איינעם   

, צוריקגעקומען אין שטעטלרָאה-חזיר ןפקויפאוי ערפאומגיין איבער די דער  

טַאכאים גויים אין וועג צורעכט געמ בןָא. דָאס הָאּפק ענעםפָא ןַאמיט  רייןַא  

ײןמיט ז רןָאפרויסגעַאן בלוט. ווען לייבוש בעקער איז כדעם קריסטלע רַאפ  

´ ר ר.מיט שטיינע ןפרָאווַא, הָאט מען אים בערּפברויט אין די דער גןָאוו  

, רוםַא ערפאין די דער ןזווייַאזיך צו ב טַאאיטשע שוחט הָאט מורא געה  

ןַא דערָאקעלבל  ַאשעכטן  ןפרויסגערוַאאים  בןָאה רןַארענדַאוואו יידן   

רַאפאויס  טַאלפ סָא, וורידַאאויף דעם י זַא, טָאגעדר בןָאעוף. די גויים ה  

טרינקען סָאלן די יידן, ווױק מעסערס און-, וועלן זיי קומען מיט שניידחסּפ  

 קריסטלעך בלוט.

קטַארהַאפמען  טָאה כטַא. ביינדּפחויס גרעבט אין ליידן הָאבן גע      

סקיָאװריסטכ ץריּפצום  וועקַאזיינען  טיםַאלעבַאטיר און טויער. די חשובע ב  

טַאכטער, הָאט געלכאיז אויך געווען דער רי סָא, ווץריּפ. דער ץזוכן שו  

לָאקיינמ לעגטפ, יקורוסַאּפ ןַאגעשיכטע. ער איז געווען  נצערַאדער ג וןפ  

רָאט, נלוויל גע ריעדע זַאזָאגן די יידן,  עגטלפן וכע ארנישט גיין אין קי  

טָאיכטער, הר ַאי װ ...ט נצוגענעגלטע הע טָא, װײל ער הליזונישט דעם י  

נד. קי ַאי קריסטן ד וןפביי עמעצן  טלעפוויסן צי עס  לטװָאער אויך גע  

לטןַאדי גויים געה בןָאה ךָא. דעלטפד נישט גענקיינעם הָאט קיין קיביי   

געַאקריסטלעך קינד. די ל ַאדי יידן הָאבן געקוילעט  זַאזיך ביי זייערס,   

יהושע ´שטעטל, ר וןפדעריבער דער נגיד  טָא. העכערלעפגע ַאאיז געווען   
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, ער הָאטערדפ רּפָאזיין בריטשקע אין די  נטּפַא, איינגעשענדלערהדַאלוו  

, אוןָאּפאיבערן ק ןָאישַאּפק ַאיט מברייטע נגידישע בורקע  ַא ןָאנגעטָא  

,טָאשט וןפ ניקַאלטשַאצום רוסישן נ ווָאטשַאכָאגיך קיין ס רןָאפוועקגעַא  

די יידן שיצןַאאון ב זשניקעסַאקיין לענטשין מיט סטר קומעןָאּפרַא לָאער ז  

.המון וןפ  

.טלזיך נישט געאיי טָאה רדָאויטער ברמיט דער  לניקַאטשַאדער נ      

נטַאמטבע אין דער ה עטעפ ַא ריינגערוקטַאאים  טָאיהושע ה ´ר בערָא  

ףאוי געזעצטפרויַאווייכער. ער הָאט זיך גלייך  רןָאאיז ער געוו רייןַא  

זיך אויף זעצןפויא טןַאניציּפָאלצענדליק  ַאיהושעס בריטשקע, געהייסן  ´ר  

.ידַארזיינען זיי ערב דעם י עןמגעקוָאנזיך אין וועג.  זטָאאון געל גןָאוו ַא  

לניקַאטשַא. דער נויערןּפ עסּפגרו מלטַארזַאפאין שטעטל זיינען שוין געווען   

וןפהמון  ַא מלטַארזַאפזיך  טָאער עס הכצו דער מקוה, ביי וועל וועקַאאיז   

-געָאּפמיט  נעןַאזיינע געשט לעַאיידן זיינען געקומען.  ַאלעגויים. אויך   

כטַאגעבר טָא. מען הלניקַאטשַאבערדיקן נ-דעם רויט רַאפ ּפדעקטע קע  

.רשןָאפגענומען אויסדעם דייטש שמידט, דעם יינגערן, און מען הָאט אים   

    לייןַאסימנים, ווי ער הָאט  לעַא, מיט טיקלַאדערציילט ג טָאה בַאדער שוו    

.יסיקייטלפרויטער  ַאעמער מיט  ןַא גןָאגעזען ווי עבער הָאט געטר  

.ענגרשט רעגטפגע ניקַאלטשנַאהָאט דער  - ?איז דער עמער וווא -       

, ברענגענדיקגטָאהָאט עבער געז - ץריּפטיקער כאיז ער, לי סָאד -       

, מיט וועלכער מעןרבַאפדער  וןפויט ראיז געווען  סָאמיט זיך דעם עמער, וו  

.די שויבן רבטַאפגע טָאה  

.  געוויזן דעם עמער דעם המון כנדיקַאל טָאה לניקַאטשַאנ רדע    

.רעגטפער גע טָאה - ?רבַאפבלוט, צי  סָא, איז דויערןּפ -       

.גטָאגעז ויערןּפדי  בןָאה - !רַא, ליכטיקער הבַארפ -       

-ייװ יקַאלנטשנַאדער  טָאה - ?ויערןּפקינד,  ַאביי עמעצן  עלטפ -       

.רעגטפגע רטע  

ערטפגעענט ויערןּפהָאבן די  - !רהַאטיקער כביי קיינעם נישט, לי -       

.רכָא ַאאין   

קינדער זיינען עַאל זַאד, נקי ַאטן כשע נטָאמען געק טָאה זויַאווי  -        

.רעגטפגע לניקַאטשַאדער נ טָאה - ?ויערןּפלעבעדיק און געזונט,   

ערטפגעענט ויערןּפהָאבן די  - !רַאווייסן נישט, ליכטיקער ה רמי -       

לייןַאער הָאט  זַא, גטָאגעז טָאשמידט ה בַאוושדער  בערָא -. קןָאדערשר  

דָאס קריסטלעכע קינד בןָאמיט די אייגענע אויגן געזען, ווי די יידן ה  

ה ..., אין מקוטןָאכגעש  
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ייטש ביי דיד רןַאד גןַאנדעם ל נגענומעןָאהָאט  לניקַאטשַאדער נ  

: טלקָאגעשכרעקל און אים דור קסןַאאויסגעוו וןפ צןַאל  

ס? װָאגעזען סטוָאווען ה ?ינטישער זוןהסטו געזען, ָאה סָאוו -      

  ?געזען סטוהָא        

טהָא ניקַאלטשנַא. דער מלעןַאומען שטנגע לדבַא טָאה ױדער ג      

זיך טהָאדייטש  גערַאנװָאס דער ל וןפ, טשּפַא ייערדיקןפ ַא נגטדערלַאאים   

 גלייך איבערגעקערט.

נישט טדו וועס זַאדיר, הינטישער זון,  וןפעל איך שניידן װ סןּפַא -      

. געדונערט לניקַאטשַאהָאט דער נ - !דעם אמת גןָאז  

גןָאומען שלנאויף די קני און גע זטָאגעלָאּפרַאדער דייטש הָאט זיך       

. ץרַאצין ה ויסטןפזיך מיט די   

גטָאהָאט ער געז - !רַא, ליכטיקער הכטַאאויסגעטר בָאה´כ -      

יבן זייג ץלַאנישט, די יידן.  בעטַארקיין  רזי גיבן מי ליינענדיק  ווייװ  

. ונגערה וןפ בַארשט ךמיין ברודער און אי  

עןװאיז גע סָאהָאט אויסגעגלייכט די ברוסט, וו לניקַאטשַאנ רדע      

. לןַאמיט מעד דעקטַאב  

!לקָאפ סָאען דװנטעוב רַאפ רשיקןַאפוועל איך דיך  ראין סיבי -       

, ערןװ וילטפרַאפאין קייטן וועסטו ביי מיר  -ער געשריגן.  טָאה -     

!ינטישער זוןה ...  

יט שטריק צו בינדן דעםמגרייט  נעןַאזיינען געשט זשניקעסרַאדי סט      

די וועקלייגןַאהָאט זיי געהייסן  ניקַאלטשנַאדער  בערָאדיקן דייטש. נקניע  

. יקרשט  

ץטו ַא ריינציילןַאינטישן זון, און אים האים, דעם  ריבערלייגןַא -      

- רדע - שניקעסַאזדי סטר וילןפַאהָאט ער ב -טן נאיבערן הוילן הי ץשמי  

. ער גיין ןָאק ךנָא  

גוי געלעגן מיטן נגערלַא רזיך אומגעקוקט, איז דע בןהָאאיידער מיר       

. המון נצןַאדעם ג רַאפטן ניה קעטןַאנ רןַאד  

. אין דייטש ןפהָאט ער גערו - !יעזוס -   

" איבערניקעסַאּפדי "ר זטָאגעלָאּפרַאשק חהָאבן מיט  זשניקעסַאדי סטר      

. ץמישדי  םַאגזַאנהינטן, ציילנדיק ל כיקןָאזיין קנ  

. מוסר רציעּפָא ַאצוגעלייגט  ץיעדער שמי והָאט צ לניקַאטשנַא רדע      

, קָאלפ סדָאטעווען נמיט יעדן, װָאס וועט בו ןָאוועל איך ט זויַא -  

לָאעס ז זַא, גַאנרלַאפאיך  -. נטָארער געוו טָאה - ייטןשּפררַאפליגנס   

.ןרויעּפ, "זדאױעאין מיין " גנונעדָארזיין   
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רין און צוריק, איז דעהזיך  קלענדיקװַא, יספירנדיק מיט די רקוים       

רע סװָא ב,ער שטונצו זיין געדונגע םַאהײ נגעןַאגעג בַאגעשמיסענער שוו  

סָאד זוכטַאשוין אויך ב טָאה יקנלַאטשַא. דער נויערּפ ַאביי  טַאט געההָא  

. אין שטעטל לטןהַא, צו זען אויב רייניקייט ווערט געמעןָאש, די קררהמד-בית  

. אויף גיךלָאמ סָאריין, ווי ד זויַאטשין נישט געווען נאיז לע ָאלקיינמ ךָאנ  

בןהָאדי ווענט. ווייבער  רוםַאאומרייניקייט  סָאמיט ערד ד דעקטַארפיידן  בןָאה  

- סאוי ָארי ץנַאג  לעגןפדי טירן, וואו זיי  ַארפ מדַאגעל ז טןָאאויסגעש  

. עבער דער בעדער, װָאס איז אויך געווען שמשספַאמעשּפָאגיסן זייערע   

- געָאּפקודש, -צו דער צייט אויסגעקערט דעם מקום טָאמדרשל, הה-בית וןפ  

אויסגעווישט מיטגלעזלעך -ּפמלָא ערטעכררויַאפנרות, די -הדי שש וצטּפ  

גיין ויילט צאזיך גע טָאה לניקַאטשַאנ דער. טלַאלַאזיין כ וןפ לעּפָאדער   

רענדלעהלדװַאיהושע  ´ר טָא. דערצו הגָאאויף מיט ווסקיָאכריסט ץריּפצום   

ניםּפוט און אים געשמייכלט אין נאויף קיין מי טןָאגעטרָאּפאים נישט   

הקיין דין תור ועט צװעדיק און מען נזיין ג ָאלער ז זַאסימן,  ַא, רייןַא  

. לניקַאטשַאנישט גיין. ער איז געווען גנעדיק, דער נ  

עױטעטנדיק זיין רל, גטנרװָאר געע טהָא –זיין  ףַארד רדענונגָא -        

. דָארב  

נגורשָאפסדער אוי וןפקשיות.  רעגטפער גע טָאה לָאבלויז איין מ  

לטָאגעוו טָארב, און ער ה ַא ָאאיז ד עלאין שטעטע זַא, געןַאנערגדאיז ער   

יציעלפָא רעםָא, ווכטַאדער מ וןפדעם וויסן  ןָאזיין  ןָאק סָאד זויַאוויסן ווי   

ראונטע רטענרוַא לטַאפאון זי  ָאװטשַאכָאלענטשין קיין ס להיהגעהערט די ק  

. ברעם ניע  

, ןרדי אויע רעטאונ כטַאונטערגעמַאר תויאּפ, מיט די רטעָאפמיין    

דעריבער לויטן טהָאב נישט געווען און ער ראיז ער קיין  ליציעפָאװײל   

- עג, איז יאותּפאון  רישע קליידענברגיין מיט קיין  טָארישט געטנ ץגעזע  

גויאיש נישט רטָאער קיין וו טָא. דערצו הערקענָאדערשר ַא נעןַאשט  

טָאה לדהענדלערַאיהושע וו ´. רוילישּפ, נישט רוסיש, נישט ןנעַארשטַאפ  

. ךַאדי ז טערפנעַארפ  

געבורטכויה, אייער ותלשא עןנסקעּפב, ווייל ער קען ראים  ןפרו רמי -         

קיין -. ניקַאלטשנַארדיקן עב-טרױ םדע טײןרשַאפ וצ בןעעגגער  טָאה -       

ווָאטשַאכָאצום רב אין ס רמי רןָאפט ער נישט. דערמיט וט כןַאז יציעלעפָא ...  

רןָאפ. מיר קענען נישט ַארפנישט זיין בייז דער ץריּפדער ליכטיקער  לָאז  

סדָא, ווייל עס איז צו ווייט און ָאװטשַאכָאקיין ס להיידישער שא ַאמיט   

ןרווע ליעַאדערווייל ק ןָאעסן ק ...  
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יהושע ´ף רױא ןָאממזרישן קוק געט ַא טָאה ץריּפליכטיקער  רער      

נצןַאגניאאיז נישט  ךַאדי ז זַא, גטָאגעז טָאה סָאקוק, וו ַא ;ערלענדהלדַאוו  

, רקוקןַאפעס  ןָאער ק זַא בערָא, כערַאמ-ערַאכאיז יידישער ש סָאד זַא, רשכ  

. רשמירןַאפ טיקַאעט גלװאויב מען   

ער טהָא -ילסט װדו  לפדיין יידישע תורה מעגסטו לערנען ווי -       

 ... ןָאנישט ט כןַאז יציעלעפָאקיין  בערָא - טערָאפצו מיין  גטָאגעז  

  ?נעןַארשטַאפ. ןפָאשטרַאוועל איך ב רַאפדער        

- און איז גע קעלרמעַאי ויזערלאין דער ב נעןַאאיז געשט טערָאפמיין       

 . טיק מוראשווען איין   

רשעמטַאפ זויַאאין מיין קינדהייט בין איך נישט געווען  לָאקיינמ      

אין רגעסןַאפיך געס  בָאאיך ה בערָא. האון זיין הכנע טערָאפמיין  יבלצו  

המחש זונדערַאב ַאמיט  וועטַארּפגע בןָא, װָאס יידן הסחּפ ריילעכןפדעם   

. דם-תלעלי וןפ גַאנצוליב דעם גוטן אויסג  

בןהָאאויסצוקוילן,  לעמעןַאזיינען געווען גרייט  סָא, ווויערןּפדי       

. געשען לטָאוו רנישטָאמיט די יידן, ווי ג נדלעןַאצוריק גענומען ה  

. געשעענישן געקומען נדערעַאן זיינען כגינאי  

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



םאו ךלאמצו ווערן ַא  זיךט סלוַארגפַא ייד ַא מלמד          

ַאן אויג ך,עבנע ,רטיַארלפאון  םריּפו                

 

, בין איךסחּפהמועד -חול דערָאהמועד סוכות -, חולסנייפויאיעדן זמן       

איין מלמד און וןפמיך גענומען  טָאמען ה סָא, ווערדיקפָאגעווען זייער ה  

דער נייער וועט זיין בעסער זַא, גלייבנדיק, נדערןַא ןַאצו  געןננגעדוָא  

אין מיינע נטוישטַאאיך זיך  בָאה סנייפאוי מָאל. יעדעס רטעַאלווי דער   

.טעַאלנונגען. די נייע זיינען מערסטנס נישט געווען בעסער ווי די עפָאה  

,זיי געווען גוט וןפנייעם זמן איז יעדער  ַא וןפדי ערשטע עטלעכע טעג   

רָאנייער בעזעם קערט גוט. ווי נ ַא, ַאז לל, ביים כניםַאּפזיך,  לטנדיקַאה  

זיי זיינען רווע וויזןַא, הָאבן זיי בריבערַאדי ערשטע טעג זיינען   

קיין מזל צו קיין לייטישע טהַאניין, אונדזער שטעטל הָאט נישט גע      

נישט לעגןפלייטישע מלמדים  סָא, וורַאפאיז געווען דע סָאמלמדים. צי ד  

, װָאס עס זיינען בכלל קיין לייטישערַאפצי דער ;העק ַאזַאקומען אין   

טָאה סָאטויגעניכטס, וו ַאמזל און -שלים ַא רָאנישט געווען, װײל נ מדיםלמ  

.מדלמ ַא רןָאנישט געטויגט, איז צו יענער צייט געוו ךַאז רנדעַאצו קיין   

מיט טַאגעה רונגעןַאפאיך זייער שלעכטע דער בָאנישט זיין, ה לָאווי עס ז  

.מיינע מלמדים  

-גע רעָאמאיר, איז געווען נישט ביי די קל ´ערשטער מלמד, ר רדע      

עס גלייך געזען און דערציילט וועגן דעם בןהָאיינגלעך -. די חדרנקעןַאד  

, װָאסוןפדער כטַאזיך נישט געמ בןָאדי עלטערן ה ָאבערזייערע עלטערן,   

רזייערע זין אונטער דע וןפדי דערציאונג  זטָאקינדער רעדן, און ווייטער געל  

.מענטשן נקןַאקר ַא וןפ ההשגח  

  עגןלן טרויעריקע, איז געוא רצעַאשוין אין זיינע אויגן, די גרויסע, שוו    

ךָאעצט מיט משוגעת. ננזיך געגרע טָאה סָא, ווליעָאנכלַאשווערע מע ַא  

רעדן לעגטפמיט זיינע מעשים. ער  וויזןַאהָאט עס דער מלמד ב רמע  

,זוילד קול ַאהדיקע ווערטער מיט נ, נוצנדיק דערביי משולייןַאצו זיך  טפָא  

,מיט לערנען מעַא. אין סץקע וןפ וקעןַאאין מי נטָאמרהָאט דע סָאוו  

געזען לטָאזיך, ווי ער וו רַאפגלייך  צןָא, גלכטןַארטרַאפער זיך  לעגטפ  

.כןַאנדערלַאנַאפ, װָאס קיינער זעט נישט, און ווילד זיך כןַאז סטישעַאנטַאפ  

.רייד עכעלרשטענדַאפעלבע אומזדי  רויסרעדןַא טפָאער  עגטלפדערביי   
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מיקוטין, מיניוטין ...ין טמיניוטין, מיקו -      ...  

די טָא וןפטער כגעלע וןפשטיקן רנישט דע רזיך שי לעגןפ רמי      

עלכן זיי זיינעןװדעם ניגון, מיט  וןפמשונהדיקע רייד, און מער נָאך   

יילװ, כןַאצו ל גטװַאמיר הָאבן נישט גע ָאבער ןָארגעוו עדטררויסגעַא  

צערייצטן געמיט, ווען ער רעדט ַאאיז אין  ר, מאי´ר זַאגעוואוסט,  בןָאה רמי  

ןומיטן ווייב א רומרייסענישןַאזיין משוגע געלעכטער. זיינע  טַאכאון ל  

סָאגעת. ווומש וןפסימנים  טַאאין זיך געה בןהָא לכתריא דיחי-דעם בן  

, די רייד זויַאישט נ, גערעגטפאים אוי טהָא, גטָאט נישט געזהָאזיין װײב   

רעגןפאים אוי לעגטפ זויַאעדט. רן זי הָאט געכעלװווי דער ניגון, מיט   

ןפומצולויַארטבע  ַא טַאהָאט געה סװָא, לדזַאאין ה ָאּפקנ ערפרַאדעם זונס ש  

        . ָאּפרַאאון  ַארױף  

- דעם אומגליקלעכן בן ןפער רו לעגטפ - ע!משוגע יידל, גערגעל -        

.יחיד זיינעם  

סרעדבע םער דעבטע, ענדי שכ ןװען, װערער  לעגטפ רןָאצ וןפ דלווי       

זטלָא, הָאט געראיבענב קעגושט-םבוידע ַאאין  טױנאעװהָאט ג סװָאב, װײ  

, װהטיקערין אין מק ַאען װדי יידענע, װָאס איז אױף גע ָאט. להערן איר קו  

, לשטיװק ַאיט משרייען  סרזונדעַאב לעגטפיטשיק קול. זי װק ַא טהַאגע טהָא  

יװ ץרַאיונגע מויד, שוו ַא, חוה, כטערָאט רויף איה וןפ ןפור לעגטפווען זי   

ָארבעט, נַאר-אין דער שטוב ןפעלהנישט וועלן  לעגטפ סָאציגיינערין, וו ַא  

. זיך ילןּפאון ש ןפרומלויַא  

טָאה - !, חוהרויףַאם ווה, קח ?דיר, וואו ביסטו ךָאנ ךרָאב ַאוה, ח -      

. אין איין שרייען לטןַאגעה ריןעי טוקד  

אויערן זיך ביי די ןַאּפנכָאמאיר מלמד  ´ר עגטלפ סנייפאוי ָאלאון יעדעס מ      

. לָאדנ ַאמיט  כןָאאים געשט לטָא, װי מען ווטָאר וןפ געןניּפרן שוא  

יטשעןװכקָאער נ עגטלפ - וועַאנַא, קוועַא, יוועַא, לוועּפַא, וועַאוה, קח -      

. קול טוקערינס ערד גרַאם צום  

רעַארד רכעױה רדעלים, װען כדי  וןפ ויסַארער  טגלעפ נצןַאינגא      

, גטָאמען געז טָא. אין שטעטל הרץשלוקע ראי לָאמַא ןַאּפכ לעגטפין רוקעט  

עכױמיט הצן רמוז זי שלוקע ַארפערן דו" ארָאּפק" ַא וןפדי יידענע ליידט  זַא  

" איז, הייברָאּפק" ַא זוינסַא סװָא. ןָאזי  טַאּפ" כָאּפקר"דער  ָאט, ווען ולותק  

איך ביז נקעגעד ערץקוס שלנירקעור טעד ָאבערצו וויסן.  ןָאאיך נישט   

מין ַאשערייען, טיװהיסטערישע ק געַאנל זןָאויסלַאר גטעלפזי  .יינטה  

- ייבעריװ רעד טָא. רטעכגעלע לבַאן, העװײג לבהַאען װאיז גע סװָאזמע, סּפַא  

לעגטפמשוגעת. ער  ערנעפָאלמד צו מרייבן מאיר ט לעגטפ ץשלוקערר עש  

 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ןגמָא, ביז דער גַאנל זויַא טערןַאלפ ןן אורת, ציטעויװילדסטע העװדי  כןַאמ  

אין ּפדי טרע ןופ זטָאגעלָאּפרַאזיך  טהָא ראון ע ןָאט ַאּפכ ַאאים  לעגטפ  

עּפמשו ַאזיך אין  עטשןװקנייַארים דתלמי לעַאער הייסן  לעגטפערביי דף. ױה  

םשטוב. אין דע-בוידעם רדע וצ נישּפעמשעוצ ַאאיז געווען  סָאע, וולשטיבע  

לעַא טָארהָאבן זיך ד רמי רָאבען שטיקנדיק, וג אנען עװשטיבעלע איז גע  

- שר"ַא גןָאצון ז, ביז דער רבי וועט צוריקקומען רטַאן געוווא קטּפַאיינגעַאר  

, ָאּפ"קר" ראי רַאפדער טוקערין  ַארקבַאנמת געווען דאיצר". מיר זיינען ב  

שטיקל ַאאויף  ןװָארגע טורּפצייט צו צייט  וןפוליב דעם זיינען מיר צ סָאוו  

. הרבין און זיין תור וןפצייט   

רויסווייזן זיין משוגעתַא נגעהויבןָא דמלמיט דער צייט הָאט דער מ       

ןטלַאאויסה טָאנן מער נישט געקױזיין זון הָאט ש ילופַא. רענעפָאאון  ענערפָא  

. שמוקלער ַא רןָאאון געוו רשעװַאקיין  וועקַאאים און איז  וןפ  

, טעַאּפָאע קקזיין שבתדי ןָאגעטָאנבי ר רדע טָאסוכות, ה ךָא, נלָאאיינמ      

סָאעבַאלאיין ב וןפ נגעןַאאון געג נטַאה רגענומען דעם שירעם אין דע  

, טגרעפגע םן איהָאב םטיַאעבַאלדי ב ןװעצום צווייטן זיך געזעגענען.   

רגעזעגענען, הָאט ע זשַא ךער קומט זי סװָאייט, װוי ַאז סָאד רטָאפין ער הוואו  

רַאפ רטעניװ ויףא ץלָאה ןפקוי לדװַאצום  רויסַאט ָארפער  זַא, ערטפגעענט  

 דער שטוב.

. שטעטל וןפ וספצו נגַאג השע לבעַאה ַאאיז געווען  דלװַאער ד      

צום "צויזןַאנרפ" המחנ ַאיקט מיט שיך געמהָאט ער  למָא נדערשַא ןַא      

. דלערנעהלדַאשע ווויה ´רשטעטל,  וןפגיד נ  

ּפָא די סָאערעם, ווװוינע רב זביי אונד ןפמען גערו טהָא" נצויזןַארפ"     -  

יקערמעַאאין  דָאוסן" און רזיי " ןפ" און די דייטשן רורייסןּפזיי " ןפור קןַאלי  

אין לטןַאגעהפיאוזיך  ןָאב" הזןױצרַאנפ"י ד ָאטוטשעס. רען זיי קאקמ טפור  

קעגן מותחהעלדישע מל ירןפ לעגטפנות אין חדר, און דער רבי חיזיקע מר  

- עקַאװאויך  טגלעפ ררגענען מיט גרויס לוסט. עהזיי  לעגטפזיי. ער   

סע", ַא װײוועטקרסע"מיט  ילטפנגעָא, לעשערפ ענעָאכזיי צעבר רַאפשטעלן   

קעז. די וןפכט דערַאזויערמילך, ווען מען מ וןפ ָאּפסער, װָאס רינט װַא  

לָאן. איין מװָארטרונקען גערטרינקען און דע זןָאזיך ל לעגןפ" נצויזןַארפ"  

, ַאשלפ ַא" אין צויזןַאנרפ" נגעןַאפאין  לגָאפרויס דערט גהַאדער רבי גע טהָא  

" צויזןרַאנפ"מיט די  שַאלפדי  ָאטשיקן  וצ סןָאשלַאאון ער הָאט דעריבער ב  

וןפ ָאסלעבַאב ר, װָאס איז געװען דערענדלעהלדַאיהושע וו ´ר דצום נגי  

- ט ער אויסאה יחשלדעם  רַאפט. נאויװגע ָאט, המדלמ ראו ער, דעװהויז,   

. ן מיךבגעקלי  
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, ייבװמיט זיין  מעןַא, ווען דער נגיד, צוזגָאאין מיטן ט דָאען גרװעס איז גע      

געגרייט וועןען שנורן זיינען געזעסן ביים טיש, װָאס איז גו, זין אכטערָאט  

דער וןפ. איך געדענק נָאך דער טעם גָאטוב, און געגעסן מיט-מיט כל  

עלכעװגידישער קיך, נהָאט געשמעקט אין מער  סװָא, נדזַאג ערנטעָאגעבר  

. ווי קליין איךעןַאנפאון  ּפמעשענע טע ציקעַאנמיט גל נגעןָאהַאאיז געװען ב  

מיט דעם צוגייןנרייַאנישט  סטּפַאעס  זַאאוסט, װאיך גע בָאבין געװען, ה  

דעם רבינס ירטפסגעױא בהָאאיך  בערָאדער צייט.  טָאאין  הינס מתנבר  

ט,ושע הָאט געמיינהי ´רגיד נצימער. דער -אין עס רייןַאאון בין  עלפַאב  

.בר, דעם טערָאפמיין  וןפשליחות  ָאאיך בין געקומען מיט  זַא  

.רעגטפער מיך גע טָאה - ?לעעגוטס, שי עסּפע גןָאװָאס וועסטו ז -       

בהָא -" נצויזןַארפ"אייך געשיקט  טָאיר מלמד, האמ ´דער רבי, ר -       

ענמיט די דערטרונקע שַאלפי דטיש  ןפאוי וועקגעשטעלטַאאון  גטָאאיך געז  

.ווערעם  

רבירטַאנקָאהויך  ַאויכע בכבודיקע יידענע, מיט ה ַאדי נגידיתטע, תירצה,       

בןהָא, די שנורן טערָאכשרעק. די ט וןפלד װַאגע ַא כטַאשייטל, הָאט געמ  

.טָאכגעקפאוי רןָאשע איז געווויה ´. רכטַאגעל בןָא. די זין השעטטיװגעק  

מיך די דינסט מיטן טָאל, וולנישט געווען דעם רבס יינג טָאלווען איך וו  

.מתנה רדער שיינע ַארפ רויסגעטריבןַאבעזעם   

נישט קעַא, טיםַאּפנדער מלמד איז,  זַאמורמלען,  ויבןהנגעָאיידן הָאבן       

ַאן זיך ביי לייהמאיר אויך גענומען  ´ר טָא. דערצו הנקעןַאגעדביי די   

רנָאעסן ברויט,  געהערטפאוי טָאה ראון ע גןָאדעם מ רפסו ערנטשיַאקרַאז  

.קןַאאון געב טןָאגעקנ לייןַאער הָאט  סָא, וולעצלעךּפ ענרעָאזיך מיט ק ייזןּפש  

זיך דערביי, ווי ער לעקנדיקַאאייל, ב-ונקען ריצןרהָאט ער צוגעט עםדצו   

:רצויגןַאפ ןפול געראײ-ער דעם ריצן טָאגעטרונקען וויין. דערביי ה לטװָא  

דייטשמערישן ַאווערטער מיט  רענדיקטַאפ. ער הָאט בכלל ןכעריצינאייל  

ַאמעדכען,  -מיידל  ַא, כעןלגעווען שיס םשיסעלע איז ביי אי ַא"כיען".   

-וקסןפ: רצויגןַאפהָאט ער  נטשיקַאזיין ק ילופַא. עןכטַאּפָאק - קעַאּפָאטק  

און סמָאדי  ילטפ" הָאט איבערגעצויזןַאנרפ"מיט די  שהדי מע ... יסלכעןפ  

.אים וןפדי תלמידים  נעמעןָאּפגענומען  טָאען המ  

רבעָא ;ע קיין משוגעים נישט געוועןנמלמדים מיינע זיי נדערעַאדי       

.זיינע אייגענע טַאמשוגעתן הָאט זיך יעדער געה  

ָאד,ישעגרװ וןפמיט זיין זון  געקומעןָאּפרַאאיז  סָאדוד, וו ´איין מלמד, ר      

סװָאעסן  םדע טוילע נזיי םדי תלמידי נדלעןַאהַאטבע צו ב ַא טַאהָאט געה  

זטָאאיבערגעל טַאגעה טָאזייערע עלטערן. ער ה ײב גןָאער הָאט געקר  
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זמן ַאן בלויז געקומען מיט זיין זון אויף וא דָאדער אין ווישעגרנווייב און קי  

. זיינע טיםבַאלעַאגעגעסן ביי די ב רטעטל. ער הָאט דעריבעשאין אונדזער   

-ַאב רע טהָאלים, מאכ קעַא" מיט געשמגָאגוטן ט" ַא טַאגעה טהָאאויב ער   

ווען וליפַאע הענטשקעס, נ" מיט זיידעגָא"גוטן ט וןפדעם תלמיד  נדלטַאה  

ַא ַאטהָאט געה רט. אויב עננישט געקע התור רטװָאקיין  טָאיענער ה  

" דערגיין דיגָאטן טכשלע" וןפער דעם תלמיד  לעגטפ", גָאטן טכשלע"  

ןָאכטע אין ק´הוטער איז קיין גרויסע ברימזיך צו אים. מיין  עןּפ, טשערןָאי  

. ביי אים השלעכטע מערכ ַא טַאגעה רדעריבע בָא, און איך הןװעגע טישנ  

לים איז געווען בעבלעך. דער יידכמא ליבטסטעַאע אומבנזיי וןפאיינער   

ס מאכלָאאין שטעטל איז ד ָאבערבעבלעך.  וןפא נשו-דם ַאען װאיז ממש גע  

ערןװ לעגטפדוד  ´. רךַאז ולערעּפָאּפ ַא וועןעקליסקעלעך מיט בעבלעך ג וןפ  

רזייע לעגטפ רן עוזיך די בעבלעך, א רַאפזעענדיק ר, דענגעצונדענערָא ןַא  

זיי אין טעלער ןפרַאריבערווַא און ויסַאר ךעדי טייגל וןפגיך אויסקלייבן זיי   

." טעג"זיינע  ויףאאורח  ןַא רַאפיטגענומען מ טָאער ה מעןװעזיין זון,  וןפ  

ציקן זמן אוןנאיין איי לטןַאזיך בלויז געה רע טָאב די בעבלעך הלי, צוניםַאּפ  

. טָאראויף זיין  געקומעןָאנמלמד איז  נדערַא ןַא  

אשר, איז ´ר ןפהויכער ייד, װָאס מען הָאט אים גערו ַאנייער מלמד,  רעד      

עןװאיז ביי אים גע רטָאוו ַא סװָאדיקער, נשווייג ַאשטילער ייד,  ַאגעווען   

לעך שרייבן צו זיין ווייב צון קינדער איןװריבסך  ַא לעגטפרענדל. ער  ַא  

." ליעָאווָאמַאס"ק חיצ יליטערּפער שיקן מיטן ש לעגטפשטעטל. די בריוולעך ַא   

בןהָאז זיי ַא, כןַארמַאפציק אויסקנייטשן און נקו זויַאדי בריוולעך  לעגטפער   

ער אויף טָא. דערביי הנווערטָאק ַאגעלעגן אין  לטןָאעזען, ווי זיי ווגאויס  

זוגתי דלכבו"מיט געציקלטע אותיות  שריבןענגָאויסנדיקער זייט רד רדע  

כטַאעמג טָאס הװָאדר"ג", "חאותיות  ריפדי  ןאו" ...והצנועה מרת  היקרה  

ענעןפצו ע רווערטַאפשום הָאט רו גנבר זַאט, נמיי סָאו גרשום", וונדרב םחר"  

מיט דעם זַא. דער ייד איז געווען זיכער, װריב רעמדעפאון לייענען   

. קַאמיט לי זיגלטַארפי װער כזי װאיז זיין ברי טפצושרי  

ערשטע סָאמלמד, ד ַאגעווען  לָאערשטע מ סָאאיז ד סָאאשר, וו ´ר ט דערָא        

טניש נטַאקיין ה טָאה סװָאייד,  ַאיים, איז געװען הזיין  וןפ וועקַא לָאמ  

גלעךניי זַאהָאבן געטענהט,  טישַאלעבַאאויף קיין תלמיד. ב ןױבגעהפױא  

טָאה דקיין מלמד נישט. דער יי רָאער איז ג זַאאון  ָאּפק ןפן אים אויכקרי  

זיינע וןפ לעךּפדי קנע רלירןַאפ טפָא לעגטפער  זַאטבע,  ַא טַאאויך געה  

הענט די הויזן און די עזיך מיט בייד לטןַאנטערהומלבושים און תמיד א  

מלמד די בעסטע םעדעגן װ בָאה ך. איטלַאלכַאזיין  וןפ לעסּפָא ענרעָאפצע  
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, עטערּפש רָאי ַאט ימיין שרעק, ווען מ ךָאערונגען. איך געדענק ננעראי  

איך בָאיי, הרמיט מיין מוטער צו מיין זיידן קיין בילגא ןָארפעען איך בין גװ  

, תבעטן נדבו נגעןַאזיינען געג סװָא, רעמעלייטָאדי  וןפאין איינעם  לינגצלוּפ  

. עס איז געווען זומער און ערראש ´רעם מלמד נעזעװעגדערקענט מיין   

בן מיךהָא יספ רוועסעָאאיבער די הייזער. זיינע ב עסָארװב געןַאנעגגאיז   

ײ,ן אומגעשיקט ביי זיין בעטלערוזוי שטיל אַאשיטערט. ער איז געווען רדע  

 ווי ביי זיין מלמדות.

, געדענק איך נישט מעןָאמד, װָאס זיין נלמ ַא עקומעןגנָאאיז  רעטעּפש      

זמן. ער ייבהנָאאין  ךָאגיך ווי ער איז געקומען, נ זויַא וועקַאאיז  רל עװײ  

, ררעַאד ַא, רדָאב רצערַאשוו עךּפ ַאמיט  ןַאיונגערמ רסעַאבל ַאאיז געווען   

וןפ לטןַאגעה בןָאען און יידן הנגעקענט לער טהָא. ער גיקערױרצאַאשוו ַא  

טבע צו ַא טַאער הָאט געה רבעָא. גןָאאויך נישט געשל הָאטאים. ער   

ייסן די יינגלעךהאון  גָאזיין חדר אין מיטן ט וןפ ענצטערפ סָאד הענגעןַארפ  

. ןָאהָאט קיין שלעכטס נישט געט רגם עהקל, נאיבערן בע ריבערלייגןַאזיך   

, רקערטַאפ נָאריינגלעך,  געלייגטערריבעַאנישט געשמיסן די  רהָאט ע ביידער  

רַאפאויגן  צעַארייסע שווהגעצערטלט זיי, קוקנדיק דערביי מיט  וןגעגלעט א  

דנעםָאוועגן דעם מ הײםזיך. די יינגלעך הָאבן גענומען דערציילן אין דער   

, ישן זיךװגענומען מורמלען צ בןָאשמייסן. יידן ה טַאנשטַאמלמד, װָאס גלעט   

רבערדיקע-צןרַאשוו סערלַאאיז דער ב רגןָארימפ ַאזיך. אין איינעם  ןודעס  

טָאלד הַאב ָאבער. רייפעק. עטלעכע טעג זיינען מיר געווען ַאװ ןַאיונגערמ  

, ןוז ַאמיט  מעןַא, צוזערָאװקַאמ השמ ´מלמד, ר דערַאנ ןַא טַאכגעברָאּפרַאמען   

. טערָאפביים  ערפעלַאהב ַאור, װָאס איז געווען חב קטןּפַאגע נדןָאקורצן בל ַא  

, רדָאב רווייסע ַאט מיייד,  לטערַא ןַאאיז געווען  ווערָאקַאמ השמ ´ר      

ר יידדעזי, בייסן און רייסן און קייען.  ןּפטבע צו צו ַאט הַאגע טהָא רס עװָא  

טגעלפ ר. ערדָאמתעסק זיין זיך מיט זיין ב ןרהעפממש נישט געקענט אוי טהָא  

אין ָארסגעביסענע הױדי א נדיקפרַא, וועטיטַאּפ לדיקןַאגעוו ַאזי עסן מיט   

יװ, טּפומגעצוַאר, ליקטפגעָאּפהָאט אויסגעזען  רדָא. די ברייןַא יםרפס לעַא  

דער ייד הָאבן מיט לעגטפ. די גרעסטע צרות שניידןָאּפכן נָא עלדפ-ןָארק ַא  

טײנהאױגעוו לטערַא וןפער  טהָא סנייפאוי למָאלעַאאין די שבתים.  רדָאזיין ב  

ט ער זיךהָא סנייפאוי לָאלעמַא ָאבערזי צו בייסן,  ט, גריירדָאדי ב טַאּפגעכ  

זי לעגטפ רן עו, אןָאנישט ט ךַאז ַאזַאמען  ָארם שבת טוא זַא, נטָארמעד  

משה ´ידוש. רחמיט  דרָאף זיין בױקוקן א לעגןפעס. יידן כמיט  זןָאלָאּפרַא  

. תמחשבו טעבן קיין שלעכהָא זטָאזיי נישט געל טָאה  
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גטָאגעז רע טָאה - געביסעןָאּפאיז ´ען, חלילה, סראיז נישט געשוי´ס -       

 גיך.

. מיט שטורעם ןָאגעט ץלַא טָאה סָאברען, וו ַאייד  ַאאיז געווען  סָאד      

-נָא, םַארַארַאט די ליוקע מיט טרעכיט קולות, גערוימ וונטַאגעד טָאה רע  

מיט טרנעלגע טָא. ער הךרוי ערןיטאויגן מיט ב עלופ עמעןַאל קענדיקּפיּפ  

. לייןַאדי תלמידים און זיך  יגעןרשַארפער הָאט  זַאברען און טומל,  ַאזַא  

. מיט אונדז לערנען מוסר לעגטפ, ווען ער רע טָאה ייערפ ַאגעברענט ווי   

די רגןַאאונדז ניט ק לעגטפמוסר, און ער  וןפ לטןהַאגע רקַאשט טָאער ה  

איבערגעשטיגן דעם ךָאער נ טָאנום, ההורה. אין זיין געניטקייט אין גיחס  

רדעעגעקענט י ָאטה רדָאב געריסענערָאּפשבט מוסר. דער ייד מיט דער   

. רןָאגן געווױגעבוירן און דערצ רטןָאד לטװָאאין גיהנום, ווי ער  עלווינקע  

- ווידער טעפַאקלהַאאון ש רהערצע טעָאּפרשטַאפהערט אויס, איר  -       

מיטן רויכערדיקן ציבעק כנדיקָאפיגען, רער געש טָאה - !עניקערּפש -  

בייזוויליקייט ןָאאון ט ייןגרומַא ןָאאון מען ק רקפט איז הלעװדי  זַאמיינט נישט,   

נגטַא, דערלַאװ, הווַא: הטאון שריי ןפָאגיהנום שטייט  סָאט, דען דכאון אומרע  

. אוןטןָאאון אין זיינע געב טָאאין ג עניקןּפידערשװטוען  סָאדי רשעים, וו  

טויזנט אויגן און זעען און הערן טָאזיי ה וןפיעדער  סװָאחבלה, -די מלאכי  

זיי ןפַארריינווַארשעים און  יד ןַאּפזיך צו כ עדערןפ, שטייען גרייט און ץלַא  

לדערט מיינהו ירפדערט מייל אויף נהו ירפאיז  סָאנום, ווהגי וןפאין מויל   

לייט טעפַאהפַאקלַאיר שאזיך,  זינטַאב םורַאברייט. ד ...  

אויסגענוצט בןָא, הרָאזיבן ביז צען י וןפלייט, יינגלעך  טעפהַאפַאקלַאדי ש      

יטלעךװק לטּפישעייל גרװן דעום אואין גיהנ ייטקרטוענַאפדעם מלמדס   

מען סװָא, לעךּפמען קנע הָאט ןָאה מיט גרויס לוסט. איינגעשטעלט אין קנבבג   

. טלעךַאלַאדי הויזן און כ וןפ ןטנישגעָאּפ טהָאמען  רדעָא, סַאאין ג ונעןפט געָאה  

- ּפענק עטסּפרָא ץטו ַאי װט געווען רעװאיז  (קַאניָאמ )ַא ָאּפקנ נערישערלזעַא    

. עךל  

מלורמ רשטילע ַאהָאט זיך געהערט  -איין און דרייסיק  ןַא בהָא´כ -       

סװָא, הוועגן מלאך דומ לדעוועטַאגעגוו טָאמיט, ווען דער רבי ה מעַאאין ס  

עםנבעָאגרַאװָאס ב-רָאנ ַא וןפקבר  ַארוט איבער  דיקעררעײפ ַאשטייט מיט   

  ?מעןָאווי איז דיין נ ,מת און שרייט: רשע

ישט געזען װָאס די יינגלעךנער  טהָאאין גיהנום,  רטוענקייטַאפאין זיין       

מויל סָאט גערויכערט װי דָא. זיין ליולקע הזָאטער דער ננאו ָאּפטוען אים   

לעגןפל מיר װײדז נישט געמסרט, נט אוהָאיהנום. דער זון זיינער ג וןפ  

- יינַאר טָאנגעק טהָא ןַאמ-הרבח רס דעװָאויט, רמיט מוציאס ב ןפקויָאּפאים   

. לָאצַא  ןָאגען נשלי  
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טרעמַאילהָאט דער מלמד גע - !לדַאד, געווװַאלעג, לדװַאאיי, גע -      

זיך אין התלהבות, ביז ער איז מיד נגעןַארגַאפמיטן ציבעק און  טָארדאון גע  

ַאשטול, -טערָאפזיך אויף זיין  זטָאעלַארָאּפג טערּפשערדע ַאאון  ןװָארגע  

כןָארויסגעקרַאזיינען  עדערןפרינגּפאון ש רהָא לעַא, װָאס טעלָאפצעריסענער    

כטָארקַאפן ענמיר זיי זַא, טַאּפזיך געכ ער טָאה לטָאגעזעסל. ערשט דעמ ןופ  

רייבט עה טָא זַאט מיטן ציבעק, ָאאונדז געדר טָאיטלעך און ער הװאין ק  

נטָאהָאט זיך נישט געק רע רבעָאדורסן.  לעמעןַאזיך אויף, וועט ער אונדז   

שןּפיהט  הַא, נעבעך, געטָאגעזעסל, ווייל ער ה עםענצעריס וןפ ייבןהרויסַא  

- טערָאפאין דער נידעריקער  ריינגעזעצטַאזיך  ָאטה רען עװגעבריך, און   

- גע בןהָא. מיר רויסצוקריכןַאט כליי זויַא מעןונגעקָאשטול, איז אים נישט   

זיך דערמיט נישט המש ´ר טָאיבריקנס, האזייט.  רעכַאזיין שוו וןפאוסט װ  

- ברוך נעםרדעעטיש זיין ל ןפאוי טגעלייגוועקַא ילופַא טָאהלטן. ער ַאהַאב  

בן דעריבער נישטָאמיר ה ...ע ניטלעך נמיט מעשע וצטּפ, אויסגערטלַאג  

. זיין דורסן רַאפ טַאגעה אמור  

זיין וןפעלט, אי װ ַא לטןַאמשהן געה ´ר וןפ בןָאיידן אין שטעטל ה      

די ןפורפאויך יעדן שבת צונוי לעגטפ. ער רומקייטפזיין  וןפלערנען, אי   

- יּפײנמדרש און דערציילן זיי וועגן גיהנום און די ה-יידן אין בית סטעָארּפ  

איבער רָאפערנדיק װָאס זיי שטייט הזיך,  וויינעןַאב לעגןפקונגען. די יידן   

נעזיי ףקומען אוי ונדעסטוועגןפ עגןלפבער זיי ָא, רָאציק יװַאנונדערט און צה  

ומשיקןַארמשה  ´ר לעגטפ רייטיקפיעדן  .רַאפדער לןָאך צנָאדרשות און אים   

, ביי יעדןנעןָאמפערער און אויהזיינע צו וןפזער הײתלמידים איבער די  װײצ  

ר. מירײעצוו ַא דערָאדרייער  ַאביז  קסערעז ַא וןפ, נטָאגעק טָאמען ה לפיװ  

- ָאנהָאדעם רבינס  ךנָא מצוגייןַארוצייט צו צייט  וןפאויך אויסקומען  לעגטפ  

 ... גָאט רסטעכגליקלע רעען דװס איז ביי מיר געָא, און דרַאר   

, גָאבת בייטש לעגפען. ווען איך װגליקלעך בין איך גע זויַא רנישטָאג      

רלייט, קומען אין חד סטעָארּפדי  רַאפמוסר  גטָאדער דער רבי הָאט געזאײ  

משהן ´יקע תלמידים, און לערנען ביי רראיבע לעַאמיט  מעןַאריין, צוזַא  

טָאער ה סװָא, טעַאּפָאק רזיך אין זיין סערזשענע יקנדרומדרייעַא. רקּפ  

טהָאמען  זַאשטייף.  זויַאאון זי איז געווען  - נהזיין חתו וןפ ךָאט נהַאעג  

קּפרט נער געלער טהָא  טעַאּפָאבלעכענע ק רָאנישט סערזשענע, נ ןפערוגזי   

טָאה זונדערסַאערן קיל אין די ביינער. בװ לעגטפעס  סָאוו וןפיגון, ַא נמיט   

. מהללאל וןפדעם זון  העקבי וןפדז די רייד נאו רַאפ גןָאז ײםט בהַאגע הנאה רע  

החסרו הּפטי ַא וןפה, חסרו ּפהטימו, טקומס נעןװַא וןפבאת,  יןמַא"     ...  

און העם, ותולער, וועהרמ טָאר ןַאהולך, וואוהין גייסטו, למקום, צו  האת ןָאל  

. טרמעָאגעימשה  ´הָאט ר - ..." ווערעם  
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   זוי איזַאטנורא, -בר וןפ ירושּפצו דעם הָאט ער נָאך געלערנט דעם     

- ען דםגעװ. מיר, יינגלעך, זיינען קּפר וןפ כןָארויסגעקרַא טרנישָאג ןעמ  

רייעפציקע עטלעכע נט ביי אונדז די אייָאה װָאסמשהן,  ´ם דעם רנאישו  

איםנשו-ען דםװעגזיינען מיר  זויַאאויך צוגערויבט.  ךָאאין דער וו השע  

רקּפצום  ושיםריּפ, זיינע ַארפטנורא -דעם בר ...  

יםכסכסו בןָאה לעגטפ המש ´אונדז, ווען ר רַאפזיין  לעגטפ רוָאּפ ןַא      

. עםנים מיטן זון זייכסוכס בןהָא טפָאער  לעגטפ, נס. ערשטרעדמיט זיינע קינ  

צו עסן און עטיטַאּפגרויס  טַאגעה טָאה סָאיונג, וו קטןּפַאדן געָאנדעם בל  

טציי וצייט צ וןפ לעגןפדעם  ץנישט צו דער תורה. חו עטיטַאּפקיין ברעקל   

בןהָא סװָאטער זיינע, כשטעטל די טע נדערַא ןַא וןפצו אים  רןָאפ וקומען צ  

טַאבן זיי געההָא כטַאאון נ גָאט סװָאן וזער אױה טישעַאבעלַאינט אין בדעג  

ווייטער און זויַאשידוכים, און  נעזעָאגעלָאּפאים, נעסקים מיט שידוכים, ת  

, זעסנקייטַארפמלמד, הָאבן זיי, אין זייער  ַא וןפטעכטער  טשָאייטער. כװ  

;און שניידערס, שוסטערס ותכאלמ-מיט בעלי ילופַא בןָאה ההתונ טלָאשוין געוו  

סָא, ווַארפדער ניםַאּפ, ןעגַאנים נישט געגכיט קיין שידומעס איז זיי  בערָא  

ישעַאטלעבַאדינען אין ב וןפ ןּפָארשָאּפ נטָאקיין נדן נישט געק בןָאזיי ה  

רנָא, טַאכרט שוין געמװָא וליפַאזעענישן,  טַאייזער.  בסדר הָאבן זיי געהה  

רן אויס. יעדעסװָאן עס איז געָארן אוגעוו ליעַאק עסּפיז עא לָאמַאמיט  

  ,יינעןװקיין לענטשין, רעדן,  טערָאפ םזיי קומען צו לעגןפ סנייפאוי לָאמ

השמ ´ר גן.אױין די א, עךלאונדז, יינג ַארפ, און דווקא דערןָאפטענות,  בןהָא  

, ַארפראיז דע ץלַאס דָא זַארמען, ַאאון לי דָארבייסן די ב רענָאך נערוועז לעגטפ  

צייט צו צייט וןפ ...ן גווע טסגָאען נישט אין גײדי קינדער זיינע  סָאוו  

ַא ןַאכ, כדי צו מװײצ דערָאג ָאט ַאף ױא רןָאפעקַאװער אויך מוזן  לעגטפ  

ערבייד לעגטפער  .טערכן זיינע טעופאיינער  רַאפעם חתן נײ ַא מיט רטװָא  

בחור מיטן גרויסן נדןָאלב קטןּפַאעגביי זיין זון, דעם  כהזן די מלוָאאיבערל  

און ָאּפרַא ָאּפחדר מיטן ק סָאאיבערקערן ד לטָאדעמ לעגןפ. מיר עטיטַאּפ  

מוציאס לעַא געגעסןפרויף. דעם רבינס זון הָאט דערביי רואיק אויַא יספדי   

טפגעקויָאּפבן אים ָאה רעלכע מיװיט מט, ױבר ...  

, געבריך ָאסד טען ניװ, ןהַאלטגע נגלַאזיך ביי אונדז  טָאלוו המש ´ר      

געמוזט הָאט איםאון מען  לןַאפוועקגעַאער איז  זַא, לןַאפַאב זויַא םס איז איָאוו  

. ין זיין שטעטלא ַאהײםאים  ירןפקַאװעשטרוי און  ורפ ַאאויף  לייגןפַארױ  

װָאסל, דיי ריילעךפמיכל דוד   ´רנגעקומען דער מלמד ָאיז אים א ךָאנ      

. דעם זמן רענדיקטַאפ יילעךרפ רנישטָא, נעבעך, גטהָא  
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, יטערש ַא, מיט לנדױרשּפַאקליין, לעבעדיק  ַאען װדוד איז גע למיכ ´ר      

ליב רזילבער. ביים לערנען הָאט ע-עקװשטיק ק ַאיידל  ַאדל, רנד בעָאבל  

-קַאבַאער הָאט אויסגעשניצט ט דערָאמעסערל.  ַאצו שניצן מיט  הַאטעג  

,יידן לטעַאות צו נמת נקעןָאעקגעשַאװהָאט  רס עװָא, רעָאק וןפשקעטעלעך   

-ן אתרוגַא ץלהָא וןפיצט נער הָאט אויסגעש דערָא ;שמעקער-קַאבַאגרויסע ט  

טָא. ער הךַאענד צו יעדער זה נעעלדָאט גַאער געה טהָא. היינט ושקעּפ  

.זיך איבערגעריסן טָאקייטעלע, אויב עס ה ַאגערלעך, צוגעלייט ײז רריכטַאפ  

סװָאורים, חהמדרש ב-די בית רַאפ יגורןפ טןנָאער אויסגעק טָאליים ה וןפ  

שניצן וצ טַאער געה טָאה קייטַאכשוו דערנזוַאב ַא. ךַאש טילּפגעש בןהָא  

נישט טָאער ה סָא, ווסןָאירּפַאּפיקלטע װזיינע גע ַארפ יצלעךּפש-רןַאציג  

טיטון וןפען געווען געל ײנט זנערן. זיינע געשיקטע העכצו ריי טרגעהעפאוי  

,לאמטערנדלעך רביקעַאפ בעטַארר אונדז אויסגעַאפאױף  טָאאון רויך. ער ה  

געלערנט .חדר וןפ טנעכ-אין די ווינטער מגייןײהַא לעגןפעלכע מיר װמיט   

ַארפ רינגעפיט די מ קנדיקַאצוקנ לָאטמפָאניגון,  ריילעכןפ ַאמיט  רע טָאה  

לןָאנגעקווָא בןָאגעגעסן טעג, ה טהָאע ער כ, ביי וועלסטעסָאלעבַא. די בהשמח  

ַאט.געה הָאנה לדן מאכעי וןפ, טַאגעה ליבהָאט ער  ַאלץייל װאים,  וןפ  

-געקענט דער ָאטל ער הװײ אים וןפ ינגערפדי  לעקטעג בןָאדי חסידים ה  

יידן. אויף חסידישע-עטצדיקים און גו וןפות שעכסטע מעלדי וואונדער ןלציי  

געןנגעזו טָאל געקערט וועלטן. ער הכמי ´ר טָאטובים ה-לעך און ימיםהסעוד  

סידח ַא רַאפי װ ,לחיימס""סך  ַא כןַאמ נטָאגעק, כליטשיק קולװהויך ק ַא טמי  

ער טָאערן. דער עיקר הװמיד צו  רנישטָאנצט גַאעטג טָאה ר, און עסטּפַא  

.טיש ןפאוי נצןַאצו ט טַאגעה בלי  

,תומיט מעש טלווע ַא ןײלער דערצ עגטלפ, עךלאונדז, יינג רַאפאויך       

טהַאבן געהָא סװָאשמס, -לן בעויקים אדצ וןפמעשות  סטישסטעַאנטַאפדי   

.קונצן לכעזעַא ךָאנ יזןַאװאהס און בנר-ונואי-הרוא ןװעהדרך, גע-יצתפק  

םיפאישע מכשױמות מיט גחמל ירןפצו  טהַאתמיד גע בןָאשמס ה-די בעל טָא  

לטװָאאלקאלאקעס און געװ רַאפ שטעלטַארפכומרס, װָאס הָאבן זיך  וןא  

מיט הייליקע גלטנרומגעריַאזיי  בןָאדי צדיקים ה בערָא ;ןָאידן רשעות טי  

ינגערפגעלעקט די  בןָאאון זיי בייגעקומען. מיר ה (קרייזן)מות און עיגולים ש  

ַא דזנער אויף לערנען מיט או לעגטפ גָאט די מעשות. שבת בייטָא וןפ  

טָא. ער הרגעניגןַאפ ַאען װזיין לערנען איז גע בערָאדער צוויי, ָא העש  

.די שבטים וןפוועגן די העלדישקייטן  כןַאז סטישעַאנטַאפאונדז  רַאפערציילט ד  

אים לעגפירש ה ַא ילופַא זַא, לדערעפאיבער  ןפגיך לוי זויַא לעגטפ תליפנ  

בןָא, הקַאנאיין געד וןפ רידערן לוי, די בו. שמעון אגןָאדערי נעןָאנישט ק  
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טערָאפזייער  וןפים נאשו ץלַאבייקומען  טָאניט די הוילע שווערדן געקמ  

בנימינען לטןַאהַארפ טָאלייב. ווען יוסף ה ַאגעברומט ווי  ָאטה הודהיעקב. י  

ןענענגע ןָאודה געטהי טָאצוריק, ה בןעגָאּפ לטָאים און אים נישט געווראין מצ  

ןנעָארנישט צ לָא, און זרַאאיך בעט דיך, מיין ה": גטָאגעז זויַאצו אים און   

טןָארכפטו מיך נישט  ךזוי ווי איַא, הרעּפ, דען דו ביסט ווי רןָאדיין גרימצ  

זויַא, גערלניפאים אומברענגען מיטן קלענסטן  ןָאאיך ק, ווייל רעהןּפ רַאפ  

זיין העמדל און געריסןפודה הָאט אויהגען". און ינאיך דיך אומברע ןָאק  

לייב, און די ַאווי ביי  רקַא, װָאס איז געווען שטץרַאזיין מעכטיק ה וויזןַאב  

ַא טָא, און ער היזןּפווי ש לטעגעשטפהָאבן זיך אוי ץרַאאויף זיין ה ָארה  

בןָאה ןַארטהרָאקנעכט און  סהרעּפמוראדיק קול, און  ַאמיט  ןָאגעשריי געט  

עןנדה, זייואיז יה סָאד זַאזען, עלייב ברילט, און װען זיי הָאבן ג ַא זַאגעמיינט,   

און זיי הָאבן געקניט און געבוקט זיך טכורפ וןפ נגעןַאצעג רזייערע הערצע  

ערד רדע וצ נימערּפ עמיט זייער לןַאפאים און גע רַאפ ...  

. לע שבתַא טַאמעשיות הָאט ער געה זעלכעַא      

בער דיָאוד. דל כדעם מי טָאביי  ערנעןלאיז געווען צו  ריידפ ַא      

. געדויערט גַאננישט ל טָאה ריידפ  

- די גמרא און גע זטָאגעלָאּפ נצןַאל דוד אינגכמי ´ר טָאה וריםּפ רַאפ      

- חער אויף דער מזר טָאטוב. ערשטנס, ה-יום ריילעכןפייט זיך צום רג  

חלבן ליכט גרויסע אותיות ַאמיט  נגעצייכנטָאמדרש ה-בית וןפ נטװַא  

ער זוינסַא סָאזען, וו נטָאהָאבן מיר נישט געק ריערפאון געמעלעכטסן.   

ראויף דע נגעזעןָאזיך נישט  טָא, ווייל דער ווייסער חלב הנגעצייכנטָא טָאה  

שַאאין  טעַאשמ ַאדער מלמד הָאט איינגעטונקען  ָאבער. נטװַאווייסער   

, אוןבלאיבער דעם ח געןַאנאויוון און דערמיט איבערגעגמדרש ה-בית וןפ  

,נזעעוודיקָאאון  ץרַאשוו ןָארענונגען געווכגלייך זיינען די אותיות און ציי  

," הר מרבין בשמחדנס אכ: "משנטפשריפגרויסן אוי ַאאון מיר הָאבן דערזען   

ייבןהנָאמען  רףַאדער חודש אדר, ד ןָאעס הייבט זיך  רָאווי נ ַאזמיינט,  סָאוו  

געכתיבהטע אותיות וןפ טפשריפזיך משמח צו זיין. אונטער דעם שיינעם אוי  

. און צוויי הענט גיבן זיך לחיים ןפנַאבר ללעשפ ַא לטָאאיז געווען אויסגעמ  

אמתן "לחיים" מיט כטַאל דוד געמכמי ´ר טָא, הטפשריפגעטריי צו זיין אוי  

ט ער מיט אונדז געלערנט די מגילה שניצנדיקהָא רדי חסידים. אין חד  

. תלמידים לעַא רַאפ גערסַאביי די שענסטע גררדע  

משמל דוד כמי ´הָאט ר םוריּפ-און שושן םוריּפ וןפאין ביידע טעג   

שרהמד-טעטעלע. ווען מען הָאט געלייענט אין ביתש סָאגעקערט דראיבע  

םמידילדי ת נָארישט ניינגלעך,  לעַא גענומעןפער צונוי טָאה, הלדי מגי  

ןרגעַאדז בייט גרנמיט או דעוועטַאנמָא, און קרעמדעפ ילופַא רנָאזיינע,   
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- גע טַאהָאט געה לייןַא ערהמנען.  נטָאמרהָאט דע מעןן װע, לָאיעדעס מ  

מיט די עטּפהָאט אויך געטו ר. עגערַאזיך דעם גרעסטן גר רַאפ כטַאמ  

נטָאאויך ווען מען הָאט דערמ רָא, נמעןָאביי המנס נ רָאן נישט נו, איספ  

מעשים הָאט ער ווען מען רבעטַאין. געזע צען רמנס ווייב זרש און זייעה  

רדָאב ַאייד מיט  ַא סָאוו סָאד... תא זקונימל, ויז-המנס בן טָאנדערמ טָאה  

. ה ביי אונדז, יינגלעךחגרויס שמ ןפרויסגערוַא טָאש הדרהמ-יתבאין  טרגעַאגר  

וילפַאאיז  טערָאפדרש צעלייגט. מיין המ-בית סָאישט דנשיר  בןָאמיר ה  

געשטערט דעם בעל קורא אין לייענען בןָאייל מיר הװ, רידןפגעווען אומצו   

- רייפאויף דעם  טָאה ישט געבייזערט. מעןנזיך  טָאער ה בערָאדי מגילה,   

געווען ךָאדעם איז עס ד ץבייזערן. חו טָאנישט געקנעכן מיכל דוד זיך ל  

. זיין חמשמ ךזי ףַארד ןעען מװ, םוריּפ  

וןפדוד גענומען גיין איבער די הייזער,  לדער מגילה הָאט מיכ ךנָא      

- יימס". אין שושןח"ל כןַא, און מדערערַאנשטוב צו דער  רטישעבַאלעבַאאיין   

. דינקעסַאליוה כטַאן געמוא םסידיחדי  ןעמוגענפױנוער צ טָאה וריםּפ  

לָאמ לעַאבעטן. זיי זיינען  טפרַאישט געדנ כןַאז עכזעלַאסידים הָאט מען ח  

ביר סַאפ ַא טפגעקוי בןָא. זיי החהשמ ַא, צו עדהלוסע ַאגרייט געווען צו   

רויסגעגנבעטַאי וועלט שטייט. זיי הָאבן אויך ד סָאאון געטרונקען אויף וו  

- יַארלעך און די קוכנס און די מזדנגע טענעָאדי געבר סטעסָאלעבַאביי די ב  

הויז וןפ געןַאנ. זיי זיינען געגכןַאגוטע ז נדערעַא לעַאאון  ישפנירטע   

. די יינגלעךצטַאנן געטרונקען און געטוגעגעסן א בןָאצו הויז, וואו זיי ה  

זייערע וןפ עןלטַאראין די ג עטּפגעטשעָאנ יךז בןָאאון ה ןפלָאגענָאכען נזיי  

סטעָארּפיידן. די  סענדיקעָאּפה וןפ דָאזיך אין ר ריינגעשלייכטַא, טעסַאט  

בערָא, נקעסַאסידישע הוליחאויף די  ם, הָאבן געקוקט קרוםמתנגדי לייט, די  

עיסכלה-ן זיי אויך צווא רגערַאג עםזיי געהערט ווי המן ד ןָאבסידים החדי   

אויף דער נצטַא. מיכל דוד הָאט געטנצטַאגען און געטוננָאך העכער געז  

צון זינגען סעןָאּפן הוינקען אטרן ופ ןװָארמיד גע נישטָאר. ער איז גסַאג  

טערָאפצו מיין  ריינגעקומעןַאסידיט חלעצט זיינען די -םזיך. צו רייעןפאון   

 אין שטוב.

.ןגירדוד געש להָאט מיכ -צימעס -ןעוימלפ נגטערלַארביצין, ד -      

יםזרן אין זייערע צען ממאו רשן. זןעאין המנ חור ַאסן, ען ליידן ווי - ...  

, צימעס. מיכל דוד הָאט געשריגן-לוימעןפ גטלַאנדער טָאמיין מוטער ה      

, םצווישן די חסידי קעסַאילביר. די צוויי הו לעספניי  ַא רףַאמען ד זַא  

זיך געריבן צווישן טָאמענדל קצב, װָאס ה העמער און משרק-טרייטל שניט  

הָאבן ביידע ךנָאביר. דער לעספניי  ַא כטרַאן געבוא ַאװעקן ע, זיינםסידיח  

סנקער זייט, גענומען שטעקנלי רקערט די היטלען אויף דעעיידן איבערג  
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- זיך אויף דער ערד און געזונגען בעטלער וועקגעזעצטַא, רייןַאאין די הענט   

ַאצויסגעשטעלט  ךָאדערנ בןָא. ווען זיי הוילישּפ, און דוקא אויף ערליד  

זיי געלט צושטייער אויף ןפרָאריינגעווַאטעלער אויף נדבות, הָאבן די יידן   

געלט גענומען און סָאמשה מענדל הָאבן ד און לביר. טרייט לעספדעם   

רייליקע ווערטעהווי גויאישע בעטלער, איבערקרימנדיק דערביי די  נקטַאגעד  

גרויס געלעכטער. מיכל ןפורויסגעַארהָאט  סָאכה. דרגויאישער ב ַא וןפ  

.צקלַאזָאק ַא צןַאנטיש און גענומען ט ןפױא רויףַאאויס בויגן  יילפדוד איז   

ָאטד הוד למיכ ָאבער, טעךישט סדָא ןעמענַארָאּפ טװָאלהָאט גע רמיין מוטע  

.זטָאנישט געל  

רוח ַא ָאלטישטעך. עס ז ןפאוי נצןַאט ןעמעג מ ּפוריםרביצין,  -       

געשריגן און רע טָאה - !ביז עמלקן רייןַא טןַאט טנסַאהמנען אין זיין ט  

.יספמיט די  עטּפגעטו  

-געהילט זיך אין טישנטיש, איי וןפ ונגעןַארָאּפגעשּפר ראיז ע ךָאדערנ      

לאך.מ ַא ַארפ טלעשטַארפן זיך וטלית א ַאטעך ווי אין   

גיט -ער געשריגן  טָאה -רביצין, איך בין דער מלאך מיכאל  -       

ל.יגלפ ןכַאאיך מ לעװ, ישןרװעדעלפיי װמיר צ  

סיד קייןח כטןָאדעם צעק טָא, הטערָאכמתנגדישע ט ַאמיין מוטער,       

און וילפישט געווען ניז אער  בערָאגעבן.  לטָאנישט געוו לעדערווישןפ  

כעל, וועליגלפדזענע נט צוויי געכהָאט אויסגעזו ראין קיך. ע רייןַא לייןַא  

-אויס ָאלז ערז ַא ױזַאעך, טשטי וםצ ןדנובעצוג טריקלעךש טמי ָאטה ער  

מעל און זיך ןפױה ַאהָאט ער גענומען  ךנָאאמתער מלאך. דער ןַאי װזען   

אויסגעמעלט ןַא בןָאה ףַארמלאך ד ַא רװָאסַאפ. םיּפנ סָאאויסגעמעלט ד  

דעם ָאט. אין ןָאמיכל דוד געט ´הָאט ר זויַא ָאבערווייס איך נישט,  ניםּפ  

-מלאכים ַא נצןַאומען טנן געוא בוטש טערסָאפאין מיין  רייןַאהילוך איז ער   

מיט טשטּפַאצוגע בןָא. יידן החור ַאגעשוועבט ווי  טהָא. דער ייד ץנַאט  

:עךלרייפ ןפענט און גערוהדי   

!ך מיכאלאלמלעבעדיק,  -       

ליגלפט ווי נעהזיינע  רייטּפמיכאל צעש ךאדער מל טָאה לָאמַאמיט      

.רויסַאסן ױאין דר ערטענצפרכן וגלייך ד ןָאגעט ליפ ַאאון   

.יספיק איז ער שוין נישט אויף די אייגענע ראין שטוב צו ייןַאר      

.סןָאשלעען גװען גענעבעדיקע אויגן זיילע נ. זייגןָאגעטר םיא טהַאמען   

.טואיין אויג הָאט גערונען בל וןפ  

סָא, ווייל דנדעטואװרַאפ םאי טָא, װָאס הלַאפעס איז נישט געווען דער       

טָאשויב ה ַא רבעָאיק, כמעט ביי דער ערד. רעדני עןװעגאיז  רצטענעפ  
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ןפָאאים געטר טָאה זָאשטיק גל ַאאון  ונגּפריידנס ש םדע וןפ כןָאזיך צעבר  

מען טָאטל טויטע אברים, הנבי ַאאדערטן, ווי נצעק ַא. רייןַאינקן אויג לאין   

טןלגעמעסמיטן אוי עדערווישןלפאין זיין טישטעך מיט די  גןָאאים געטר  

- בעט, װָאס איז געווען איבער ַאאים אויסגעלייגט אויף  טָאמען ה , אוןניםּפ  

לייבן. מען סטישעַאנטַאפמיט געלע  לדרעָאגרינער ק ַאגעדעקט מיט   

טָאה סָא, ווווסקילָאווּפַא עלדשערפדעם גויאישן  ןפריינגערוַאגלייך  טָאה  

הָאט זיין מעדיצינישע חכמה סָא, וועלדשערפגעוואוינט אין שכנות. דער   

צוויי וןפ, און געוואוסט ניעןָאפגעלערנט אויף דער טערקישער מלחמה ביי   

, דָאן מיט יראון אויסשמי נעַאק ַא ןַאכמ - נקהייטןַאקר לעַא רַאפ ואותפר  

- רַאפעם מענטש מיטן נדעם אויסגעצויגע ראיבע נגעבויגןָא נעןַאגעשטאיז   

        . מיט ביידע הענט כטַאוועקגעמַאאון  ניםּפמעלטן   

ער טָאה -ם אויס איאויג רינט  סָא, דןָאט רנישטָאג ןָאאיך ק -       

. גטָאגעז  

נעןַאטערטע אין איין רגע, זיינען געשטכ, אויסגענירוםַאיידן  עַאל      

זיך געבעטן ביים אויסגעצויגענעם טָאה טערָאפ. מיין ּפקע זטעָאגעלָאּפרַאמיט   

 מלמד:         

מיכל ´, רטרעפענט ... ?מיכל דוד ´רל דוד, איר זעט מיך, כמי ´ר -       

 דוד ...

, אויסגעשמירט איןניםּפ. זיין ערטפנישט געענט טָאמיכל דוד ה ´ר      

דין ַאגערונען  ץלַאלינקן אויג איז  וןפמת.  ַאגעזען ווי ס, הָאט אוילמע  

- גע בןָא, הןפָאנגעלָאזיינען זיך  סָאיידן, וו סטעָארּפשנירעלע בלוט. די   

ם:מוסרט די חסידי  

זיי בןהָא -ענט איר, נישט קיין יידן זורים כ, שיקעסַאחסיד -     

אומגליק ַאזַא -געמורמלט  ...  

געוויינט. אין מיטן טָאה רושך. מיין מוטעחאיז געווען  טערָאפמיין       

וריםּפ-, ווייל שושןטכילצינדן  ףַארמען ד זַא, נטָאזי זיך דערמ טָאוויינען ה  

דיקע געבענטשטנענוויי ַא טָא. זי הרייטיקפאין  לןַאפאויסגע לטָאאיז דעמ  

ט.דער ציי ַארפ רריעפ שּפיהט ווי תמיד, כתדיקע לישבדי   

- יסאויז געלעגן א סָאגעקוקט אויף דעם מלמד מיינעם, וו בָאאיך ה      

- , געייבןל סטישעַאנטַאפמיט די געלע  לדרעָאק רענגעצויגן אויף דער גרי  

דין ַא, איבער וועלכן ניםּפאויסגעמעלט  ןַאדיקער, מיט נשווייג ַאלעגן   

ת צוותרעומ טַאגעה בהָאט, און איך לגנזיך געשלע טָאעלע בלוט הרשני  

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. צורטוב דע-טיקייט, און אין יוםכאומגערע ַאזַא ןָאטָאּפ נטָאגעק טָאה סָא, ווטָאג  

. שבת-ץרַאאיז געווען שוו ָאסד  

נעןּפַאיונגען איינש-די בעקער וןפייסן איינעם הגע טָאה טערָאפמיין   

קיין מדלמ רוואונדעטןַאפדעם  ירןפוועקַאם שבת און וא גןָאאון וו ערדפ  

. ָארקטָאד ַאאו עס איז געווען װ, טשיןָאקרַאז  

רי מיװמיכל דוד נישט צוריקגעקומען אין שטעטל.  ´איז ר רמע  

עבליבןגגעזען, איז ער  ךָאנערד יםא בןהָא ָאסיידן, וו וןפרט העגע בןהָא  

. לינקן אויג ןפאוי ינדלב  
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םיסאון די ני ןבַא ַא ףאוי לָאערשטע ט ָאסד רָאפ ךאי           

ריט מימ ךיז ןפרלויַאפ ָאסוו ת,לאופונ                  
 

טערערלמיר און מיין ע רַאפאונדז,  רַאפזיין  לעגטפגרויס געשעעניש  ַא      

טערןלאירע ע זוכןַאמיט אונדז ב רןָאפמער וז לעגטפ מעַאסטער, ווען די משװע  

. רייַאאין בילג  

עגטלפצווייטנס,  ;הּפחװעלן זען איר מש מעַאדי מ לעגטפ, שטנסער      

, יטנסרד ;ענטשיןלאין  מקייטַאזננט און איילאיר ע וןפזיך  רייעןפַאן בלעװזי   

עגטלפ מעַא. די מרנסהּפ רעמערָאאין דער  ןפלעהויסַארנסיעה  ַאזַא לעגטפ  

איז טעַאביים זיידן עטלעכע חדשים, און דער ט עןגרברענַאפ עךלגעוויינ  

ןָאלצָאּפװָאך שכירות און  ַא לרוב ירפזיינע  וןפ רןּפָאגעווען צו ש נדַאאימשט  

. איבערן ווינטער כטַאגעמ טָאחובות, װָאס מען ה  

. ןָארפוועקַאקעגן אונדזער  טַאגעה רנישטָאזעט אויס, ג טָאה טעַאט רדע      

עסַאמ, אי דער מרנסהּפ-אי די דאגת ןַאלפסױשווער א-שוין צו לעגטפאים   

לטָאגעוו טָא. און ער המעןַאקזע ןגייַאלזיין נישט ב רַאפאייביקער מוסר   

ייבערװ. די לעם עודזיך  וןפ ןפרַאווָאּפרַאעכע חדשים לאויף עט טשָאכ  

, וועןטןַאט ָארןפאון גערוימט  כטָאגעק רגעניגןַאפהָאבן מיט  לאין שטעט  

ווי זיי הָאבן נישט געקענט אויסקומען ונקטּפרעם ָא. ווייןַאל יבןלער איז געב  

בןָאה זויַא, קייטדעמרפאון  קייטנלטַאצוליב איר צוריקגעה מעןַאמיט דער מ  

. דערקייטנזלָאזיין גוטמוטיקייט און צוגע רַאפ טןַאט וןפ ןָאלנגעקווָאזיי   

לויפגיין אויף יעדער שמחה װָאס מען הָאט אים געבעטן, א לעגטפ טעַאט  

טפַאדשנרייפעדט, רדסטע מענטשן ער הָאט מיט יעדן געובכצו די אומב  

, טיבַאלב ךזי כןַאן און מרעװ ןעלפיב געול. און דָאס נישט ציזןװויסגעַאר  

. אוןאיוויטעטַא, גוטמוטיקייט און נשטותּפ זערָאצוליב זיין גרענעצל רָאנ  

בןָאמטבע. די ווייבער ה רעבלמיט דער זע לטָאגעצָאּפמענטשן הָאבן אים   

רישערעוודיקן אויסזען און קינדעחניב זיין לצו טןַאט וןפ ןָאלנגעקווָאאויך   

מעַאאון צוזען, װען די מ עןלאים קעכ עגןלפ, און זיי נקייטפָאלהַאאומב  

ילטפעגיים. די חסידים, װָאס הָאבן זיך נישט האיז נישט געווען אין דער   

, רעטכטָא רגדישענ, דער מתמעןַאוב מיש דער מטש ערדזונהיימיש אין א  

ַאטנסעך אין טלנייע סעודה לָאלעמַא עטּפרַאװעג קייטנוועזַאּפ רהָאבן מין אי  

ןָאבה װָאס, בקצ דער ענדלמ שהמ ןאו מערערק-שניט רדע לייטר. טבשטו  
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. רשטשןָאב-לבנָאחסידישע גריצן און ק כטָאסידים, הָאבן געקחזיך געריבן ביי   

ממש געצוואונגען טָא, הרדהענדלעַאליהושע וו ´ר, לשטעט וןפגיד נדער   

געגעבןָאּפהויז, וואו ער הָאט אים  אין סטַאצו זיין יעדן שבת זיין ג טןַאדעם ט  

. ןָאדעם אויבנ  

אין גוטע טןַאט םדע רבעאי זטלָאזי  זַאאוסט, װהָאט גע מעַאדי מ      

יירגאליבסיעות קיין נע ראי כטַאמעג טפָאיבער רהענט, און זי הָאט דע  

, געטדיקע ערמוז נעי שיידן טעלש ךזי ןגלעפעס  ָארי נװאין די זומערס.   

. ייסלװביז דער  ירטפדז צוגענ, װָאס הָאט אוורפ ַאדינגען  מעַאדי מ לעגטפ  

ןטייװצ םצו לפשי רישּפױע ַאמיט  טפיבערגעשיַארהָאבן מיר זיך  רטָאד  

זיי וןפ רון מיט איינעא, ןפשיפמַאדי ד טרנקעַאעג, וואו עס הָאבן געבר  

יזב ןַאמיט דער ב רןָאפגע רזיינען מי עןַאנד וןפ. רשעַאביז וו ןָארפעג  

- ָאט וןפיע, נינער גובערלאין לוב לטעשט ַא, ץיוועַאגָאר ביז ר ָאדערין, לובל  

בוידן ביז ישעָאלעגַאלמיט ב טּפעלהָאבן מיר זיך געש נציעַאסט-ןַאדער ב  

, בערניעוג נערילבלואין  עךלסטנס שטעטרגאריי, װי אין מעלגאריי. אין ביליב  

ערצו ד ענטָאען נװגעװען, ווייל די געגנט איז גע טניש ןַאאיז קיין אייזנב  

כדי זַא, טןַאלגעה בןָאה ןַאלגענער רישעַאדי צ ןאו, ץעסטרייכישער גרענע  

זןלָאצו  רה, איז בעסעחממל ַא וןפ ַאלפ אין ערדי עסטרייכ ןלשטעוצָאּפ  

יעניל-ןַאקיין ב ערמ יבערערן איז דָא ץיווערַא וןפ. נעןַאב ןָא נטדי געג  

זיינען אויך ןרופ ַארפעגן װגעװען. די  טניע נישערגוב רענלילובאין   

מיט לעגטפז מען ַא זויַא, רעכעליבער און רמיט ג לופעכטע, לש ןעגעוו  

- רגובע רינעלובל וןפ סייעןָאטע שכעלדי ש רעבנסיעה אי ַא וןפ רויסַאנסים   

בָאאיך ה רבעָא. ""דעם מלך אביונס גיטער ןפיע, װָאס יידן הָאבן זי גערוג  

, החשמ וןפ לעטן הימבאון געװען אין זי כןַאז עַאלדי  וןפ כטַאזיך ווייניק געמ  

. ןָארפמיר  סָאוו  

שיף איז-מףַאטשין צו דער דנעל וןפ רָאפסױרַאשוין דער ערשטער       

איך בהָאן ָאקינדווייז  וןפט. לווע ראוצרות אין דע לעַאגעווען ווערט   

ַאלשט-ערדפ ַא וןפ ריח ר. דעדרעפצו  טפַאיבשלויערע האומגע ןַא הַאטגע  

ממש לעגפות. און  איך חווי די בעסטע רי רמיר געשמעקט בעסע טָאה  

ןלעטג ענעןק עגלפ, װען איך הענט נעמיי אין קילג עטסגרען דָאס ליפ  

טגיין מיר, איבעָאּפק ערדישןפ ַא וןפ רעכעלזָאדי ווייכע ציטערנדיקע נ  

לעגטפ עָאלעגַאלווי דער ב ךיילע. גװירג ערדישרעפ ַא ראיבע גערניפדי   

עט אוןלאון געג דרעפ וםצ ןַאלפין איך צוגעבז, ױה רצו אונדזע ןָארפצו  

ןװעדי געזעסן זיינען גען לכהיי, מיט ווע וןפ חרי רט עס. דעלגעצערט  

"ליעָאװָאמַאיצחק "ס זַאעדן. אוודאי, -גן םאויסגעבעט, איז געווען טע  
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זיך צןעוועקזַא זטָאמיך נישט געל ר, הָאט עעָאלעגַאלען דער בװאיז גע  

ל, וויירייןַאאין די הענט  ייצעסלאון נעמען די  לגעזעס ישןָאלעגַאלב ןפאוי  

דער זַאבער ָארבס זון.  ָארןפניט  סטּפַא ךַאז ַאזַא זַאגעטענהט,  טָאה רע  

ייד מיט רויטע-ךלמי יישיקערלפ ַא, רייגעװש לירשהזיין  עגטלפ עָאללעגַאב  

לעדערנע רטעַארדַאפדי  לטןַא. דָאס הנטרייבןָא זןלָא ךער מי עגטלפ, קןַאב  

, די אויערן טמי טלקָאש סָא, ווערדפ ןפקוקן אוי סָאענט, דהאין די  ייצעסל  

, איז געווען זיס - ןפויל, מיטן עק ביים ןּפַאמיט דער גריווע, מיטן געש  

טל, ווען עס שטעערדפדעם  ןפייפי גוט איז געווען צוצוװיינט ה. ניקָאווי ה  

עןװ, רסעַאעמער וו ןַאגן עס ָאצוצוטר ָאדערייניקייט, לק ַא ןָאט ָאּפזיך   

, רסעװַאעך רלעגן אין ד שנילאיז גע עבןלט מיט לעװ ַא. יקטשרודט רעס ווע  

עמַא. די מעכערלזָאנ ערדישעפדי ווייכע  וןפ ןנעװָאס זיינען צוריקגערו  

, ןפייפ, נישט הערן מיין ערדפה איבערן חהָאט נישט געקענט צוזען מיין שמ  

. רויסער בריה ניט געוועןגאיך בין, אגב, קיין  סָאאין וו  

ַא -. טפָאזי מיך געשטר טָאה - !זיך ושיע, שעמען מעגסט -       

בחור-מראג ...  

וועקצוגעבןַאעשעמט. איך בין גרייט געווען גמיך נישט  בָאאיך ה      

. ערדלפ ַא וןפאיין הירזשע  רַאפט לגמרות אין דער ווע עַאל  

בערָא ;כעַאלפרעמע, ָאען געווען נוועגן זיי וילישעּפ מדיקעַאדי ז      

. איבערןטלנען אין דער וועחע ַאל טַאן זיי געההָאבאין מיינע אויגן   

ןפלָארומגעַאזיינען  עךלקַאשלָאגע נ, יוטשעּפַאקי זיך גע בןָאוועג ה נצןַאג  

. דערלעפ סענעָאגַאב-אויף די זון רבעטַאגע בןהָא ןרויעּפ. נקעסלָאאיבער   

  :ישלויּפויכע ברכות אין המיט  גריסטַאזיי ב בןָאמיר ה

) !ףלהע טָאג)  !זשעָאשטשענשטש ב       

  :ערטפגעענט בןָאאון זיי ה    

!(לןָאצַאב לָאז ָאטג! )טשַאלַאּפזבוג  -       

, די ווייסע גענדז, דיויערטעסּפ וןפ ּפדי רויטע טיכלעך איבער קע      

ַאלץ, לייגפינט, די העך, חי לקעלב לעקטעפ, די געעךלעפשע טעלגעקרייז  

מיט עךלייזה ויערשעּפנידעריקע  וןפאין דער זון.  דןָאגעב ךזי טָאה  

טעסכַא ילפ. אין נגעןַאגעג עךלרויכ טערײזלשטרויענע דעכער זיינען געק  

עקעררש-ייגלפדי  ילופַא. לירןָאק לערלייַא וןפען װן די שייבלעך גענעזיי  

אין בןָא, העןָאקר רטרייבןַאפצו  רעלדעפאויף די  נעןַאזיינען געשט װָאס  

מיט די הענגענדיקע םמילויז די צל. בטַאמיינע אויגן טויזנט חנען געה  

עיקלומען, און די היילב טריקנטעַארפמיט  טערציַאעך, בליויז קעטעַאנ  
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מיט רעמדפאויף די וועגן, זיינען געווען  נעןַאען געשטײנז סָא, וומעסַאמ  

. עלטװשיינער  טסָאין גאזרה -זייער עבודה  

- , נווייזןָאאין איין  טןַאלהָאב איך געה -, רטָא, זע דמעַאמ -       

. בוים ַאאיבער  רינגטּפש לעווריקװ ַאזע,  ;וספ אײןאויף  לבוש ַאזע,   

, שמחה טָאנשטָאאויגן, װָאס  עהָאט געקוקט מיט גרויסע גרוי מעַאדי מ      

 איז טרויער געווען אין זיי.

מקדש איזה-ר ביתעישראל, איידער ד-ץ, אין ארָאלמַא זַאייסט, װ -       

בןָא. יידן הדערלעפע אייגענע ראונדזע טַאמיר געה בןָא, הרןָאחרוב געוו  

ערנדזעוא ... עךלעפשע שעטּפַאהָאבן גע רייבעװאון געזייט,  קערטַאגע  

ו;איז געווען משה רבינ זויַא, סטעכערּפַאען װאון אמהות זיינען גע בותָא  

זיין ר, יעדער אונטעםט זיצן די גויינ. היילאריש-ץב יידן אין אררו´ס  

ות, צול, און מיר, יידן, זיינען, נעבעך, אין גייגנבויםפאון  קָאוויינשט  

קערלעפביי די  טּפָאאון ש נדַאש ...  

אירע וןפאון  לווייטיק אין איר קו ַאזי גערעדט מיט  טָאה זויַא      

. ןרסע טרערױען גנויע אויגן זיינען געבורגרויסע ג  

עכעלינגרגרויע דורכד מעסַאאיך נישט געזען מיין מ בָאה ָאלקיינמ      

, שייןורפ, זיצנדיק אויף דער טָא, ווען זי הטָאלווייך, ווי דעמ ױזַאאויגן   

ל.אריש וןפ נדלַאאין  עךלעפאון שע עלדערפאונדז די  רַאפ לטָאאויסגעמ  

ךמי טָאָאס הװ, ריידפאין מיין  רגעסןַאפנישט געקענט  בהָאאיך  בערָא  

ן, מיעסענצ רףָאאין ד טלגעשטָאּפמיר זיך  בןָאה לדַא. בטיקטלוועַאב  

-. אויסםריציּפביי  רכטעּפַאיידן, -ספָארע דכעלוואו עס הָאבן געוואוינט עט  

עגטרפ, אויסגעיידרפמיט  טנגעגַאנדז בוייד, הָאבן זיי א ַא ךָאגעהונגערט נ  

לדמי רישעפאונדז  רַאפ גןרָארויסגעטַאענטשין און לאין  הּפחזיך וועגן מש  

                . ךעלעּפטע יימענעלאון   

בןָאה -, טקען געזונטערהיינטרי רדענדי רביצין מיט די קי ָאלז -       

געסט כעלזעַאהָאבן די זכיה צו הָאבן  רמי זַא -זיי זיך געבעטן.  ...    

 , ךזי ןפריבערשיַא טפרַאהָאבן געד רמי רכעלעװ, איבער לדי ווייס      

לטמורגעמ טָאה מעַא. די מרבעלמיט זי סןָאגַאאון ב ליענדיקַאכוועווען גאיז   

עגעבןג ךזי ָאטה לפשי ישערעּפױ סדָא װָאס, לָאיעדעס מ ותליפשטילע ת  

ןװָארגע וןפמיר איז דער בערָא, יעסַאלהוידע איבער די כוו ַאער ָאדבויג  ַא  

די סװָאסוף, -מש, וועגן יםחואין  נטָאערמד טָאגוט. עס ה רעײאומגעה  

, גנורגייסטעבַאמיין  ןװעאיז גע רמגעהייעו. אןַאנגעיבערגעגַארן עיידן זיינ  

מיט לופען װאיז גע סָא, ווףשיפמַאד רדע ףאוי רויףַאמיר זיינען  װען  

דערזען רמי בןָאעכע שעה הלעט ךָאאון יידן. נ ם, גויישוינעןּפַאר יילערַאל  
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ראונטע עןגנַאשיף איז געג רדזענ, די בריקן. אורייזעהע כויה, די רשעַאוו  

- רדע וןפעס הָאט אויסגעזען  לייװט, רע הָאב איך געציטעלוויי ַאבריק.  ַא  

דער שיף אין דער בריק וןפדי קוימענס  גןלָאנשָא לןמיר ווע זַא, סווייטנ  

רגעגליטשט זיך אונטער דעכאון דור גןלָאנגעשָאנישט  בןָאמיר ה ָאבער  

. און מענטשן מווייעןַא, טרמניבוסןָא, ורןפ וןפ טבריק, װָאס הָאט געציטער  

ייערעז, דערפף זייערע ױקעסן רייסן ארמיר געזען טשע בןָאביי די ברעגן ה  

אויסגעזען סטישַאנטַאפהיט הָאבן  וטערנעפאון  עןלנטַאמ נגעלַא רצעַאשוו  

. טפול רזוניקע ראין דע  

בןהָא רען מיװביסל אומרואיק,  ַאבין איך געווען  לָאערשטע מ סָאד      

קיין רןָאפ ןלווע לעגןפ. תמיד, ווען מיר רשעװַאזיך דערנענטערט צו   

נישט יןַאה רןָאט עךליינג זַא, גטָאדי גרויסע אונדז געז בןָא, הרשעַאוו  

כטַא, געמהגרויסע נקב ַאשטייט  טָאדער שט וןפטויער  םעביי ד ל, ווייןָארפ  

, קוש געבן ַא, מוז איר רבייַאפגייט איר  סװָא, לן, און יעדער יינגזאיי וןפ  

אין טןַאליך הָאב דעריבער געהא ... רטָאאון דווקא נישט אין קיין שיין   

הָאט מעַאדי אייזערנע נקבה איז. די מ ואװ, מעןַאדער מ רעגןפאיין   

ןָאלעך, זיי זלויז איין יינגלעדט מען ברדָאס  זַא, טָאגגעזט צון לגעשמייכ  

ען מיר זיינעןװטער. כליי ילטפיך דערז בָא. איך הרןָאפן מיטלעװנישט   

" נסקעַאיסליװדַאצו דעם "נ זשקעָאדר ַאדער שיף און גענומען  וןפ ַארָאּפ  

רויסעגרדער  וןפדי שיינקייטן  וןפ רןָא, בין איך ממש צעטומלט געוולַאקזָאוו  

סָאזייטן, נישט וויסנדיק וו לעַאאין  ָאּפ. איך הָאב געדרייט דעם קטָאשט  

בןָא. מענטשן המלטו ַא, הבהל ַאאיז געווען  ַאלקזװָא ןפצו זען. אוי ריערפ  

- רומַאזיך  בןָאה רמעןַאדַאנ, געשטויסן, געשריגן. גרויסע זשטּפזיך געשטו  

. יקלזייער ב ַארפט רטריט. איך הָאב געציטע דנעַארּפַאגעדרייט מיט   

, יאותּפעך לבינט נעעקסלַאפמיינע  רַאפ טַאאיך מורא געה בָאה טּפהויראיבע  

, ותאיּפיידישע  שניידןָאּפ עגןלפ מעןַארנדַאזש זַא, ןפערט טגעלפעס  לייװ  

ישטנמיך  טָא. עס הץויטן געזעל גןרָאצו ט טןָאבַארפאיז געװען  װָאס  

בערָא ;טהַאאיך הָאב זיי נישט איבעריקנס ליב גע לייװ, יאותּפדי  רטַאגע  

שניידן זיי רָא, נָאּפשערן זיי נישט  רמעןַאנדַאדי זש זַאזָאגן,  לעגטפמען   

ןבהָא רמעןַאנדַאדי זש בערָאוויי.  רקַאטוט שט סָאמעסערל, וו ַאמיט  ָאּפ  

ןאונדז, מיך און מיי טהָא מעַא. די מגעשניטןָאּפנישט  יאותּפדי  רמי  

ףאוי ןָאּפגײרַאזיך ביי די הענט און נישט  לטןַאצו ה רנטָא, געוורשוועסטע  

רייע רעט שטיין אין דעװזי  סװָאדער צייט,  רַאפ עקלעךּפדי  וןפ עלוויי ַא  

        . בילעטן ןפביים קוי  

ג,נַאג ַאדער שיקן ָא, עסּפן עײזוועט אייך עמעצער וועלן וו רמעָאט   

זנדוזי א טָאמיט גנבים,  ה ולפאיז  טָאאיר נישט גיין, ווייל די שט טָאלז  
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ווערן וירןלרַאפשט ינ טָאלט, איר זנזיך ביי די הע טַאלאון ה -. גטָאנגעזָא  

לאין גרויסן טומ ...  

און בין ןהַאלטמיך נישט געקענט איינ בהָאז איך ַאזיך,  שטייטַארפ      

ערנדיק זיךה, נישט צורעכאון לע עךלינקעװ עַאלקוקן אין  נגעןַאגעג ָאי  

סלַאאיינשטייגן אין דריטן ק םמיין שוועסטער. ביי וןפישן װָארענצו די   

כטַא, געמעקּפ ןפרָא, געווטּפזיך געשטו בןהָא עַאלחושך.  ןָאגעט ךזי טָאה  

הָאבן רגעזידלט. ווייבע בןָאה רןָאנדוקטָאאון ק רמעןַאנדַא. די זשותלקו  

הָאבן נעןָאגַאיש. אין די ווריסטעהאון געשריגן  רקינדע רלוירןַאפכסדר   

- , אויבעררעצעּפל טַאּפרכַאפ טָאמעשים. מען ה רבעטַאגע זשירןַאסּפַאדי   

. ַאץלּפ ַאט איבער לטרעװכגערשטע בענק. גויים און יידן הָאבן זיך דו  

נישט זעלכעַאט מען הָאביי אונדז  סָאישע יידן, ווװגעקליידעטע ליט-דייטש  

כעדיקָאמיט ק יניקעסַא, טשיזעסװַאלשיעור  ַא ןָא טּפעשלגעזען, הָאבן גע  

. יידן הָאבן גלייך גענומעןעגעסןג, רבן געזויגן קינדעהָא. ווייבער רסעַאוו  

טליּפהָאבן געש סעקװַאיטל. די ןָאגַאבציבור אין וו נעןַאװון דאמנין  ַא כןַאמ  

. ""טשמייערס ישעלויּפדי  וןפ כטלַאטיי און גע רונקעןט, גערטןָאאין ק  

עס לעגטפ ר. מיין מוטעּפ"קע-םל"צ ןפהָאבן זיי צוריקגערו וילישעּפדי   

ט חנען. איךנטויז טַאגעה ץלַאדָאס  טהָא רביי מי רבעָאיידן. לנישט   

- ןװַאגָאאין דרויסן דורך די  יקלב ַא ןַאּפצו כ זטלָאגעכך נישט דורױא בָאה  

- ףַאעגרל, טעערפ, דערדערלעפ, דערלן ווי די וועעאון ז ךלעענצטערפ  

.צוריקוועגס מיט משונהדיקער גיכקייט ןפוילעך להייז ויערישעּפאון  עסּפולס  

ראין דע "הָאבן סכסוכיט מיט די "שמייסערס מעמַאדי  לעגטפתמיד       

מיט די כטַאגעמָאּפזיינען געווען יידן, װָאס הָאבן  ". די "שמייסערסןַאב  

םנעײ. אעטןלן ביָא רןָאפ, װָאס זשירןַאסּפַאזיי  טפקויַארפאון  רןָאקטונדָאק  

ַארפ נעןשטַאגע טאיצ ךנָאמיר  טָאל, ווי ער ווךגעדענק אי ס""שמייסער ַאזַא  

ַאאין  ןָאנגעטָאגעל בערדל,  ַאמיט  לייד ַאדי אויגן. דָאס איז געווען   

נעררעדעלער לגע ַא ןפרָארווַאפעס איז געווען  כןל, איבער וועלטַאלַאכ לגע  

געאיילט און גיך אויסגעשטרעקט קרהָאט זיך  לייד עלס געָאד טָא. לבייט  

. טעלג-ןַאב נעןָאמפהענט, ביים אוי קסענעַאװַאב ריקעהָא-לזיינע גע  

. רעװײב, יידן, הערַא שויןּפַאר ַא וןפבל ערק בהַאל ַאסוף,  ַאסוף,  ַא -       

לבעהַא מלטַאאון געז גטָאער געז טהָא - ... טַאַאצ ַאק ָא, שטַאַאטצ ַאק ָאשט  

. עךלקערב  

, דימעןַאמײן ט מלייצגערהָאט ער גיך איבע לבן טומלמיט דעם זע      

לבסַאה ַאאון  רבלקע ַא ןָאלצַאב ךן געהייסן זיו, אךן מיוא רעסטעװש ...  
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מוות עטה-אךל, דער מַאַאטצ ַאק ָא, שטערל, שנעלער, ווייבכיג -       

... מיט די ממתקים רויסַא ... נקומעןָא דַאלב  

   בילעט ןַאנצג ַאעטן, לזי הָאט בי זַאאים געוויזן  טָאה מעַאווען מיין מ    

זי געזידלט מיט לדי קינדער, הָאט דָאס ייד רַאפ בעַאלזיך און צוויי ה ַארפ  

. ייךלצוג טעלָאדער ב  

שעמען -. תולקו כטַאער געמ טָאה  -! גנב ניעָאפמיצווה אין  ַא -      

 ... וסעניּפייד צונעמען די  ַאזיך. ביי  ץמעגט ע   

, "המוות-אךלדער "מ ןפמען הָאט אים גערו סָא, וורָאנדוקטָאדער ק      

, מיר זַאזיך,  עטּפעטן אונדזערע און געטשעלדי בי לטּפייז געשטעמבהָאט   

... עטןלבי בעַאלה רַאפגרויס -ען צונדער, זיינקי   

, טפגעקוי טניש עטןלקיין בי בןָאה סָא, ווזשירןַאסּפַאדי איבעריקע       

- סזיך אוי בןָאה סָאויז די, וול. בטַאהָאבן קיין עסקים מיט אים נישט געה  

לעגטפ מעַאאים. מיין מ וןפצרות  טַאדי בענק, הָאבן געה ראונטע טןַאלהַאב  

- לולחי ַאעס איז  ל, ווייןָאנישט ט כןַאז זעלכעַא ןפרַאיידן ד זַאען, למורמ  

. איר וןפ כטלַאעטן הָאבן געלבי ןָאשם. די יידן ה  

בןָאה -עך, לקערב ּפָאר ַאט איינברענגען נאיר הָאט זיך געקע -      

... ות ווערןלבד טגנב עט ניש ניעָאפ -ט. הזיי געטענ          

וןפ וועקגייןַאנישט  לןָא, מיר זנטעװָארהָאט אונדז כסדר ג מעַאדי מ      

. ווערן וירןלרַאפנישט  ןָאלביי די הענט, מיר ז טןַאלה ךזי ןָאל, מיר זרטָא  

. איךרןָאגעוו וירןלרַאפ ָאי ָאלזיינען מיר איינמ רענישןָאוו לעַאביי  בערָא  

- ראיבע טפַארגעד טָאעס איז געווען, צי מען ה סָאוי, וונגעדענק נישט גע  

בןָאה ונגללוצּפ רעבָא ;רןָאגעוו יעַאלאיז ק טיווָאמָאקלָאשטייגן, צי דער   

רייסן מיין מוטעהייד הָאט גע ַא עסּפ. עןפוילגענומען שטויסן זיך און  עַאל  

די רַאפאונדז, קינדער, גענומען  טָאה ייןַאלאון ער  עךלעקּפנעמען אירע   

שוין ךהָאט זי ןַא. ווען די ברייןַא ןָאגַאוו ַאזיך אין  טּפהענט און געשטו  

רעסטעװ. מיין שָאאיז נישט מעַאדי מ זַא, רומגעזעןַאזיך  רירגערירט, הָאבן   

ט, ווייל דָאס מין וויינען איזנייװנישט גע בָאהָאט גענומען וויינען. איך ה  

ה. יידן זיינען צוגעקומען אוןראין דער גרעסטער צ וליפא רעמדפמיר   

- ָאּפרַאהָאט מען אונדז  ציעַאנסט ַא. ביי איינער רעגןפגענומען אונדז אויס  

בָא. איך הרםַאנדַאן זשכהוי ַאאון איבערגעגעבן צו  ןָאגַאוו וןפען מגענו  

וןפ לייװלייב און לעבן,  נצןַאמיין ג רַאפאון  יאותּפמיינע  ַארפעציטערט ג  

- נַאדער זש בערָא. נטןַאיציּפָאלרעקן מיט שמען מיך  לעגטפ ןָאווייז דקינ  

, סןלרע ראונדז איבע ירטפאונדז ביי די הענט, גע נגענומעןָאהָאט גָאר  רםַאד  

טהָא ךנָא. דערטלינקפגע בןָאה לעךרייעפרויטע און גרינע  כעװעלאיבער   
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טלַאּפגעק בןהָא ּפשטוב, וואו מענטשן מיט קנע ַאאין  ירטפיינגעַארדז נער או  

ַאשעוו מעןַאדער מ וןפ ןמעָאדעם נ נטָאדערמ מָאל ליפאון  שינדלעךַאביי מ  

אויף ַאן.ב ַאידער איינגעזעצט אין װמען אונדז  טָאה ךָאנרזינגער. דע  

עררינצטעפאונדז אין דער  ירטפגע רםַאדַאנהָאט דער זש נציעַאסט ַא רנעאײ  

:שטייענדיקן צוג עלןַאלרּפַא ַאעבן ל ןפאון גערו כטַאנ          

ר!"זינגע ַאשעוו !זינגער װַאשע"          

, טַאּפרומגעכַאאונדז  טָא. זי המעןַאדערזען די מ רהָאבן מי גונלוצּפל      

. מעןַאצוז טלַאכן געוינט אװגע  

עסָאלגַאלַאגארייער בל, הָאבן די ביץיוועַאנגעקומען קיין רָאמען איז  זַא      

יידן מיט בייטשן אין הנחמ ַאשות. ר רגענומען אין זייעראיבע ייךגלאונדז   

ענט און יעדערהדי  וןפ עקלעךּפ, געריסן די לןַאפַאדי הענט זיינען אונדז ב  

. אונדז צו זיין בויד ּפטעלהָאט געש  

?מען טָארפווען  -      

- עַאלדי ב בןָאה -דַא! און היי ערדפדי  "ויעןּפנָא" רָאעט נ´שוין, מ -      

, רייןַאאין דער בויד  עךלעקּפאונדזערע  נדיקפרַאריינווַאגעטענהט,  עסָאלג  

. עסלעךפאון  עסערפאון זעק,  עקּפמיט  טָאּפנגעשטָאאיז שוין געװען  סָאוו  

, גטָאגעז מעַאהָאט די מ -, ויזהרָאפאין איינ רייןַאמט, קינדער, וק -      

ווי ָארןפ דַאלמען וועט ב זַאהבטחות,  ישעָאלעגַאלגלויבנדיק די ב טניש  

. ערדפדי  נטרינקעןָאמען וועט  ָארנ  

סָאיידן און ווייבער, וו יירלעַאלזיך געדרייט  בןָאה האין דער אכסני      

ייד הָאט ַאן און ווער זיי זיינען. לזיי ווי סָאוו רעגטפנישט מען הָאט זיי גע  

הָאט מעַא. די מַארווָאמַארויכערדיקן ס ַאביי  יעוועכָאל ַאמיט  זןלָאגעב  

דז. דָאסנאו רַאפעקעכטס ג לפלע ַאיגן רקען ק ןע, צי מלווייב ַא רעגטפגע  

, ליכַאי ַא ליװויב מען א זַא, ערטפטנקינד, הָאט געע ַאיק ד, זויגנלווייב  

. עוף ןַאט שעכטן וחקען זי שיקן צום ש  

- . רואיקטַאאונדז ב לגענוג צייט,  הָאט דָאס ווייב טָאאיר ה -      

... נגַאאונטערג-זון רַאפזיך מיט די בוידן  רויסרירןַאזיי וועלן נישט   

     בןָאה לעסָאעגַאל. די בלווייב סָא, דגטָאנישט געז יגןלקיין  טָאזי ה    

ךָאערנד. רעטעפאון  עקּפנייע זעק און  קןּפַאריינַאאין איין  טןהַאלגע  

- צוריקגע ראון ווידע וועקַא, ווידער עןנרשויּפַאדי  ןפור ןפלָאגעזיינען זיי   

, ביידערפ ַא עןָאװק וןפטע כגעשי ַא נגעהויבןָאהָאט זיך  ךָאקומען. דערנ  

ןופ ;ןּפַאגעש ַא יכטןַאררפ וןפ ;רןָאז געוולױאיז  וועָאקּפָאדכן די לעװ  

ויס אוןראון ג נגלַאען װד איז געבױ. די קןרּפַאעבאון אי קןּפַאבינדן און   

, קטּפַאנגעָא זויַא, און מטערנעסַאס און לרמיט עמע געןַאנהַאאון ב טעטלַאגע  
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רבעָא. קןּפַאריינַאניט  קעליּפקיין ש רמען קען מע זַאעס הָאט אויסגעזען  זַא  

יידר, ערדפ. די עקּפאון  רשוינעןּפַא קטּפַאריינגעַאהָאבן  עסָאלעגַאלדי ב  

יקרעדערס און שטלמיט  ייגטַאלאון ב כיקָאען קנװ, זיינען געטאין דער בריי  

עסָאללעגַאדי ב ךערט ענדלעהרויסע הכנות הָאט מען דערגך ָא. נסןּפַאאון   

:וףרייזעריקן ה  

!נגעןַא, געגרינדעבל, ַאעיטהות, ל, נביָאווי -       

, סייָאש טןכעלאיבער דעם ש עןלגענומען טרייס ייךלט זיך גָאדי בויד ה      

ווייסער שטויב ַא. ןָאלאון בערגלעך און ט עכערלאון  רריבעגמיט  לופ  

, איינגעקוועטשטערשוינעןּפַא. די טלאיינגעהי ַאלץאון  ויבןהגעפהָאט זיך אוי  

טענות צו טַאט, געהעצקעט, געהלעטרייסגזיך  בןָא, הנדערןַאאין  ראיינע  

די וןפגעשמעקט, והָאבן צ טפַאג רעסעפ, געקרעכצט. די צטפזיך, געזי  

טפָאהָאט מיך  מעַאשטויב. די מ ַא נגעןַאאיז געג ַאלץאון ז לזעק מע  

וןפכן לַא וסטלהָאט זיך געג ר. מירטַאצי עס איז מיר נישט ה, רעגטפעג  

ןפבין גרייט געווען זיצן אוי ךאי ?רטהַא סָאוו ?רטַאה ראירע רייד. ווע  

דער ָאטמיט  ָארןפ ביַא, סַאפ ַא וןפ ץיּפש ַאויף א, ַאלץז ל,קעז רטסטןַאה  

וןפ שבעניײר סָא, דסוועָאדקּפָא ערדיקעפדי  וןפ קןַאקנ סָאהערן ד בויד,  

:ותלייזעריקע קוה טעפָאאון זיינע  עגָאלעַאלב וןפ ןפייפ סָא, דרדי רעדע  

עסלביָא, די קמעסַאמ גרטעּפע געררוח אין אייע ַאות, לבינ, ָאווי -      ...  

עסט נישט גיין גלייך אין זַא, עלפאין דער  ןַאּפ, עסט כרבלינדע א,ישטװ  

ך ...העיטא, העיטא, גערירט זי ... ןּפַאגעש  

און ערדפ ינדןלדעם ב וטענות צ טַאער געה טהָאעג װ נצןַאדעם ג      

        . שטייט טלס די וועָאעס אויף וו טלגעזיד  

וןפעלדער װ, אין די געדיכטע דערלי וועדאין  רייןַאאיז מען  דַאלב      

דערלעװדי  טָאאין  זַאמען הָאט גערעדט,  טשכָא. און צקיָאטּפָא ףַאגר  

- חיות דורכ ַאען װמיט דער מורא, גע מעןַאזיך אויף גזלנים, איז צוז טןַאלה  

סָאן דרעהריחות,  קעַאאין זיך די געשמ טעמעןנָאדורך זיי, איי רןָאפצו  

טמי טליפנגעָאהָאט  דַאלוו וןפדותדיקייט ו. די סלייגפ וןפ ישטשערייפ  

        . חדּפזיסן   

, איבערלטעטש  ַאאין  ץערגע טַאּפגעכפט מען זיך אויהָא גָארטַאפ      

סדָא. רייןַאעך אין שול לזעק-יתלמיט ט נגעןַאן זיינען געגײד כןלווע  

ןָאמיט מ עךלעצּפלעטשמע און צובייסן הייסע רק ַאטרינקען טיי אין   

רינעלובלאין  ָארמען נ קטַאב קעַאמשעג עכזעלַא, װָאס עסלאון ציבע  

. עלטװ ראין דע םימטע עַאל הַאט, הָאט געיענבערגו  
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דער ןופ ַארָאּפ ;זיך צקעטָא. געהרןָאפאיז מען ווידער גע ךָאדערנ      

, בויד רריין אין דעַא, און צוריק רויףַא-גַארב נגעןַאען עס איז געגװבויד,   

עבןגעגויד בדי  רָאט זיך גהָא ךָא. דערנָאּפרַא-רגַאב נגעןַאווען עס איז געג  

. רויףַאאון די רעדער  ַארָאּפ ָאּפמיטן ק געקערטריבעַאדריי און זיך  ַא  

, יידערלאין זייערע ק נטערטּפלָארַאפווייבער,  ;יידן הָאבן געקרעכצט  

- איבער רדע ןופ לעווען אין זיבעטן הימגמערט. איך בין ָאהָאבן געי  

- נגעאײאון געבונדן און  דןלָאר געעט מען ווידָאה ךָאקערעניש. דערנ  

לעפ ראין דע ינדןלדעם ב נגטרלַאהָאט דע עָאללעגַאב רשטיגן און דע  

... בלינדער ראיז שולדיק געווען דע ַאלץי בויד. אין דן ראיבערקע ַארפ  

ייענדיק זיך אוןרדרעבזיך און אי נדיקעצקָאאון ה נדיקּפשלע זויַא      

סװָא, עךליידישע שטעט ערלייַאל רןָאפבייגעַארפ, איז מען ךזי ויבןהפאוי  

עסָאלעגַאלמען. די בָאצונ זונדערןַאב ַא טַאזיי הָאט זיך געה וןפיעדע   

וןפ רויסַא, ווען זיי זיינען מעןָאיטן צונמ געגנטַאב לעטטהָאבן יעדעס ש  

זויַא ל. ווייץיוועַאווי אין ר ל"העי, שטי :יעןשרעגזיי  בןָא, הץיווערַא  

- וריקצבן זיי הָאלייט  יוועצערַאשטעטל. די ר סָאד ןפמען גערו טָאה  

ָארײין בילגאס װָאיידלען, צוליב דעם, װ-ערדפ ררייעָאגל: ביןפגערו  

- רבייַאפס איז אויסגעקומען ע. אויב רהָא ערדישעפרבעט מען אויס ַא  

לעסגָאעַאלב רייערָאגלחושך. די בי ןָאגעט ָאר, הָאט זיך גיוסקּפ רןָאפצו  

. "ניקעס´קרי-המ ריוסקעּפ, ""גנבים יוסקערּפ": ותלקו כטַאן געמהָאב  

עןמ ָארש טרהמד-בית ריוסקעּפאין  זַא, ערענישהנצוָאן אעווען גאיז  סָאד  

לייװ, ָאּפן קריבעא יתלדעם ט רומהילןַאגן ביים זָאיקר נישט -המ ײןק  

. יןליפצו די ת לייװבעט מען דערניקר ג-דעם מה ָאּפ גטָאמען ז עריידא  

ןפון גערוא רגארייעלדי בי יגןװרשַאפהָאבן נישט  טיםַאלעבַאב ריוסקעּפדי   

- רָאפ. דָאס אייגענע איז (ןטנדיסַאבַאנטרָאק) "מוילעכער רייערָאגלזיי "בי  

און אין שעברעשין, אין ווַאסטָאסנַאשטעט, אין קר ערנדעַאגעקומען אין   

זיך ןפרָאהָאבן אויך דורכגעוו עסגָאלעַאלאון אין יונעוו. די ב טשָאשמַאז  

רזיך איבע ומגעריסןַארעגן, װויף די א עסָאלעגַאלב נדערעַאמיט צונעמען מיט   

עקיגן הָאב סדעם וועג. שמייסער טןעטרָאּפ רףַאעמען עס דװכבוד, װער   

- ויערּפ רנדיקעָאפרבייַאפ עטּפ, געטשעךעלויערימּפ רנדיקעָאפרבייַאפבעצט   

- ָאק ייטנדיקעררבייַאפ גווע םדע טןָאגעטרָאּפהָאט מען  רבעָא ַארפטעס. דער  

לעַאבשלום. נישט  ריבערַאווען מען איז זיי  טָאג נקטַאאון מען הָאט געד קןַאז  

עס הָאט זיך זַא. רַאפדער טָאג נקעןַאמען קענען ד לעגטפ רבעָא ָאלמ  

די לויפ, און אסעָאלעגַאלמכבד זיין די ב קןָאזַאי קד עגןלפ, טוסלעגגזיי   

. ניקעסרַאּפ, מיט זייערע שוינעןּפַאר  
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, עגןװשטויביקע  כענעָאדי צעבר טָאאויף  ןפערט לעגטפ רשיידנסַאפ      

עךל. ענדגָאט ַאאון  כטַאנ ַא טּפעלהָאבן זיך געש רוועלכע מי ראיבע  

מעַאדערקענט די מ בןָאייבער הװ. רייָאקיין בילג נגעקומעןָא רזיינען מי  

. זי מיט שמחה טנגעגַאאון ב  

הָאבן - !ע דעם רבסלוויי איז מיר נישט, וועמען איך זע, שבע -      

. תלועּפתה רַאפ קןַאזיך אין די ב נדיקּפ, קנייןפזיי אויסגערו  

ַאאיר  גןָאזָאנבען ָאצו דער ב ןפלוי זטלָאזיך גע בןָאה עךליינג-רדח      

. געסט טָאזי ה זַאבשורה,   

בןָאה עַאל. דזענישהַאל ַאקושעניש און  ַא נגעהויבןָאזיך  טָאעס ה      

יקע דינסטבדי אייע, כנע טלע וליפ, מומעס, קרובות, אבעָאעקושט, די בגמיך   

דין שטוב-בית וןפ געקומעןנרייַאזיידע  ראיז דע ךָאאין זיידנס הויז. דערנ  

עסּפצי איך קען ע רעגטפום און מיך געלגעגעבן ש ראון מי רייןַאאין קיך   

- טערװעסאון מומעס און געש עטערספ נגעקומעןָאזיינען  דַאל. בערנעןל  

ַא, בעָאזיך. און די ב רעגטפהָאבן גערעדט און אויסגע לעַאקינדער.   

עךלאויערינג ענדיקעלמבָאב געַאנ, מיט לָאּפק ןפאוי לזיידן טיכ ַא, מיט יינעלק  

טעקט איןשגענרייַא עךליסעלען און שלשליס ינגענדיקעלק קּפַא ַאאון מיט   

ענעןפאון ע רומשמייעןַאזיך און  כןָאק געהערטפנישט אוי טָא, הרטעךַאפ  

ברויט און-סימָאאון ק עקעךל, כןַאגוטע ז יילערַאל רויסנעמעןַאאון  עספַאש  

לעשערפאון  כצןַאמיט איינגעמ יעןלָאעך און סלטייג-ניקהָאאון  עךלעכקי  

, אוןכןַאמיט די גוטע ז גייןלוואוי זטלָאזיך גע בהָאאון איך  ... טפַאמיט ז  

, ילפזויַאאון נישט עסן  רץא-הָאבן דרך לָאאיך ז רנטָאהָאט מיך געוו מעַאדי מ  

עטיטַאּפדעם  כןַאמ יעַאלק ראון איך קען מי דןַאש ךָאעס קען מיר נ לוויי  

איך !מעןַאמ ַא וןפ לַאפאיינ ןַאמיט יויך.  שעַא, דער קרעמעסװַאצו דעם   

טלעװ עסןפאון טרייסלעניש אוי הנסיע נגערלַא רדע טָא ךָאעקענט נגב ָאה ...  

- טיכ נעדעזײווייבער מיט  יילערַאלגעסט,  נגעקומעןָאזיינען  ךנָאדער      

טהָאאון שבת  ... מעַאזיינען געקומען זען די מ סָא, ווּפאויף די קע עךל  

עלמיידע ַא רייןַאאיז  עלוויי לעַאתונה. חדי אמתע  נגעהויבןָאזיך ערשט   

, און שטרודל עןלדַאנ, מזשינקעסָאר ערלטע ַאמיט  דערָא, לקוג ערלטע ַאמיט   

  :ןָאגעט גָאז ַאאון 

ודגעשיקט כיב טהָא מעַא, די מסטַאער גאײ, רביצין, מיט ךאיי יבל -    ...  

עג אוןװ ַארןפ כןַאגעגעבן זיסע ז חילדעם ש טָאה בעָאאון די ב      

  :ריקונטשן צוגעווא

, רלעבן. אם ירצה השם אויף שמחות ביי די סטוָאלז למיט מז -     

למייד ...  
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ןפלָאנטַאאון גיך  ייערפ ַאווי  רןָאאיז רויט געוו למייד סָאאון ד     ...  

ביי זיך אין די היימען קידוש כטַאגעמ בןָאאון מומעס ה סעטערפאון       

.שןנַאאון  שןנַאאון  שןַאאין איין נ טןַאלגעה בָאה ךאונדז, און אי ַארפ  

טַאכעס מ סָא, וומעןמַאביי דער  עגטרפגע עטערספדי  בןָאה ָאךאון דערנ  

טלמיינער. דערביי הָאבן זיי געשמייכ טעַאייסט דער טה סָא, דלמענד סינחּפ  

טענעםָאגער-נישט ַא רַאפ לטַאווי מען שמייכלט איבער איינעם, וועמען מען ה  

,טןַאמיין ט ןפזיי רו סװָאדָאס,  סןָארדרַאפ. און מיך הָאט הּפחאין דער מש  

זויַאאים  לעגטפער נקיי סװָא, למענד סנחיּפ, מעןָאיימישן נהדעם רב, בייט   

ט זייערלדערביי געשמייכ בןָאזיי ה סװָא, סָאד רמע ךָאאון נ ;ןפורנישט   

ט זיךנגעקע טניש גלַאנאיך הָאב  ָאבעראים.  רע איבעלחוזקדיק שמייכע  

השמח וןפבין געווען איבערוועלטיקט  יךאדעריבער, ווייל  ץרהַאדָאס  עסןָאּפ  

-פמיך אוי בןָא, װָאס העךל, איבער די נייע יינגטָאדער נייער שט ראיבע  

סָאויז, ווהס נזייד םאיבער דע ַאלץ וןפ רגענומען אין זייער סביבה, און מע  

קינדער און קרובים און געסט און-מיט קינדער און קינדס לופאיז געווען   

און כטָאדעם רבנישן הויז געק טָאמענטשן. תמיד הָאט אין -טַאגל  

געטרונקען בןָאאון מענטשן ה טןָאהָאט געז רַאווָאמַאזיך און דער ס וועגטַאב  

.עסּפטיי און צוגעביסן ע  

קטעּפַא, געטעַאדי ז טָאאיז  נטשיןלעאונדזער אומעטיקער שטוב אין  ךָאנ      

-רומַאאין איין  טןַאלהָאט געה בעָאיינע בל. די קוינונגַאלב ַאשטוב געווען   

עךלגנאויערי געלַאנמיט די  ענדיקלקָאע טריטעלעך ,שכמיט קורצע גי ןפלוי  

ַארפסן עיבוד און כייט רגעג ריסלען, און כסדלמיט די ש ינגענדיקלאון ק  

.מענטשן  

ַא ַאּפנעכע, כ לעט -די דינסט.  ןפזי גערו טהָא –! נעכע לעט -      

... צום אויוון יקלב  

.כטָאגעק ָאדער קןַאגעב עסּפזיך שטענדיק ע טָאאין גרויסן אויוון ה  
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מײן זיידע, דער מושל, און מיין בָאבע, ווָאס              

כות ... בונטעװעט זיך קעגן מל                      

 

- ַאנגען מיט זיין ּפערפון ערשטן בליק הָאט דער זיידע מיך געפ  

ַארשטַאנען דעם מייןפזענלעכקייט, װָאס, הגם, איך הָאב דעמָאלט נישט   

. ילטפון, הָאב איך עס ָאבער דערפדער  

, ער איז געװען ַא הױכער ײד מיט טונקעלע דורכדרינגלעכע אױגן      

 מיט ַאן אײדל, ָאבער שטרענג ּפנים, מיט ַא גרױער בָארד און ּפיאות, ַא

ער, ַא װירדיקער, ַא שװייגער. אין װײס נישטפביינערדיקער, ע שַאר  

ַאר איםפון ערשטן אױגנבליק הָאב איך פַארווָאס דָאס איז געװען, נָאר פ  

געקרָאגן און גלייכצייטיק אים ליב געהַאט. איך בין נישט געװעןמורא   

יל. מערסטע יידן אין שטָאטפדער איינציקער, װָאס הָאט געהַאט דעם גע  

ַאר אים מורא געהַאט און אים ליב געהַאט. ַאזױ איז עס אױךפהָאבן   

אייגענע אויסגעגעבענע קינדער. נישט נָאר די טעכטערגעװען מיט זײנע   

 הָאבן נישט געװַאגט ַארויסצורעדן  ַא װָארט צו אים, אױב ער ַאליין הָאט

ילו נישט דערפילו נישט די זין, ַאפריער גערעדט צו זײ, נָאר ַאפנישט   

הכל געװען מיט זעכצן יָאר-יוסף, װָאס איז סךעלטסטער זון זיינער,   

לפָאטער, און איז געװען דײן אין דער אײגנער שמָאט. װיפון פיינגער   

דין-ט ַאריינגײן צום זיידן אין ביתפעטער יוסף הָאט געדַארפמָאל דער   

ארץ, װי ער װָאלט זיך-מורא און דרךשטוב, איז ער ַארײנגעגַאנגען מיט   

. ַאר ַא גערעכטן און שטרענגן ריכטערפט בַאװיזן פגעדַאר  

, שר אין דער גַאנצער שטָאטפדער אײנציקער מענטש אין שטוב, און א      

דין שטוב ָאן מורא, איז געװען-ַארײנגעגַאנגען אין זײדנס ביתװָאס איז   

, ן קָאּפפלינקע יידענע מיטן זיידענעם טיכל אױפדי בָאבע, ָאט די קלײנע   

. וןפלַאטערט דערפװָאס די שּפיצן אונטער איר קין הָאבן שטענדיק גע  

עטערפהָאט זי געהַאט טענות צום   -װָאס איז ער, ַא קַאיסער?  -      

לעגט ַארומדרייען זיך אין קיך און אױסמײדן ַארײנצוגײןפיוסף, װען ער   

. עט דיך נישט ָאּפשמייסן´גײ, גײ, ר -ָאטער. פצום   

ון אירפַא גַאנץ לעבן הָאט זי זיך געבונטעװעט קעגן דער  גרױסקייט        

ַאר ַא  גרױסן נדןפָאטער, ַא בַאלעבַאטישער ייד, הָאט פמַאן, װעמען איר   

. ַא ון ַא יָאר צװעלףפאײנגעהַאנדלט, װען זי איז נָאך געװען ַא מײדעלע   
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 ּפשוטע יידענע, ווָאס ַאחוץ דַאװנען, זָאגן תחינות און ָאנשרייבן ַא גרייזיק

 יידיש בריוול, הָאט זי גָארנישט נישט געקענט, איז זי געווען דערדריקט

מַאן מיט זיין למדנות, שכל און מַאנסבילשער שטרענגקייט. דעםון איר פ  

ַארדרוס הָאט זי געהַאט אויף אים צוליב זיין שווייגן. דער זיידעפגרעסטן   

 הָאט ממש קיין ווָארט נישט אויסגערעדט מיט דער קליינער בַאוועגלעכער

זיינער, מיט וועלכער ער הָאט געהַאט ַא הַאלבן טוץ קינדער. שויןיידענע   

צן יָאר אוןפופון זייער חתונה, ווען ער איז ַאלט געווען פון ערשטן טָאג פ  

ערצן יָאר, הָאבן זיי קיין געמיינזַאמס נישט געהַאט. ער איז שויןפזי   

געװען בַארימט װי דער "מַאציעווער עלוי", מיט װעמען רבניםדעמָאלט   

ירט ויכוחים אין לומדות, און זי איז געווען ַא קליין, ּפרָאסט מיידל,פהָאבן גע  

ון שמַאטעספווָאס נָאך דער חתונה הָאט זי נָאך ַאלץ געמַאכט זיך ליַאלקעס   

ון איר מוטער, ווָאס הָאט געטענהט,פאון געשּפילט זיך מיט זיי, צום שרעק   

 ַאז ַא יונג װײבל טָאר זיך נישט נַאריש מַאכן מיט ַאזעלכע קינדערישע זַאכן.

 מַאן און ווייב הָאבן גָארנישט געהַאט וועגן װָאס צו רעדן. וועגן ווָאס הָאבן

 זיי געקענט רעדן? וועגן לומדות? יידישקייט? און ַאזוי נישט רעדנדיק,

צן יָאר געבוירן איר ערשטן זון,פופהָאט די בָאבע גענומען קינדלען, ביי   

 דערנָאך מיט יעדן יָאר ַאן ַאנדער קינד. ביי ַאכצן יָאר איז שוין דער זיידע

 געווען רב, צוערשט אין ּפורציק, דערנָאך אין מַאציעוו, שּפעטער אין בילגָאריי.

 ער איז געוואקסן ַאלץ מער און מער אין לומדות, אין ידיעות, אין חכמה,

 זי איז געבליבן די אייגענע ּפרָאסטע יידענע, װָאס ַאחוץ קָאכן, בַאקן, ַארומגיין

ון װָאס זי הָאט קיין ווָארט נישטפַארום קינדער, זָאגן תחינות און דַאוונען,   

ַארשטַאנען, הָאט זי קיין זַאך נישט געװאוסט. דער זיידע הָאט געהַאטפ  

זַאכן, אורחים, געסט.-תורות, קהל-דין שטוב, תמיד מיט תורה, דין-די בית  

אויוון, מיט די ַאלמערס,-דו בָאבע הָאט געהַאט די גרויסע קיך מיטן בַאק  

דין שטוב און דער קיך איז בלויז-שּפייכלערס, קעמערלעך. צווישן דער בית  

ַאס ווַאסער איז געשטַאנען. ָאבער דָאספָארהויז, װאו ַא גרויס פגעווען ַא   

ָארהויז הָאט ָאּפגעטיילט מַאן און ווייב מער ווי ַא ים טיילט ָאּפפשמָאלע   

דין שטוב הָאט גָארנישט געהַאט צו-ון זיך. די וועלט אין ביתפמענטשן   

ןפטָאן מיט דער וועלט אין קיך. דער זיידע הָאט אויף ַאן עקשנותדיקן או  

ַארפאיגנָארירט די ווייבערשע וועלט. מען הָאט גערעדט אין שטוב, ַאז   

 די לעצטע ּפָאר צענדליק יָאר הָאט ער ממש קיין װָארט צו דער בָאבען

ערן אױף עּפעס.פט איר ענטפנישט אױסגערעדט, סיידן, װען ער הָאט געדַאר  

ון געליטן, געשעמט זיך אוןפאון די קליינע רירעוודיקע  בָאבע הָאט דער  

 געבונטעוועט זיך קעגן איר מַאן. ָאבער איר בונטעװען זיך איז געװען

 הינטער דעם זיידנס ּפלייצעס. נישט זי הָאט געקענט הָאבן טענות צום
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ַאר נישט רעדן מיט איר, ווייל זי הָאט נישט געוואוסט, ווָאס ַאזוינספמַאן   

 ער הָאט צו רעדן מיט איר; נישט אירע טענות הָאבן געקענט הָאבן ַא

אויף זייּפעולה, װייל דער זיידע הָאט זיי איגנָארירט און קיין איין װָארט   

ערט. ווען זי הָאט יָא ַאמָאל גערעדט, הָאט ער ַארײנגעקוקטפנישט געענט  

ר און געשוויגען. זי הָאט דעריבער געבונטעוועטפמעשה אין ַא ס-בשעת  

הכל-אירע קינדער קעגן אים, דער עיקר איר בכור, יוסף, ווָאס איז סך  

קודש, ַא-ון איר און איז ַאליין געווען ַא כליפצן יָאר יינגער פופגעווען מיט   

 דיין אין בילגַאריי.

הָאט זי געהַאלטן אין ציין טענהן -ווָאס איז ער, ַא קַאיסער?  -       

דין-געהַאט ַאריינצוגיין צום זיידן אין ביתצו אים, װען ער הָאט מורא   

עט דיך נישט ָאּפשמייסן.´גיי, גיי, ר -שטוב.   

ון זיין מוטער, מיטפעטער יוסף הָאט אויסגעהערט די רייד פדער       

קיין אייגענערהיימיש, ווי גָארנישט מיט -ילט צופוועמען ער הָאט זיך גע  

 מַאמען, און געבליבן ביי זיין מורא.

נָאר גלַאט -הָאט ער געטענהט.  –ווער הָאט מורא, מַאמע?  -       

דין שטוב ...-ַאזוי הָאב איך נישט קיין חשק ַאריינצוגיין אין בית  

עטער יוסף, הָאבן די איבעריקע קינדער מורא געהַאט   פַארן פמער       

ָאטער זייערן. זיי זיינען מערסטנס געזעסן ביי דער בָאבעןפַאריינצוגיין צום   

לעגט דער זיידע ַאמָאלפאין איר מלוכה, אין דער גרויסער קיך. טָאמער   

ן שמואל שמש, װָאס תמידפיובל ַאריינקומען אין קיך, כדי צו רואין ַא   

 איז ער געזעסן אין קיך און געטרונקען ַא וועלט מיט טיי מיט איין שטיקל

לעגן ַאלע קינדער און אייניקלעך ווערן אומרואיק, ווי סָאלדַאטן,פ -צוקער   

-פַא גענערַאל בַאװייזט זיך ּפלוצלינג אין קַאזַארמע. ַאלע הָאבן זיך אוי ווען  

עטער יוסף, װָאס איז שוין ַאליין געוועןפילו דער פון די ערטער, ַאפגעהױבן   

לַאנג ַא דיין אין שטָאט.-יָארן  

רעדן ַאזוי ווייניק װי מיט זייערלעגט דער זיידע פמיט די טעכטער       

 מוטער. ַאן אויסנַאם צווישן ַאלע איז געווען מיין מוטער, מיט װעמען ער

ון לענטשין.פלעגט קומען צוגַאסט פלעגט ַאמָאל יָא רעדן, דער עיקר ווען זי פ  

דער אייגענער מוטער און די שװעסטער, איזצווישן ַאלע ווייבער אין שטוב,   

טפמענטש. דער זיידע הָאט ָא-זי געווען די איינציקע למדנית און קָאּפ  

 בַאדויערט, װָאס די מַאמע מיינע איז נישט געבױרן געװָארן קיין מַאנסביל.

ַא שָאד, -הָאט ער געזָאגט.  -שבע הָאט ַא מַאנסבילשן קָאּפ -בת -  

 װָאס זי איז ַא נקבה.
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. רים, וועגן העכערע עניניםפמיט איר הָאט ער געקענט רעדן וועגן ס  

דערמיט און די שװעסטער אירע הָאבןדי מַאמע מיינע איז געווען שטָאלץ   

ילו מיט דער מַאמען הָאט דער זיידעפַאר ָאבער ַאפזי מקנא געווען דער  

ָארט געווען ַא יידענעפאין קיין מחזקות זיך נישט ַאריינגעלָאזט. זי איז   

וועגן ּפרנסה, װעגן די קינדער. רעגטפנָאך ַא היּפשן געשּפרעך הָאט ער זי גע  

רעגט אויף מיין טַאטן.פדערנָאך הָאט ער שמײכלענדיק גע  

װָאס מַאכט ער, ּפינחס מענדל, ער װיל נָאך ַאלץ נישט רעדן מיטן -      

רעגט מיט בַאהַאלטענעם חוזקפהָאט ער גע -גובערנַאטָאר?   

ץ.פהָאט די מַאמע געזָאגט מיט ַא זי -נײן, טַאטע       -  

הָאט דער זיידע געזָאגט, כדי נישט -דַארף גיין לערנען ´מילא, מ -      

ן איידעם.  גענוג צייטפַארויסצוכַאּפן זיך מיט קיין שלעכט ווָארט אוי  

... געבטלט  

 די מַאמע איז ַאוועק אין קיך, צו דער װייבערשער מלוכה, װאו די בָאבע

 הָאט געקיניגט.

ולפאיך הָאב אױך חשק געהַאט צו זיצן אין דער קיך װָאס איז געווען   

דער זיידע הָאט מיך נישט געלָאזט דָארטמיט ווייבער און גוטע זַאכן, ָאבער   

ון תורה אוןפדין שטוב, צום ָארט -זיצן, נָאר געצויגן מיך צו זיין בית  

 יידישקייט.

הָאט ער געזָאגט, און -ַא יינגלס ָארט איז נישט אין קיך, יהושע  -      

לעג עס ווַאגן אין דערפָאלגן אים, װי איך פאיך הָאב נישט געווַאגט נישט צו   

ָאטער אין שטוב.פהיים, ביי מיין   

 בַאלד דעם צװײטן טָאג נָאך מיין ָאנקומען, הָאט ער געשיקט שמואל

מיך ָאנגעדונגען צו אים איןיהושעלע און ´ מלמד ר-שמש נָאך דעם גמרא  

ןפַארברענגען אין בילגאריי. געשלָאפַאר דער צייט, ווָאס איך וועל פחדר   

בעטל, װָאס בײטָאג איז-דין שטוב, אויף דעם בַאנק-בין איך אין זיידנס בית  

לעגןפלעגן זיצן, װען זיי פעס געווען ַא בַאנק, אויף וועלכער בַאלעבַאטים   

 קומען מיט עּפעס ַאן ענין, און אויף ביינַאכט הָאט מען ַארויסגערוקט דָאס

 אייבערשטע ברייטע ברעט און מען הָאט מיר דערין אויסגעבעט ַא געלעגער.

לעת ּפינקטלעך, לויטן זײגער. ַארום-לעגט איינטיילן דעם מעתפדער זיידע   

צימער, װָאס-ן אין זיין שלָאףפלעגט ער גיין שלָאפצען, הַאלב עלף ַא זייגער   

 ער הָאט געהַאט צוזַאמען מיט דער בָאבען. צו דער זעלבער צייט הָאב איך

בעטל. ּפונקט דריי-ן בַאנקפדין שטוב אוי-ן אין זיין ביתפגעמוזט גיין שלָא  

ון זיין געלעגער, ָאּפגעגָאסןפגעהויבן פַארטָאג הָאט ער זיך אויפַאזייגער   

ווַאסער, געשטעלט ַאליין דעם סַאמָאווַאר און דערנָאך ַאוועקגעזעצט זיך-נעגל  
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. ריפן לַאנגע שעהן, ביז ַאזש אין דער פלערנען און שרייבן חידושים אױ  

 ביי דעם לערנען הָאט ער ַאזוי ּפַאמעלעך אויסגעטרונקען דעם סַאמָאווַאר

כַאּפן אין מיטן שלָאף און זען אים זיצן בייםפט אויפלעג זיך ָאפטיי. איך   

-ַארפטיש לערנענדיק און טרינקענדיק. איך הָאב קיינמָאל נישט געקענט   

יל טיי אוןפשטיין װי ַאזוי דער ייד הָאט געקענט ַארייננעמען אין זיך ַאזוי  

רים ביי ַאלעפדין שטוב, ָאנגעּפַאקט מיט ס-ביתתורה.  כָאטש די גרױסע   

ון בַאלקן ביז דער ערד, איז געווען אײנגעהילט אין שווערע שָאטנספווענט   

ר זיינען געװען שווַאך בַאלויכטןפן ספאון בלויז דעם זיידנס ּפנים און זיין ָא  

ילט זיכער אין דער גַאכט,פטונקלקייט, הָאב איך זיך געאין דער ַארומיקער   

ַאלן אין מיין שלָאף.פון מיין זײדן, און צוריק ַא זיכערער ַאריינגעפגעשיצט   

געוועקט, געהײסן מיך ָאּפגיסןפּפונקט הַאלב ַאכט הָאט דער זײדע מיך אוי  

ַארטָאגפשטיין פלעגט אויך אויפװַאסער און ָאנטוען זיך. די בָאבע, װָאס -נעגל  

ַאר דער גַאנצער שטוב, הָאט מיך געהייסן ַאריינגייןפאון צוגעגרייט ָאנבייסן   

 אין קיך און אויסטרינקען ַא גלָאז טיי מיט מילך, ברוינע מילך, ווָאס הָאט

 ַא גַאנצע נַאכט געבריט זיך אין גרויסן אויװן. ּפונקט ַאכט, צו דער מינוט,

ונען טַאקעפאיז דער זיידע געגַאנגען דַאווענען אין דער שול, ווָאס הָאט זיך גע  

-לעבן זיידנס הויז. די הויכע ַאלטע שול מיט די שווערע מעשענע הענג  

לעגן ליב הָאבן ַארייןפייגל פענצטער, דורך װעלכע פלייכטער און רונדע   

ול מיט ּפרָאסטע יידן, בַאלמעלָאכעס, ווָאספליען, איז געווען פאון ַארויס   

מָארגן,-ון זיי הָאט צוגעטרָאגן דעם זיידן דעם "גוטפרי. יעדער פדַאוונען   

 רב". דער זיידע הָאט געדַאוונט הויך, מיט התלהבות, װָאס הָאט גָארנישט

 געּפַאסט צו זיין מתנגדישער שטרענגקייט. די ּפרָאסטע יידן הָאבן געקוקט

ט, שטָאלץ דערמיט, װָאס ער גייט נישט דַאװנען צופאויף אים מיט ליבשַא  

שטיבלעך, נָאר ער דַאװנט-די חסידים און שיינע יידן אין זייערע חסידים  

ון די דַאוונערפילות פריע תפָאלק אין שול, און נוסח אשכנז דערצו. די פמיטן   

-ן לַאנגע ווידערפהָאבן ָאנגעשלָאגן אין דער הויכער ַאלטער שול און ַארויסגערו   

ון זיידנס שטענדער. גלייךפקולות. איך הָאב נישט געווַאגט ַאװעקצוגיין   

לעגט דערפנָאכן דַאװנען, נישט ָאּפשטעלנדיק זיך אויף קיין איבעריקע מינוט,   

-אין ביתזיידע ַאהיימגיין עסן ָאנבייסן. די בָאבע הָאט אים געגרייט ָאנבייסן   

גריץ. שטילערהייט, די בָאבע-ברױט מיט ּפוטער און ַא מילך -דין שטוב   

לעגט דער זיידע מיר געבן ַא צענער. מיט דער קוּפערנערפזָאל נישט וויסן,   

לעשעלעפן ַא קליין פלעג איך ַאװעקגיין אין מָאנָאּפָאל און קױפגרױסער מטבע   

לעשל. דער זיידע הָאט ליב געהַאטפן פן מיט ַא גרין קװיטעלע אויפברַאנ  

 צו טרינקען ַא לחיים ביים ָאנבייסן, ָאבער ער הָאט זיך דערמיט אויסגעהיטן
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- שווַאכקייט, װָאס מען שעמט זיך דערמיט. קיין ַאנדערע שװַאכװי מיט ַא   

קייטן הָאט ער נישט געהַאט. נישט ער הָאט גערויכערט, נישט ער הָאט   

 געשמעקט טַאבַאק. איך בין געװען שטָאלץ דערמיט, װָאס דער זײדע הָאט

לעגטפמיך ַאריינגעצויגן אין ַא סוד, ווָאס קיינער ווייס נישט, נָאכן ָאנבייסן   

 דער זיידע זיך צולייגן אויף צוויי שעה. דָאס הָאט ער געטָאן, ערשטנס, װײל

- ן גענוג ביינַאכט; צווייטנס, װייל ער הָאט נישט געפער איז נישט געשלָא  

לעגט עמעצערפן. טָאמער פווָאלט ּפסקענען קיין שאלות נָאך דעם גלעזל בראנ  

. עטער יוסף, דעם דייןפקומען מיט ַא שאלה, הָאט מען אים ָאּפגעשיקט צום   

געהויבן און גענומעןפזיידע זיך אוין, הָאט דער פגענוי נָאך צווײ שעה שלָא  

ול מיט װייבער, װָאספדין שטוב איז תמיד געווען -ירן זיין רבנות. די ביתפ  

רעגן שאלות ָאדער מזכיר זיין ַא חולה. הגם דער זיידע איזפלעגן קומען פ  

ַאר ַאפילה פזיך ווַאשן די הענט און זָאגן ַא תלעגט ער פגעווען ַא מתנגד,   

ון זיין מוטער. דיפון קרַאנקן און פנדיק דערביי דעם נָאמען פחולה, ָאנרו  

ַארבלוטיקטע לונג און לעבערס, װָאספלעגן ברענגען צו טרָאגן פקצבים   

ינעןפט אויסגעפזיך און דער רב הָאט געדַארהָאבן געהַאט ַא סירכא אויף   

לעגן קומעןפון שטָאט פה. אויך די שוחטים פצי זיי זיינען כשר ָאדער טרי  

. ַאר דער שחיטהפים פאים ווייזן זייערע חל  

´אברהמלע. ר´ ליּפע און ר´ צוויי שוחטים הָאט די שטָאט געהט: ר      

 ליּפע איז געווען ַא ברייטער ייד מיט ַא ברייטער בָארד און ברייטע ּפיאות,

 מיט ברייטע טריט, ַא ייד ַא געלַאסענער. און בכבודיקער און ַא לַאנגזַאמער

ים, װָאס ער הָאט געטרָאגן איןפאון ַא זיכערער אין זיך ַאליין. זיינע חל  

 ברייטע בכבודיקע שיידלעך, זיינען געװען ַאזױ שיינענדיק און רחבותדיק

, ענען דָאס שיידלפלעגט ער געלַאסן עפװי ער ַאליין. מיט גרויס חשיבות   

 ָאּפּפוצן דעם גלַאנציקן חלף מיט ַא צעריסענעם װייבערשן זָאק און דורכגיין

ליּפע איז´ מיט דער שַארף איבער זיין גרויסן שוחטישן נָאגל. ַאזוי ווי ר  

אברהמלע´ ַאזױ איז רגעווען ברייט און רונדיק און געלַאסן און זיכער,   

ַארזָארגט. זייןפגעווען הויך און דַאר און צעטרָאגן און צעקנעּפלט און   

 בערדל איז געווען שיטער און צעיַאכמערט, זיינע לַאנגע הענט אומרואיק,

דערשרָאקן. װי לַאנג דער ייד איז געווען אין זייןזיין שטים קוויטשיק און   

ון איםפהויך, הָאט ער געטרָאגן ַא קַאּפָאטע װָאס איז נָאך לענגער געווען   

. יספַאליין. די קַאּפָאטע זיינע הָאט זיך ממש געשלעּפט אים אונטער די   

. ותפון עופעדערן פַארבלוטיקט און בַאדעקט מיט פזי איז אויך געווען   

- ַארפער הָאט די קַאּפָאטע, ַאּפנים גענוצט צום שעכטן, ווייל זי איז געװען   

װי די ּפָאלעס װָאלטן יס,פון בלוט און זי הָאט געקלַאּפט איבער זיינע פדַארט   
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ון זיינע הינטערשטע קעשענעס הָאט תמיד ביי איםפון בלעך. פגעווען   

ן אין די גרױסעפלעג ַאריינװַארפערויסגעקוקט ַא גַאנצע יַאטקע, װייל ער   

ַארפלעגן אים געבן פקעשענעס ַאלע מילצן און לעבערס, װָאס די קצבים   

´ן רפלעגן רופעטערס, די אּפלַאכער, פזיין װייב, דער שוחטקע. מיינע   

ון קָאּפפעדערט פַאר, װָאס ער איז געװען בַאפאברהמלען "דער הָאן", דער  

און ער הָאט אויך מיט זיין דַארקייט און הַאסטיקייט דערמָאנט איןיס, פביז   

. ון ַא הָאןפַא הָאן. ָאבער ער הָאט נישט געהַאט אין זיך די קריגערייען   

ַאלן ביי זיך, קיינמָאל נישטפַארקערט, דער ייד איז געווען ַאן עניו, געפ  

 זיכער מיט זיין חלף, קיינמָאל נישט זיכער צי ער מַאכט, חלילה, נישט

, ה ַא בהמה ָאדער ָאן עוף. אויף אים הָאט תמיד געציטערט די הויטפטרי  

געװען ַאצי ער איז יוצא גענוג אין זיין הײליקער ַארבעט. ער איז אויך   

אורח, און ביי זיין גַאנצער בלוטיקער ַארבעט, הָאט ער-גרויסער מכניס  

 געהַאט ַאזַא װייך הַארץ, ַאז ער הָאט ממש נישט געקָאנט צוזען קײן קרומע

אברהמלען געהַאלטן´ ון ָאט דעם רפמינע ביי ַא מענטש. דער זיידע הָאט   

ַאר זייןפרומקייט און אייביקער מורא פַא וועלט צוליב זיין געװַאלדיקער   

 שחיטה.

. תורות, קהלשע ענינים-לעגן קומען יידן מיט דיןפנָאך די שוחטים           

לעגט דער זיידעפט פדין שטוב הָאט קיינמָאל נישט גערוט. ָא-די בית  

ון שמואל שמש, גייןפאויך ָאנטָאן די שבתדיקע מלבושים און, בַאגלייט   

. הָאט אים מכבד געװען מיט סנדקאות´אין שול אויף בריתן, אויף וועלכע מ  

לעגן װערן געּפרַאוועט אין שול אויף ַא סּפעציעלערפדי בריתן אין שטָאט   

 בַאנק, אויסגעבעט מיט זייד, אויף וועלכער עס איז געװען ָאנגעשריבן

 "כסא של אליהו". דער זיידע איז געווען סנדק אויף יעדן ברית אין

, לעגט קיינמָאל נישט גיין אויף דער סעודה נָאכן בריתפשטָאט. ָאבער ער   

- לעגן מיטפשמחות -ילו נישט צום גרעסטן למדן ָאדער נגיד. די בעליפַא  

ַאר דעם זיידנספטובס, -לעקעך, בַאצירט מיט מזל-געבן שמואל שמש הָאניק  

, לעקעכער-לעג זיך מחיה זיין מיט ָאט די זיסע הָאניקפאײניקלעך. איך   

קעשענע, װאו-לעגט זיי הַאלטן ביי זיך אין דער הויזןפהגם שמואל שמש   

ון טוטין ...פלעגן דעריבער שמעקן פער הָאט געהַאלטן זיין טַאבַאק, און זיי   

- לעגט דער זיידע גיין צין שטָאטישן געפמיט נישט קיין גרויס חשק        

לעגןפן ריכטערס טיש פריכט איינשווערן יידישע עדות ביי דער תורה. אוי  

 שטיין צלמים און יויזלעך, און דער זיידע הָאט נישט געקענט רואיק קוקן

זרה לעבן זיך. ָאבער ער הָאט עס געמוזט טָאן, ווייל-אויף דער עבודה  

        . ליכטפדָאס איז געווען זיין רבנישע   
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- לעגט ער דערנָאך טענהן ביי זיך אין ביתפאיי, רבונו של עולם   -       

ל איז דער שיעור צו זיין אין גלות?פָאטער אין הימל, וויפדין שטוב  איי,   

יהושעלען אין חדר בלויז ביז דריי ַאזײגער. ער´ לעג גיין צו רפאיך       

 איז געווען ַא שטיל ַאלט יידעלע, װָאס הָאט שטיל גערעדט, שטיל געלערנט,

-קיינמָאל קיין יינגל נישט ָאנגערירט און מיט גוטן ַאלץ ביי די תלמידים אויס  

ירט. זיין ווייב איז געווען ַאזַא שטילע טויב, ווי איר מַאן. זי הָאטפגע  

ן רבקהלע. אין מיטן לערנעןפן יהושעלע און ער הָאט זי גערופאים גערו  

לעגט דער ַאלטער זָאגן װייך:פ  

רבקהלע, גיב מיר ַא גלָאז טיי, צו דערכַאּפן דָאס הַארץ. -      

ערן נָאך ווייכער:פלעגט ענטפאון זי   

זַארַאז ...-שוין, יהושעלע, תיכף -      

 צוליב זיין ַאלטקייט הָאט ער מער נישט געלערנט ווי ביז דריי ַאזייגער.

-לעגן ַארויספַאר די תלמידים דָאס גרעסטע גליק. מיר פדָאס איז געװען   

ן צו די זַאמדן, וואו ַא ּפָאלק קָאזַאקן מיט רויטע לַאמּפַאסן אויף דיפלוי  

ט מיט אײן אויערינגל אין אויער.פהויזן, מיט איין ּפיָאה ביי דער זייט, און ָא  

וןפאיז געװען איינגעשטעלט אין די לַאנגע קַאזַארמעס. ַא תלמיד   

 אונדזער חדר הָאט געוואױנט דָארט אויף די זַאמדן, וואו זיינע עלטערן הָאבן

-ון קערלעך ביז שרייבפון ַאלערליי זעלנערישע זַאכן, פגעהַאט ַא קרעמל   

װַאסער, צוקערלעך און נָאך ַאזעלכע-ווַאקס, סָאדע-געצײג, ביז קווַאס, שו  

לעגן דעריבער מיטגיין מיט אים צו די זַאמדן ַארויס און צוקוקןפַאנטיקן. מיר   

יצערן מושטירן די קָאזַאקן, ווי רייטער, מיט הויכע ּפיקעס איןפזיך װי ָא  

ערדלעך, װי זיי שּפרינגעןפזייערע הענט, צעלָאזן זיך גַאלָאּפ אויף זייערע   

ערד און כַאּפן זיך צוריק ַארויף אויף זיי אין סַאמע מיטפון די פַארָאּפ   

-יפון די ָאפט און שּפילן. ביי די הייזלעך פלעגן אויך זינגען ָאפן. זיי פלוי  

ַאר די שטַאלןפלעגן שטיין װַאכן מיט די שווערדן אין די הענט. פצערן   

-יצערשעס, ָאנגעפלעגן אויך ָאפט פערד, ָאפהָאבן קָאזַאקן געּפוצט זייערע   

 טָאן אין לַאנגע קליידער צון אין לַאקירטע שטיװעלעך, דורכרייטן אויף

לעגן מיטרייטן זייערע קָאזַאקישע דינער, עטלעכע טריטפערד. נָאך זיי פ  

 הינטער זייערע הַארנטעס. איך הָאב גָארנישט געקענט ָאּפרייסן די אױגן

ון ָאט די ַאלע זַאכן.פ  

ון דערפַא חוץ די קָאזַאקן, איז איינגעשטַאנען אין שטָאט ַאן ָאּפטיילונג       

ָארמען.פנטע לייט אין גרינע אוניפװַאך, "ָאביעשטשיקעס", בַאװָא-גרענעץ  

וןפלעגן ַארומקריכן איבער דער שטָאט, ווָאס איז געלעגן נישט װייט פזיי   

שווַארצער און קָאנטרַאבַאנד,-דער עסטרייכישער גרענעץ, און זוכן גרענעצ  
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- ַאלן יידישע הייזער, מיט די שּפיזפט בַאפלעגן ָאפון עסטרייך. זיי פגעשמוגלט   

ַארשטייט זיך, ַאזפגרָאבן די ערד און זוכן בַאהַאלטענע סחורות. פלען אוי  

לעגן זוכן נָאר ביי די, װָאס הָאבן זיי קיין כַאבַאר נישט געגעבן. די ווָאספזיי   

ן אוןפירט מסחר מיט קיר"ה ָאפזיינען מושווה געווָארן מיט זיי, הָאבן גע  

װַאכן בַאצויבערט אונדז מיט-ריי. נָאך די קָאזַאקן, הָאבן ָאט די גרענעץפ  

-ָארמען. מיט זייערע שּפיזלען, ווָאס זיי הָאבן תמיד געפזייערע גרינע אוני  

 טרָאגן מיט זיך, גרייט ַאריינצושטעקן זיי אין יעדער זַאק, אין יעדער שטיקל

ַארדעכטיקטער ערד, כדי צו דערטַאּפן קָאנטרַאבַאנד.פ  
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ןיימיי ב -ערשער לערער. בדער וויי ,חיאלי ´ר           

  . בלשטי דין-תיב ןאי ןיידז                       
 

ייבןראיך אויך געלערנט זיך ש בהָאען, ל´יהושע ´ביי ר רדעם חד ץחו ַא      

. טָאשט וןפ רשן לערערלן, דעם ווייבעאגריזל ביי יחי-השור ַא  

-גע טָא, הל, יחיארערעלדעם  טָא וןפ נקייטרעלאויף ווי ווייט די גע      

ייבןרזיך געלערנט ש בןָאער שטוב הזײאין  רבעָא. גןָאגרייכט קען איך נישט ז  

,מיט די קינדער מעןַאשטָאט. צוז וןפיידישע יינגלעך און מיידלעך  לעַא  

רדעָא ינסָארמוידן, נייט קסענעַאוורעכע דעלך זיצן ביים טיש עטױא לעגןפ  

שרייבן און זיי זיינען געקומען-יםאייט צו תנרדינסטן, װָאס הָאבן זיך געג  

לייןַא טָאה רלערע ליאחע נעמען. יראויסלערנען זיך אונטערשרייבן זייע  

-געפצונוי טָאשילערינס. ער הלע זיינע שילער און ַא ַארפ טןפעהכט ַאגעמ  

ירעטװעג, צעשניטן זיי, אויסריּפַאּפבויגנס  נגעלַא דעםָאפ-לדנָא ַאנייט מיט   

ַאמיט  נגעשריבןָאאין גלייכע ליניעס,  עדערפווירע און בליי ַאזיי מיט   

איבערציען מיט טינט אוןסן הײורות און געשתיות אויף די וא רעדעפיילב  

שוין געקענט שרייבן בןָאס הװָאדי,  רַאפאותיות.  ייכנטעצעגנָאדי  עדערפ  

בריוונשטעלער. איך ַא וןפ יװבר געלייענטָארפאון אויסלייגן, הָאט ער   

איינעם וןפשרייבן  טפרַאגעד בהָאיוו, װָאס איך רביז היינט דעם ב ךָאגעדענק נ  

-זיינען גע רטער. די וועבעטַא, עליזטָאבר כגעשעצטערָאצו זיין ה רעדפַאל ןַא  

, דייןָאלפגסנוָאכאכטאיך זיך "ה הָאב ןבירגעשרטענוע דייטש און אױלװען ה  

רװָאסַאפ, נעןַארשטַאפ טניש לַאפקיין  בײ הָאב יך". ארעדפלַא םַאברויטיג  

ע אויערן געקלונגעןנאין מיי טָא", װָאס הטָא"בר בעטַאן די עליזָא טפמען רו  

רנָאקיין קשיות,  עגןרפייסן נישט הגע טָאה ריחיאל לערע ערבָאויט. רווי ב  

ט.פירשטנהַא רשיינע ַאן שרייבן מיט ושרייבן, א  

,גטָאגעז רע הָאט - ר,ט, קינדעפירשטנהַאיז די א רעיק רדע -      

ר,עדיכטער שטוב זיינעג רטעבנגעמושָאזיך איבער דער  ומדרייענדיקַאר  

,מע צווישן זייושט-טויב ַאמיט טעכטער, און איינע  לופװָאס איז געווען   

און טומלדיקע. קיין שום טומל אין שטוב ריילעכעפ ַא רביי זייערדע רבעָא  

לעסּפָא ענעפָאר. מיט צעוורערעלט אים נישט געשטערט, דעם יחיאל הָא  

-נידע ביסלַארוקן, צי  ןפאוי רלייגטַאפ ט, מיט הענטלַאלַאן כײגזיין צ וןפ  

-ע דייטשניק און דיקטירט זייורהין און צ ּפַאנטשרומגעא ר, הָאט עריקער  
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- מוידן ביים לערנען זיי אונ-הלכמיט די  עוועטָארגעה דערָאמערישע בריוו,   

איבעררייסן, ווייל טפָאער  עגטלפייבן די נעמען. אין מיטן לערנען רטערש  

יקטאײנרַאפזיך  טָאה סָאגיין אין זיין קרעמעלע, וונרייַא טפרַאער הָאט געד  

קרעמעלע איז סָא. דהקונ ַא וצ עסּפע ןפרקויַאפ, און רצימע-סַאמיט זיין קל  

לזעק ַא וןפ נעןַאשטַאאיז ב הסחור נצעַא. די גץגענע ַאגעווען גרויס ווי   

קָאזַאק ענדיקןגײרבייַאפ ַא ןפרקויַאפ וןפדער לעגטפמען  סָאקערן, וו-ניעַאב  

,ןררָאט עסלפ ַא וןפ ;גָאצול ַאמעסטל מיט  ַא רַאפשן ָאגר ַא וןפ רייזּפ רןַאפ  

אויסשמירן זייערע שטיוול לעגןפיידן  סטעָארּפ דערָאמיט וועלכן גויים   

וןפאון  ;סטשמירעכ לרטירַאקוו ַא ַארפדרייער  ַא לןָאצַאאון ב רטָא ןפאוי  

, װָאס ווייבעררעַאּפאון ק עךלבלעט-רבערָאעטלעכע זעקלעך "בשמים", ל  

נדערעַאזייערע איינגעזויערטע אוגערקעס און  צןרוויַאצו ב ןפקוי לעגןפ  

צום לערער און ןפריינלויַאמיידעלע  ַא לעגטפצייט צו צייט  וןפמעדנים.   

:טעםָא טןַאּפרכַאפ ַאמיט  גןָאז  

בןהַאל´און מ עטלעךלב-בקעָאב שןָאגר לבןהַא´יחיאל, גיט מיר מ ´ר -       

ץ ...ירװגע שןָאגר  

גט אוןזָאעגיחיאל לערער  טָאה -יב איך דיר, ג זַארַאז-ףכתי -       

.י לעקציעדאיבערגעריסן   

ַאר פדער ָא שןָאגר ַא ַארפ טָאנשטָא גןָאיידן ז לעגןפ רייָאין בילגא      

- לדַאב טָאנשטָא", און שןָאגר לבןַאה´"מ דערָא" שןָאגר´"מ שןָאגר לבןהַא ַא  

" ...זַארזַא-"תיכף  

.לערער לדי לעקציעס ביי יחיא טָא וןפ טַאנאה געההזייער  בהָאאיך       

ביי קיין טָאה עןּפמוידן, ווען די -הכלכטן די ַאטרַאצו ב טַאגעה יבלאיך הָאב   

ןָאכענט און צעברה שנעּפַארעהָאזיך אין זייערע  לטןַאה לטָאנישט געוו לַאפ  

ןרעהצו  טַאליב געה בָאמיט טינט. איך ה ירּפַאּפ סָאד סןָארגַאפ דערָאזיך   

אין איין לטןהַאגע בןָארק זיי ה סָאיחיאלס טעכטער, וו וןפלידער -די ליבע  

טש דיכָא, און קןַאזָאק רַאפ רעמדעהגענייט מיליטערישע  בןָאזינגען. זיי ה  

בןהָא, טעָאלצַאב-שלעכט ַאנע און דנו ַאשווערע און  ַאאיז געווען  רבעטַא  

.לידער-ליבעגען זייערע אייביקע ניז געהערטפנישט אוי עגןװונדעסטפזיי   

-עײגפ וןפיד ל סָאלידער זייערע איז געווען ד ליבטסטעַאצווישן די ב  

ץ,שייגע ַאמיט  ןפָאנטלַאאיז  סָאמשומדת, וו רדע וןפס ליד ָאד ;לעס טויט  

גרעיט ביי שןַאגעמוזט וו טָאשלעכטן סוף און זי ה ַא טהַאזי הָאט גע בערָא  

:מיידל-ום שניידעררפ ַא וןפליד  סָאאון ד ;יידן  

,עלמיידע-שניידער ַאאיז געווען  לָאמַא  

,מיידעלע-שניידער ַא  

.איז זי געזעסן אין שטוב  
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יצערפָא-טנעָאר ַא נגעןַאבייגעגַארפ  

. רליבטַאפאון הָאט זיך אין איר   

, זייער שיין ךָא, מיידעלע, ביסט דעלמיידע  

        , עלןפגע רקַאשט רביסט מי  

,חן-מיידעלע, מיידעלע, ביסט מלא  

.ןלה שטעּפחו ַא מירָאל  

,, וועלן מיר נישט שטעלןיצערפָא, ּפהחו ַא  

,זיינען אומזיסט דווייל דיינע ריי  

,קענען מיר נישט שטעלן הּפחו ַאאון  ּפהחו ַא  

.קריסט ַאווייל דו ביסט   

,ערטההָאט עס דער ריצעפָא רווי דע  

ן,סָארדרַאפעס אים זייער  טָאה  

יסטוילּפער דעם  טָאה טַאּפרויסגעכַא  

... סןָאשרזי, נעבעך, דע טָאער ה  

,ןפָאאיר געטר טָאקויל הי די װ זויַא  

,שטיין ַאאיז זי ליגן ווי  יבןלגעב  

יסטוילּפדעם  יצערפָאדער  טָאה טַאּפרויסגעכַא  

... לייןַא סןָאצון זיך דערש  

,נעמעןערנט אונטערשרייבן זייערע להָאבן זיך גע סָאמוידן, וו-הדי כל      

מיידעלע-רניידעש רומעןפ וןפער איבער דעם גורל טר ַא רגיסןַאפ לעגןפ  

-צו סיאל לערערחי וןפ ריּפַאּפריינע אויסגעווירעטע  סָאד לעקןפרַאפאון   

רייען די העמדלעך און העכענביים  לעַא וןפ. גיכער טןפהע ייטעגענענַאמז  

לידער איז געווען יחיאלס שטומע מויד. זי-יבעלביים זינגען די  לעַא וןפ  

צויג אין ַאי װייסע, הקולות, ווילדע און  ישעלמיט אויסטער יעטָאגעוו טָאה  

.ריםכצו די הינטישע ז רויסַאזי נישט  זטָאצייט, ווען מען ל-גסנריליפ  

איך עגלפ, רלערע ליאחי וןפאון  רדח ןופווערן  רייפ עגלפ ךאי זַא      

זויַאי װדין שטוב און צוקוקן זיך מיט נייגעריקייט -אין בית רקלייבןַאפזיך   

.יין רבנותז ירןפ לעגטפדער זיידע   

מיט מענטשן. תמיד זיינען ולפמיד איז דעם זיידנס שטוב געווען ת      

רדע וןפיידן  ליירעַאל, און ותפתורות און אסי-דין רגעקומעןָאפ רטָאד  

רמחב ַא, רעלמַאז-געלט ַאשיינער ייד,  ַאנשרף,  ַאקומען:  לעגןפ רעמדפ  

יצעּפזשו ַאייד מיט  ַאירושלמי,  ַא לןַאפיינַאר לעגטפ לָאמַא. רפס ַאמיט   

,לשון-גוםרת גָארקודש, צי -רעדן לשון לעגטפ, און הבנק ַא, װי סןּפַאמיט   

ןהָאב סָאלייט, וו וועַאטשיק ונעןפזיך גע ןן הָאבשמענט לעַאישן די װצ  
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די וןפ ַאטגעה האהנ, הָאב איך ץלַא וןפרייד. מער ווי  וועַאטשיק טגערעד  

, קערלעפרּפָאויז צווישן הס נווערן אין זייד וועטַארּפגע טפָא עגןלפ סָאטן, ווג  

קומען מיט גטן נישט לעגטפ. מען מעןַאויזן צוזהניט געקענט  ןהָאב סָאוו  

, שכנישע שטעטלעך וןפאויך  רָאאומגעגנד, נ ראון דע טָאדער שט וןפ רָאנ  

מען אין זיי קיין טָא, און צוליב דעם הטַאקיין טייכן נישט געה ןװָאס הָאב  

נגעבןָאגט  ַאשרייבן. לויט דעם יידישן דין מוז מען אין  רטָאגטן נישט געט  

- גע טָאה רייָאטייך. בילג ַאזַאאון  ַאזַאליגט ביי  סָא, ווהקהיל ַא וןפ מעןָאנ ַא  

. עךלשטעט זעָאטייכל ילפ וןפקומען מיט גטן  לעגטפטייך, און מען  ַאהָאט   

לרּפָאגטנדיקע  סָאד .זיצן ביים זיידנס טיש לעגןפמיט עדות  רפדער סו  

גןַארפדי זעלבע  לָאמ לטןפצום ווי רעגןפ לעגטפע ײדשטיין. דער ז עגטלפ  

: און ווייב ןַאביי מ  

הירש, ווילסטו גטן דיין לףָאדיך וו טפען רומ סָאצבי, וו דו, זאב -       

  ?דלָאזי עטל ה טפמען רו סָאהדס, וו רווייב אסת

לעגטפ -! ביר, דזַאלביין אין ה ַא, זי שטייט מיר שוין ווי וודאיַא -       

. ןרעפדער ייד ענט  

סולּפנישט מער, ווייל דו וועסט  רטװָא, קיין איין ָאי ויזלב גָאז -      

סָאהָאט שמואל שמש זיך געבייזערט אויף דעם ייד, וו -דעם גט,  כןַאמ  

. ףַארגערעדט מער ווי מען ד טָאה  

מיט נעןַאאיז געשט סָאביי דער יידענע, וו רעגטפזיידע הָאט געמיין       

: נסבילןַאמ רַאפ ניםּפדי אויגן, כדי נישט צו ווייזן איר  ראיבע טשיילעַאפ ַא  

, ווילסטו מיטן גוטןדלָאה לדיך עט טפמען רו סָאדס, ווהדו, אסתר  -       

, הירש לףָאאים וו טפמען רו סָאזאב צבי, וו ןַאדיין מ וןפווילן נעמען גט   

דערָאדורך זיינע קרובים  דערָאאונגען דערצו דורך אים װביסט געצ דערָא  

דעם מינדסטן סטָאה , אויב דוהחרט סטָאאויב דו ה ? ...יזאעמען עס װך ורד  

המודעה דמודע ַאמודעה דמודעה,  ַאמודעה,  ַא סטָאחרטה, אויב דו ה וןפקלער   

גָאעס נישט און ז גָאררבַאפחרטה בלויז,  וןפ נקַאדמודעה, דעם מינדסטן געד  

... דין-בית רןַאפעס    

נישט וועט דער גט ווערן ַא ײל, וורטָאווויז איין לניין, אשה, ב גָאז -       

. די יידענע רנטָאשמש געוו לשמוא טָא,  הסולּפ  

        . גטָאדי יידענע געז טָאה -ניין,  -    

ט דיהָא טפָא. טיקַאגל זויַאצוגיין  לָאמ לעַאנישט  לעגטפ סָאד רבעָא  

, שילטן דעםשוןל-מענה ַא ענעןפ, גענומען ערענישןָאוו לעַאיידענע, קעגן   

ווערן און מען סולּפדער גט  לעגטפ ןַאאירן מיט טויטע קללות, און ד ןַאמ  

        . סנייפאוי ניעָאצערעמ נצעַאדי ג נהייבןָאגעמוזט  טָאה  
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ןררוביּפט גלעפט. ער גייכט געבן קיין לנישט  לעגטפדער זיידע   

- הָאט נישט צע ךַאווען קיין ז רָאשלום. ג כןַאאין דער וועלט צו מ ץלַא  

דערָא, רומגעריסןַאזיך  טָאה סָא, וולקָאפרּפָא ַא, הָאט ער געגעבן גט ועלטּפ  

. קיין קינדער נישט געבוירן הדער חתונ ךָאנ רָאצען י טָאה סָא, ווקָאלפרּפָא ַא  

- ָאנ ַא וןפ לקָאפרּפָא ַאען װעגין שטוב איז ד-ס ביתנאין זייד סטַאג רטעפָא ןַא  

און װידער ןהָאב הקומען גטן זיך און צוריק חתונ טפָא לעגטפ, װָאס רףָאענטן ד  

טהָא לקָאפרּפָא סָאד טָאסוף. איך געדענק נישט מער ווי  ַא ןָא זויַאזיך גטן,   

ז דערַאאיך געדענק,  בערָאקומען.  לעגןפזיי  רףָאוועלכן ד וןפגעהייסן און   

. ער איז שויןרקַאמ ןפזיי אוי ןפרקויַאפיים און ל וןפ ּפטע כןַאמ לעגטפייד   

שוין בןָאייב. זיי הװאיז אויך געווען זיין  ַאזױ ;רןָאייד אין די י ַאגעווען   

לטן איןהַאגע ךָאזיך נ בןָאזיי ה ערָאבאויסגעגעבן,  טַאקינדער געה לעַא  

לעגטפדן זיך גטן. דער זיידע ײז םקומען צו לעגןפאון  רומרייסןַאאיין   

דער ךָאנ בערָאזיך מיישב זיין.  לןָא, זיי זךָאוו ַאאויף  הייםַא שיקןָאּפזיי   

        . גט ַא ןרדעָאפזיי ווידער קומען און  לעגןפ ךָאוו  

-! מער גָאט ןאײקיין  רורהַארבי, איך קען נישט זיין מיט דער  -       

. יגןרגעש ערּפעטדער  טָאה  

בעסער גיין אין די הייזער איידער עסן ברויט ביי דעם לאיך ע   

. געטענהט עריכעּפדי טע טָאה - !גזלן-עלדפ  

. זיי גטןָאּפברירה ווי  נדערעַאעס איז נישט געווען קיין   

נען זיירביים לע טַאנישט געה רבעטַאשמואל שמש קיין  טָאמיט זיי ה  

. ייניקנװאויס וןפ כןַאי זדט נשוין געקע ןָאבזיי ה .געסַארפ יאויף ד ערןפענט  

בושים, ווי צולאין די שבתדיקע מ ןָאגעטָאנגט  םאויך קומען צו לעגןפזיי   

. צום גט וצןּפ, זיך אויסערּפער, דער טע לעגטפ טּפשמחה. איבערהוי ַא  

- כעװָאדי  גןָאגעטר טָאגעביטן. ער הריבעאקא נישט װויזן הָאט ער דהדי   

כעדיקעָאדי וו טָאאויף  בערָא  ;ירטע אין לייםמדיקע תחתונים, אויסגעש  

קסענעַאאויסגעוו ןַא, אמת, טעַאּפָאשבתדיקע ק ַא געצויגןפרויַאער  טָאויזן הה  

, זיינער הדער חתונ וןפ טַאגעה ךָאזי מסתמא נ טָאענגע, ווייל ער ה ןַאאון   

די ברעגן און רוםַא שמעלעךַאמיט ט טעַאּפָאק ַאבתדיקע, ש ַא טָארפ בערָא  

ווען זַאטוב, ש. מען הָאט שוין געוואוסט אין זיידנס ּפענמיט ווייסע ביינערנע ק  

, גייט ער זיך גטן. איןטעַאּפָאקומט אין זיין שבתדיקער ק ערּפדער טע  

הקומען צוריק חתונ רעטעּפש ךָאוו ַאמיט  רע לעגטפ, טעַאּפָאדער זעלבער ק  

איז אויך געווען סָאיידענע זיינער. שמואל שמש, וו רמיט דער געגטע ןהָאב  

. שידוך ַאקומען צוריק צו  לָאעס ז זַאשדכן, הָאט שוין געזען,  לשטיק ַא  

רגלעזע רשיעו ַא ןָאקיך און אויסטרינקענדיק  ראין דע בעןָאזיצנדיק ביי דער ב  

, אהנשמש, דערציילן מיט ה לואמ, שרע לעגטפטיי מיט איין שטיקל צוקער,   
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, ער אים נישט עטּפשעטע טעג כע עטלעטעס. די ערש טַאכער מ ַאזױווי   

טפטרע ער. טָאצו אים הינטער דער שט רויסַאגייט ער  עטערּפ. שערּפדעם טע  

. דערבעטַארפ, די בעטן נישט לטַאזיין שטוב נישט צוגערוימט, דעם אויוון ק  

., אומעטיק און הונגעריקלייןַאאיז  ערּפטע  

ש.אים שמואל שמ רעגטפ -? ייד ַא כטמַא סָאוו -       

גטָאקל -יידענע,  ַא ןָא, לייןַאצו זיין  נסבילַאמ ַא רַאפאיי, ביטער  -       

עס ר, וועליעפָארטַאק ַא כןָאקָאּפ לָאז´ווער ס ָא.  נישטטערַאלזיך דער   

.קדש אין שטובה ַאוימען. רצו ָאלז  

.ים דער שמשא גטָאז -, בןָאה התונח טפרַאד ראי -       

ייד ַאמיט מיר,  בןָאה העלכע לייטישע יידענע וועט וועלן חתונװ -       

קַאשל ַא רייננעמעןַאאון ווידער  -. ערּפטענהט דער טע - ?ןמַאעָאר ןַא  

נישט געבן אויף דער ה, קיין מנוחרןָאאין שטוב, וועט זי מיר דערגיין די י  

.עלטער  

טהטענ -יידענע,  לטעַאייער אװָאס: נעמט צוריק  רָאאיר ווייסט ג -       

רס איװָאאוינט צו אייער שטוב, ווייסט װשמואל שמש.  זי איז שוין צוגע  

ראיר זענט צו אי ...אייערע משוגעתן  לעַאליב און װָאס נישט, קען  טָאה  

? ...שידוך רגלייכערע ַאיין זוינט. װָאס קען אאויך צוגעוו  

. עס שטייטרלטעַאקלט זיך דער נקווע הויבָאנז אין ַאזיך,  רשטייטַאפ  

טערלַאג ַאייד מיט  ַאשמש,  לשמוא בערָאזי צוריקצובעטן.  ןָאאים נישט   

,ךַאז שערטעַאב ַאעס איז  זַא, תיםפייזט אים אויף מיט אותות ומוװצונג,   

ידערװ. לטערַאער ביי דער  ועלטּפ זויַא ונקטּפביי אים.  ועלטּפ ראון ע  

, קומט צום זיידן זיך אויסגלייכןטעַאּפָאזיין שבתדיקע ק רעּפדער טע ןָאטוט   

דער ערשטער וןפ ךָאנ ָאגל איז דנרי-קידושיןָאס . דהּפחו ַאאון שטעלן   

המדרש, דער חתן שטעלט-בית וןפמנין בטלנים  ַא טפ. שמואל שמש רוהחתונ  

.און ער איז גליקלעך ןפנָאלעקעך און בר  

-, מיין זיידע גטָאז -ום, לשוין זיין ש ָאלז ןָאאיצט  וןפ בערָא -       

!נישט גטן זיך מער  

איך לָאז -, ערּפדער טע טיירש - !ףכ-אייך תקיעת טַארבי, נ -       

... זויַא  

איז רייל עװף, כ-קיין תקיעת ערּפדער זיידע נעמט נישט ביים טע  

ןװָאכ. אין עטלעכע לטןהַאז ער וועט עס נישט ַאאויס, -ריערפזיכער   

סװײ. מען טעַאּפָאק רן שבתדיקעײאין ז רייד ווידע רקומט דע טערּפעש  

... ט זיך גטןומער ק זַאאויס, -ריערפשוין   

ַארפען געווען נ, זיילקןָאפרּפָאגטנדיקע  נדערעַא, ווי לקָאפרּפָא סָאד טָא  

יק צוגעקוקטנײגערוג. איך הָאב מיך נתע ערישןליינג וןפ לַאקוו ַאמיר   
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ון מענותאזייערע טענות  וצו זייערע תנועות און העוויות, צוגעהעדט זיך צ  

- לעַאערן האויסצו רןװָאמיד גע נישטָאראון קללות און געשרייען. איך בין ג  

אויסגלייכענישן און טוריםּפ וןפתורות, גטן -די אייביקע דין סנייפל אויָאמ  

-ָאּפמען וחדר געק ַא וןפ ערפהעלַאב ַא, געדענק איך, איז ָאל. איינמדענישןָאל  

תן הָאט אים נישט מסלק געווען דעםחושידוך מיט זיין כלה, ווייל דער מ ַא זןָאל  

שטורמישע. דער ַאתורה איז געװען -. די דיןגטָאנדן, װָאס ער הָאט אים צוגעז  

.מערטָאתטע הָאט געינותחגעוויינט, די מ טָא, די כלה הכטָאקעמחותן הָאט זיך ג  

כלהס צד און זי וןפנישט געקענט צוזען די טרערן  טָאמיינע ה בעָאדי ב  

-דער בית וןפ ךַאז ַאדָאס איז געווען  םאין שלום, הג געלייגטנרייַאזיך  טָאה  

.איר מלוכה אין דער קין וןפדין שטוב און נישט   

זי געמוסרט טָאה - ?כטערָאיידישע ט ַאזיין  שביימזוי ַאמעג מען  -       

ַאזַא ןָאייד ט ַאמעג  -ך. ושיד םדע זןָאלָאּפעלן װ ַארפ רעפהעלַאדעם ב  

לה?ייענדיקע עוורש-הימל  

,און לאהן בינוָאיעקב  וןפ ליּפבייש ַא טרַאכביי הָאט זי אים געברדע      

-ָאּפווען לבן הָאט "ומש: ח-וועגן װָאס זי הָאט געלייענט אין איר טייטש  

דער רבינו גטָארחלען, ז נשטָאטָאן היעקבן און אים געגעבן לא רטַאגענ  

טָאער ה בערָא, נישט רחל, האדָאס איז ל זַאאוסט װיעקב הָאט גע זַאבחיי,   

לטָא, ווייל ער הָאט לאהן נישט געווכטַאדיק געמננישט וויס רטָא ןפזיך אוי  

,טערָאכיידישע ט ַא, נישט מבייש זיין ןָאייד ט ַא רףַאד זויַא. "רשעמעןַאפ  

.ירטפאויסגע בעָאדי ב טָאה -       

-נַאנַאפטע און זיך כגעשי נצעַאסגעהערט די גױא טָאה ערפעלַאהדער ב    

.טלַאכדערגע  

-, גטזָאער גע טָאה -, בינוָא ביעקי װ לדָאי ַאזַאיעך בין נישט  -      

... ןָאּפנַארישט נמיך קען מען   

-רשוועַאפן, הערנדיק די רביידע אויע טָאּפרשטַאפהָאט זיך  בעבָאדי       

.בינוָאכנדיקע רייד וועגן יעקב   

און גטָאהָאט זי אים געז -וצף, חמ ַאיונג און  בערָאגר ַאביסט  -       

לעַאאין איר קיך, קלינגענדיק מיט  ןפלָאריינגעַאמיט גיכע טריטעלעך   

.שליסלען און שליסעלעך  

-צרות טַאגעדענק איך, הָאט דער זיידע און זיין שמש געה לָאאיינמ      

".דָאס אות "צדיק גןָארויסזַאט נהָאט נישט געקע סָאווייבל, וו ַאצרורות מיט   

איר ל, וויירגעָאשוו ראי וןפנעמען חליצה  טפַארט געדהָאייבל װדָאס  טָא  

ות מיטןרתו-דין טַאהָאט זי געה גַאנל-כןָא. וורקינדע ןָאבן ָאראיז געשט ןַאמ  

טָא, הןַאעמָאר ררעעביט ַא, גערװָאליצה. דער שח ריב דעולן צריא רגעָאווש  

רע סװָאליצה, ח רדע רַאפ עןױנלבַא םאי לָאין זרעגעװדי ש זַא, נגטַארלַאפ  
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טָאווידער. דָאס ווייבל ה ןמעגן חתונה הָאב לָאזי ז זַאוי ַאזגעבן,  רוועט אי  

ץלַא, ווייל זי הָאט השמנ רנישט ביי דע הרוטּפזי הָאט קיין  זַאהט, נגעטע  

, גערָאעדט מיטן שוורגע טָא. מיין זיידע הייטהנקַאקר נסַאביי דעם מ רזעצטַאפ  

ַא צובינדןפאוי המצוו ַא רַאפגעלט  דערטָאפער  סָאה, וולעוו ןַאעס איז  זַא  

אויב זַאביי זיינס,  לטןַאהָאט זיך געה ןמַאדער יונגער בערָא. כטערָאיידישע ט  

. אומזיסט וועט ערסטןָאק זןָאזי זיך ל לָא, זבןָאדי שוועגערין וויל חתונה ה   

ביטערער סכסוך צווישן צוויי ַאקיין חליצה נישט געבן. עס איז געווען  ראי  

וַא, טלועּפזיידע גע רדע טָאטשן. ענדלעך הנעמאון אומגליקלעכע  רעמעָא  

סומע ַאאיז געווען  סָאדן, וולדערט גינהו רעגװָאגעבן איר ש ָאלז לדָאס ווייב  

דערטָאפגע טַאגעה טָאקיין טעות נישט. ער ה בָאובל, אויב איך הר 15 וןפ  

. דער חליצה וןפ גָאדער ט רןָאגעוו גערעדטָאּפ. עס איז להונדערט רוב  

סוקּפדעם  גןָאווייבל צו ז סָאען דנגענומען לער טָאווען שמואל שמש ה בערָא  

, הָאטניעָאדי ווערטער ביי דער צערעמ גןָאז רףַאהנעל", װי מען ד ץלוח"  

רָא", נץ"חלו רטָאוו וןפדעם "צדיק"  גןָארויסזַאנישט געקענט  לווייב סָאד  

מען איר טָאסמך. צוליב דעם ה ַאלוס", מיט ח" גטָאדעם געז נשטָאטָא  

, הזיין תור וועקגעלייגטַא טָאיידע הזט געבן. דער ננישט געקע החליצקיין   

- , און געמדןל ַאר חוב ַאט מיט זיין תלמיד טודרוס, נהָאט געלער רע סָאוו  

 נומען לערנען מיט דעם װייבל.        

 ... ץ, חלוץחלו -",  הָאט ער זי געלערנט, ץלו"ח גטָאז -       

. גטָאווייבל געז סָאד טָאה -, וסלח -      

. מעשים רבעטַאגע טָאשמואל שמש ה     

        . כטָאער זיך געק טָאה  -...  ץ, שוויץ, היץ, סיטץ: גריגָאז -       

ווי רבעָא, טדרויסגערעַאווערטער ריכטיק  לעַאדי  טָאווייבל ה סָאד  

גרייזיק. דער גטָאזי געז טָא", הץול"ח רטָאעס איז געקומען צום וו ָארנ  

. ייערפט ווי נשמש הָאט געברע  

לסטוָאז סָארווַאפ, ץאון הי ץיגר גןזָאדו קענסט  זַא !ווייבל רישנַא -       

. עןַאנרשטַאפער נישט  טָאה -ץ? לוח גןָאקענען ז טניש  

און גערעדט צום געשטעלטָאּפמיין זיידע הָאט דעם כעסנדיקן שמש       

. לכווייבל מיט גוטן, מיט ש  

היצחלנישט וועט איר קיין  ַא ל. וויירטָאוו סָאריכטיק ד גןָאז וזעט צ -       

קוים בָא. איך הרןָאאייערע י צטערןניפָאּפנישט קריגן און איר וועט מוזן   

        . האייך געבן חליצ ָאלז ר, עגערָאביי אייער שוו ועלטּפגע  

ביי טָאזי  ה בערָאט, נבושה, געוויי וןפ מטַאלפגע טָאווייבל ה סָאד      

וןפ, ווי מען הָאט עס רטָאוו סָאטיק דכרי גןָאכזָאט נננישט געקע ןפקיין או  

. נגטַארלַאפאיר   
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ביים ערשטן קןָאזי גלייך איבערגעשר טָאשמואל שמש ה זַא, ניםַאּפ      

טָאה ר. עץחלו טָאנשטָאחלוס  גטָארויסגעזַאטעות  יּפ-, ווען זי הָאט עללָאמ  

געבונדןפייבן אומאוילת קען זי בויב דעם אלז צוַא, נשרעקןָאזי געמוזט   

זויַאייבל װקענע ָאע דערשרכאומגליקלע סָאס הָאט דָאלעבן, און ד ץנַאג ַא  

ױסגר וןפאון  עקסּפלמָאק ַא טוויקלטַאנזיך  טָאה רביי אי זַאצערודערט,   

.אים געןנרויסברעַאדעם "צדיק" איז זי געבליבן געליימט ביים  ראפעק רש  

.ןפאו שוטןּפאויף זיין  ויסגעטייטשטַא ךַאמואל שמש הָאט די זש  

,בעןָאמיין ב ַארפ גטָאער געז טָאה -, הבהמ ַאיידענע  ַאזי איז  -       

.רטָאוו סָאטיק דכרי גןָארויסזַאמיטן װייבל ביים  רבעטַאגע טָאה סָאוו  

ביזן הנלמַא ןַאעט שוין בלייבן װטירחה, רביצן, זי  ראייע דָאש ַא -      

.רייןַאטויט    

מתעסק רקַאזיך תמיד שט לעגטפ. ער זטָאגעלָאּפנישט  טָאע הדמיין זיי      

-זיינען גע סָאיידישע טעכטער, וו דןנצוביפאיז געקומען אוי סען עװזיין,   

,ותשובות-ריוו און שאלותבעדות און געשריבן  רשטָאפעגבליבן עגונות, אויס  

, נישט קומען צו קיין זינד צווישן יידן. און אויךלה, חליָאלעס ז זַאזוי ַא  

קענען נעמען לָאווייבל ז סָאד זַא זויַאמעשים,  רבעטַאגע ראיצט הָאט ע  

און רהזיין תו וועקגעלייגטַא. ער הָאט ןחתונה הָאב לָאמַאכנָאאון  החליצ  

,לערנען מיט דעם ווייבל, גערעדט צו איר לייןַא גָאט ךָאנ גָאט לטןַאגעה  

ענדלעך טָאזי ה וןאזי איינגענומען  טָאזי מיט גוטן, ביז ער ה רואיקטַאב  

-יך צוזחליצה איז  ריכטיק. צו דערדעם "צדיק"  גןָארויסזַא ויבןהנגעָא  

יעָאנ, וואו די צערעמלשו-ווייבער רד און קייט אין דענקי געקומעןפנוי  

, הָאטטָאשט וןפ טשַאטּפַארגרעסטער  ר. דער שוסטער, דערגעקומעןָאפאיז   

,טמַאכגע טָאער ה סָאשוך, וו-הדעם חליצ טןַאכטרַאצום זיידן צו ב כטַאגעבר  

רשפשוך מיט לעדערנע בענדלעך. דָאס איז א ערטןּפומלגרויסן אומגע ַא  

אין ַאכטגעמ טָאה טוטניקַאשוך, װָאס דער ל ראיינציקער נייע רגעווען דע  

דין, און ער יּפ לע כטַאז ער איז געמַא, עןנופגע טָאזיין לעבן. דער זיידע ה  

כטַאשמש הָאט געבר ל. שמואניעָאייסן נעמען זיך צו דער צערעמהגע טָאה  

אין דער טהָאאון זייף און ער  ערסַאװ םעַארשיסל מיט וו ַא  

דעם ביי שןַאגעווָאּפאויגן,  ן דיאי לעמעןַאר ַאפשול, -ייבערװ  

ןָאנטָא ןפרַא, אויף וועלכן מען וועט אים דוספאיין  רגעבע-ליצהח  

יטןנגעשָאּפ, עךלקטניּפאון  גַאנל שןַאאים געוו טָאשוך. ער ה-דעם חליצה  

נויטיק שןַאהָאט דָאס וו ןַאגערמנדי נעגל, גערייניקט ווי ביי טהרה. דער יו  

שמואל רבעָאביידע.  רַאפ קעַאט ָאר, נוספאיין  ַארפ, און נישט טפרַאגעד  

ער טָאה זויַאאון  וספיענעם איין  שןַאצואווָאּפ לעפַאב ַא טַאשמש הָאט געה  
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געבער, מיט איין-איז נישט זיין עסק. דער חליצה וספייטער װדער צ ;ןָאגעט  

דעם ןָאנטָאזיך  זטָאגעל טָא, הוספ שענעםַאן נישט געוואײאון  ענעםװַאשגע  

אים און מען טוט שטַאזיך געהויבן, װָאס מען וו ילטפשוך און גע-חליצה  

-וועקַאברעט און -הטהר סָאד כטַאהָאט דער קברן געבר ךָא. דערנןָאאים   

. מעןנגעןַאדורכגעג חדּפ ַאגעשטעלט אין  ווינקל. דורך דעם עולם איז   

-רַאפ ןופזיך די נשמה  ינטפברעט גע-דעם טהרה רטענהי זַא, גטָאגעז טָאה  

, אוןהנמַאלזיין  וןפחליצה  רט צו דעמ, װָאס קוןַאמ זןָאל-דערנקי עםנרבעָאשט  

-, געהלדעריבער נישט קוקן אין דעם ווינקל, ווייל מען קען, חלי רָאמען ט  

,רטָאצו קוקן ד שותפנ-תנמיך געצויגן מיט סכ טהָאניזוקט ווערן. ווי תמיד,   

טהָא. דער זיידע דּפח רַאפגעציטערט  בָאנישט, הגם איך ה רָאוואו מען ט  

-רדי חליצה. דָאס ווייבל, איבע ירןפייסן זיין שטיל און גענומען זיך דורכהגע  

-כגעָאדיק נרנ, הָאט ציטענסבילַאצווישן מ םיּפנדָאס  לַאש ַאגעדעקט מיט   

לָאזי ז זַא, רַאפגע ַאיילע איז געווען װ ַאיינט. װערטער און געװדי  גטָאז  

נצעַאדי ג כןַאמ ליעַאדעם "צדיק" און ק רַאפדערשרעקן  טווידער זיך ניש  

.הָאט זיך אויסגעלייטערט םניּפס נ. מיין זיידםיז דורך בשלואזי  בערָאליצה. ח  

רףָאוו ַא טָא. עמעצער הרגעָאאיר שוו רַאפ יגןּפדָאס ווייבל הָאט צויסגעש  

, וויילגעקערטָאּפהָאבן זיך גלייכצייטיק שנעל  לעַאשוך. -דעם חליצה ןָאגעט  

, לעבט נישטןָאירט רשוך  ערנעפרָאוועמען דער געווַאז געגלויבט,  טָאמען ה  

.רָאי דָאראויס   

   סנזיידן וג אין מיינגע געזעןָאנאיך זיך  בָאה כןַאז נדערעַאאון  זעלכעַא    

.ייָארגלקיין בי רקומען מיט מיין מוטע עגלפהויז אין די זומערס, ווען איך   

,ה, דער קיךכמלו בעסָאזיינען אין דער ב זויַאדין שטוב, -ווי אין זיידנס בית  

.סוכים און דאגותכע צרות און נחת, סרלערליי ווייבער מיט זייעַאגעקומען   

אין כטַארברַאפדין שטוב און -ס ביתנזייד וןפ טּפַאויסגעכַארזיך  טפָא בָאאיך ה  

.קיך, אין דער ווייבערישער מלוכה רגרויסע רדע  
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לוכה אין דער קיךמדי ווייבערישע                        

 

- עבמלוכה איז געווען אין דער קיך, נישט קיין אי בעסָאב טש דערָאכ      

ראי טריפגע רטָא, דבעָאזי, די ב טהָאקעניגרייך,  ַא רַאפ רטָאנגעזען ָאריק   

. ירדעװמיט גרויס  הווייבערישע ממשל  

- פױזיך א טָאכל ה-. קודםטָאּפנגעשטָאאיז תמיד געװען  הויזס רבנישע ָאד      

ערלע און זייעחאיטשע מיט זיין ווייב ר רעטעפ רלטן אין שטוב דעהַאגע  

טהָא, װָאס ןַאיונגערמ ַאאיטשע איז געווען  עטערפ רצוויי קינדער. דע  

דיקַאלגעוו ַאוסיש מיט רן ב, געקענט שרייעךלסרָאיּפַאּפסך  ַאויכערט רגע  

נגעקוקטַארײ ילופאויף חבנות, און א הסמיכ טהַא, געטפנטשריהַא רשיינע  

בײלייען  לָאמַא לעגטפ רע סָאצייטונג, וו רוסישער קענערַאגעב-לטַא ןַאאין   

ן דיײדז ןַארפ ירןפאויך  לעגטפ רמטע. עַאַאטישע בָאדי שט וןפאיינעם   

- איז גע ר, עטָאריקעס. מיט איין וורביכער צון אויסשרייבן מעט נעָאזיַאק  

איז רמושלם ע סוירי גװ ערבָא. ַאלץקען  ָאסמושלם, וו ַא ןַאיונגערמ ַאווען   

םוו קיין שצהָאט זיך  רגעװען. ע רמזלניק איז ע-שלים סויגר זויַאגעווען,   

צעזעסן מיט ווייב ראיז דעריבע ר. און עגןָאשלרנישט געקענט דע רנסהּפ  

עןװי ער איז געװ זויַאאון געגעסן אייביקע קעסט ביים זיידן.  ראון קינדע  

ביי ינגליבלער דישן די ברידער און שוועסטער זיינע און װצ רדער יינגסטע  

הָאט עריחיד, און -בן ַאיינגל  ַאווי  עשטשעטּפזיך גע רע טָאבען הָאב רדע  

בןהָאשטוב  רער הָאט געגעסן. אין דע זַא, הטוב ַאדער בָאבען  ןָאגעט  

דער מומע וןפ רמיידלעך, טעכטע קסענערװַאדעיי װצ לטןַאגעהפזיך אויך אוי  

טהַאגע האון חתונ ןַאערשטן מ ראי ךָאנ למנהַא ןַאשרה, װָאס איז געבליבן   

וןפ רריי קינדעד. אירע דָארָאגָארנַאשטעטל ט וןפ ןַאמ רנדעַאן ַאמיט   

ויז. דער זיידע הָאט עסהגעווען ביים זיידן אין  רן דעריבענעזיי ןַאערשטן מ  

, צו דערציען די צוויי יתומות, סימעלע און טויבעלע המצוו ַא ַארפלטן הַאגע  

עמען מעןװס, רענלער-וואויל ַארפגעבן זיי ױסאון א רי אייגענע טעכטעװ  

געװען אין שטוב זמיט זיי אי מעןוזַאנדן, מתנות און קעסט. צף געבן ַארד  

טעגלפ טפָא. ערנטלעזעסן און געגאיז  סװָאבחור,  ַאודער עליע, רב רזייע  

- ט געהָא װָאסויבע, טדער מומע  ןופ רעָאכטט ַאייט צ ַאך קומען אויף ױא  

ע קומעןַאממיין מ לעגטפס רומעזדי  ױףא ָאװשקָארט אין שטעטל גװאױנ  

, קליידןןּפײזש טפַארען געדמלע הָאט ַא. די ערעסטװון מיין שא רמיט מי  

, סלעןליש טנוב סןגרױע מיטן עליידנק נעקליי סָא, דעבָאן, און די בוכן שאו  
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. ץלַאאון  לעמעןַא רגןָאזַאצו ב דרייענישָאּפאון ק רבעטַאסך  ַאהָאט געהַאט   

, מיט געסט, אורחים לופגעווען תמיד  זויַא טַאקיך גל רצו דעם איז אי  

- ריינַאען נאון סתם מענטשן, װָאס זיי רעמעלייטָאייבערינס, לק-גבאיטעס, צדקה  

. , צי נישטטפרַאגעד ָאעס י בןָאויז, צי זיי ההגעקומען צום רב אין   

לישןהאויף ק נעןַאגעהערט צו קהל און איז געשט טָאדעם זיידנס הויז ה         

, מדרשים-אויך די בתי ונעןפזיך גע בןָאויף, וואו עס הה-, לעבן דעם שולדןָאב  

רדעריבע בןָא. יידן הכןַאאיבעריקע גוטע ז לעַאהקדש און  סָאקלויזן, ד  

- בית ַאלישע אינסטיטוציע, ווי המין ק ַא ַארפויז הדעם זיידנס  כטַאטרַאב  

. איזעגנהייטלביי יעדער גע ייןַארײנגין מען קען המדרש, שטייגער, וואוה  

, רהויזָאפויסן גרצום רב אין  נגעןַאעגַארײנגייד געווען דורשטיק, איז ער  ַא  

ןאי סערַאוו ביסלַא טּפנגעשעָא, הָאט רסעַאוו סַאפ ַא נעןַאוואו עס איז געשט  

- ריינגעַא, און אין איין וועגס שוין ּפשע ערערנוּפגרויסער שווערער ק רדע  

ַאייד  ַא טָאהעלף, רביצין". ה-טָא"ג גןָאאין קיך ז בעןָאצו דער ב נגעןַאג  

- ריינַא רהמדרש ביי דער תורה, איז ע-אין בית ץרהַא סָאד רחלשטַאפ ןלבט  

טיי. צום זיידן אין זָאגל ַאצו דער רביצין אין קיך און געבעטן  נגעןַאגעג  

, . געוויינלעךריינצוגייןַאדי העזה  טַאמען נישט געה טָאב הודין שט-בית  

ער זַא דערָאמיט זיך,  רע טָאשטיקל צוקער ה ַא זַאהן, נייד טע ַאזַא לעגטפ  

ַאזַא וןפעלן הערן װנישט  לעגטפ בעָאדי ב בערָאצוקער.  ןָאטרינקט טיי   

לקלעצ ַאדעם יידן טיי מיט  גןָא" און צוטרהלילחברום געבן "חס ו ַא, ךַאז  

מיט רָאן גלעזל, נאײישט געענדיקט מיט נעס זיך  טָאתמיד ה. רצוקע  

גרויס טַאגעה טָא. בילגאריי הגערעדטָאּפרחים איז וא וןפ. עזערללעכע גטע  

. אוןוילןּפעקן  לעַא וןפ קומעןָאנזיך  לעגןפים, װָאס חביי אור לגָאפדער  

- ירגעָאּפ טנטןָאלרקַאפ ַאקיך זיצן  בעסָאאין דער ב ןפמען טרע לעגטפתמיד   

- רַאשיסעלע ק ַא רדעָא ץירג ַאאון עסן  שטי-גייער ביים קיך-ייזערהעם נסע  

יטןטעַאּפ לדיקעַאגוו טַאגעה בןָאגייער ה-די מדינה טָא. רשטשָאמיט ב לפָאט  

. איינעםלפלע רּפָא ַא ךָאזיי צוגיסן נ לָאתמיד בעטן, מען ז לעגןפאון זיי   

די רַאפ נעןַאאיצט געשט ךָאמיר נ לטָאגעדענק איך, ווי ער וו רבעטלע ַאזַא  

ויסעררג ַאייד מיט  רצבערדיקערַאשוו קסענערַאווַאב ַאאיז געווען  סָאאויגן. ד  

- קו טפָא עגטלפ ר. עמלערַאשט רלדיקעַאגוו ַא, און קסלַאאיבערן  רבעָאט  

יןא בעןָאוויזיט ביי דער ב ַא טןַאשטָאּפ לָאיי און יעדעס מרמען קיין בילגא  

אים די לעגטפ עךלצום עסן. געוויינ עלןפ סעּפתמיד ע לעגטפקיך. אים   

מיט נדערעַא, די לפָארטַאשיסלען, איינע מיט ק שעּפיהגעבן צוויי  בעָאב  

זיך טָאמען ה רדעאײ. שיקַאעסן גיך, ר לעגטפ. דער בעטלער שטשָארב  

: גןָאער ז לעגטפאומגעקוקט,   
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- רַאצו די ק רשטשָאבבבביסל ב ַאמיר צו  עלטפ´רביצין, סררר -       

ליעספָאט ...  

מינוט ַא. אין רשטשָאנייע שיסל ב ַא סןָאאים צוגעג טָאה בעָאדי ב      

:מלעןַאהָאט מען ווידער געהערט זיין שט רוםַא  

... רשטשָאצום ב יעסלפָארטַאק ביסלַאמיר צו  טלעפ´ררררביצין, ס -       

.  סוף ַא ןָא המעש ַא נגעןַאעס געג זאי זויַא      

ַא ךָאווייבער נ עמעָאר נקעַאקומען קר לעגןפווייטן הקדש -נישט וןפ      

-, "געקלעמט ביים לעץרהַא סָאד לשטחרַאפזיי  טָאתמיד הדערקוויקעניש.   

מחיה זיין טפרַאזיי געד טָאה עבָאבי דגריבל", און  םביי גטָא", "גענעלעפ  

טפרַאבן געדהָא נדערעַא. כטסַאאיינגעמ דערָא טפַאז-שןַארק יסלַאבמיט   

רעדן און ווינטשן לעגןפגעקעכטס. די ווייבער  לפלע ַא טַאגל דערָא, יכלעךַאי  

-ויאאין די  סערַאוו בןָאה עגטלפמען  זַא, כצןָאאון י צןפאון וויינען און זי  

-מַאתמיד ז סָא, ווּפע טיכלעך אויף די קענזיי. גבאיטעס מיט זיידע וןפערן   

ַארפכלות,  זעסענעַארפ רַאפ, רינסָאעטּפקימ ַארפטוב, -דבר ַא ַארפלען זיי   

טעפָאכן, זיינען אויך געווען ַאז זעלכעַא ךָאנ רַאפים און כריכת ןָאמתים   

טָאה סטעסָאלעבַאבודיקע בכדי ב טָאאין קיך. מיט  בעןָאגעסט ביי דער ב  

זיי סָאכיבוד, וו ַאזיי  רַאפשמועסן, שטעלן  וועקזעצןַאזיך  טפרַאמען געד  

-ענד טָאה בעָאדי ב רבעָאנישט,  םאי לןזיי ווי זַא, דַאליגן געוורגעש בןָאה  

, און עס איז ווידערעסּפזיך דערקוויקן מיט ע לןָאיי זזביי זיי,  ועלטּפלעך גע  

.און קרעכצענישן צערייעןפאון ווינטשענישן און זית וברכ וןפסדרה  ַא וועקַא  

-דין בןָאזיינען געקומען ה סָאזיצן אין קיך ווייבער, וו טפָאאויך  לעגןפעס   

זיך בןָאושות, װָאס הרנות און גועג לעךווייב ;עןנע מאערתורות מיט זיי  

צער, געטרונקען טיי און געוואונטשן אוןרעהאויסגערעדט זייערע ביטערע   

.און געקרעכצט צטפגעזי  

-לּפשאלה ביים זיידן אויף טע ַא רעגןפקומען  לעגןפ סָאווייבער, וו      

לעַא -זיינען געקומען מיט ווייבערישע שאלות,  סָאווייבלעך, וו ;לפלע  

-טָאבלויז "ג גןָאאין קיך, כדי צו ז ריינצוגייןַאנייטיק  רַאפ ינעןפגע עגןלפ  

נגערעדטָאאון  לטןַאהַארפזיי זיך שוין  בןָאדערביי ה בערָאהעלף, רביצין",   

קומען טפָא עגטלפשמשטע,  ַאאיז אויך געווען  סװָאטוקערין,  י. דטלעװ ַא  

רזייע קומעןנייַאר לעגטפ, זי טטָאשמחה אין ש ַאבעטן די בָאבען אויף   

:הויך ןָאט גָאז ַאדי יידענע, און  טָא, ייערלעךפ  

זטָאשיין געל רזייע טָאלאהס ה עּפוין, ביילע שרה טשיררביצין, ק -       

ר ...טעָאכר טיא וןפ הבעטן אויף דער חתונ   

-תמיד גע טָאזי ה רבעָאחתונה,  ַאאויף  געןַאנאיז זעלטן געג בעָאדי ב -      

-עג און זי מכבד געווען מיט איינװ רןַאפ שןָאגר רּפָא ַאגעבן דער טוקערין   
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כטסַאגעמנאיי סָאמיט דער צונג ד טשטּפַאראשיק גע טָאענע הד. די ייכטסַאגעמ  

אין סירונגעןּפַאאירע שמשישע און טוקערישע  לעַאעגן װאון דערציילט   

בעןָאצו מיין ב כןָאוו רּפָא לעַאאויך קומען  לעגטפדי יידענע  טָא. טָאשט  

. איר כיבוד ַארפן לשטע לעגטפ בעָאדי ב סָאוו רַאפ, ָאּפאיר דעם ק לןָאגָאּפ  

ביי דעם לטןַארהַאפיך זטייל יידן און ווייבער אויך  לעגןפוויות ל וןפ      

- ריינַאי דער מנהג איז, און װ, הויזרדעָאפאין  נטדי הע שןַאווָאּפרבס הויז,   

צער. דערביי וןפ טָאאויסהיטן די שט לָאז טָאג זַאדער בָאבען,  גןָאקומען ז  

, כטַאגעד ָא"נישט ד גטָאעלט, כסדר געזװ ַא צטפיזנגעָאדי ווייבער  בןָאה  

וויסטע לעַאאויף  לןַאפ לָא, עס זכטַאקיין שום יידיש הויז געד רַאפנישט   

ט אויג, און דערקוויקט זיך מיטכעלש ַא יגןּפגעשָאּפעלדער", װאון  רעלדעפ  

, מיט נישט קעגן דעם רנישטָאען גװאיז גע ץלַא סָאד בערָאל טיי. זגלע ַא  

שטעלן לעגטפקיך ווען מען  בעסָאב ראין דע ןָאגעטָאּפזיך  טָאעס ה סָאוו  

קומען צום זיידן אין הויז מיט לעגןפת ון כלװעאון  ױףה-לשו ןפאוי ותּפוח  

." עסנשטשיַאל"  

, און מיטוונטָאלעך אין נווערן געוויי עטַאװרּפגע לעגןפ ותּפוחדי       

ריילעכעפ ילןּפש לעגטפ עליעַאּפמיט זיין ק רקלעזמע ּפלה. גימחרויס שמג  

בןָא"הבדלות" אין די הענט, ה קערנדיקעַאלפותנתטעס, מיט ח. מרשןמַא  

רַאפהייזער,  וןפ רצטענעפ לעַאוועג. אין  נצןַאיבער דעם גא נצטַאגעט  

- נגעָא רויסגעשטעלטַא, הָאט מען נגעןַארבייגעגַאפען נזיי כלה-ע חתןכוועל  

- ענצפאין די  טכיל רויסגעשטעלטַא רָאנישט ג טָאה בעָאע ליכט. די בנצונדע  

ןפל אויכדָאס שבתדיקע זיידענע טי ןָאגעטָאנוין אזיך  טָאזי ה ָאר, נרטע  

לעגןפתטעס, װָאס נותחותנים און מחטוב די מ-און געוואונטשן מזל ָאּפק  

טשעניש און קושענישניװשין זיין. צו דער וקיד-שסדר-זיידן םדע ןפומען רוק  

וןפדער רריילעכעפ בערָאסוף נישט גענומען.  ןקיי רָאג טָאאון וויינעריי ה  

זַא, טָאהג אין שטנמ ַאעס איז געווען  ".עסנשטשילַאען געווען די "נזיי  

געקומען צו עליעַאּפקלעזמערס ק לּפדער חתונה איז גימ ךנָא רגנסָאצומ  

. צו מחותנים און צום רב ירטפאין הויז און מיט מוזיק זי גע הלכדער   

אין אירע שענסטע קליידער. מחותנתטעס וצטּפגיין אויסגע לעגטפ להדי כ  

אין אירע ןָאנטָאזיך  לעגטפ בעָא. די בנגעןַאען מיטגעגנזיי חהּפאון מש  

. ניעסָאבוד און צערעמכלה מיט גרויס כדי  נעמעןפשבתדיקע קליידער און אוי  

- זיך גע טָאה יעָאנדי צערעמ טָאעקעך און וויין. לזי געשטעלט  טָאדערביי ה  

ס איךװָא, כןַאדי גוטע ז וןפאי  לןָאגעקוו בָא", און איך השטשינעסַא"ל ןפרו  

ןוווייבערישע ברכות א לעַאן די ראויסהע וןפ, אי גןָאדערביי געקר בָאה  

ּפלן גימופזיק מו רדע טמי ןעמוזַאיינען, צװען און גערײשעוישן און קנינטשעװ  

. יעלעַאּפקלעזמערס ק  
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אין קיך. און בעןָאצו דער ב נקומעןָאזיך  לעגטפקינד און קייט       

, טיר רביי דע וועקשטעלןַאזיך  לעגטפגוי -דָאדער ב נצישעקַארפ ילופא  

מיט לטָאגעצָאּפער הָאט  סָארווַאפ, ןפַאנעזל ברלג ַא דערָאלה, חמוציא  ַאבעטן   

. וועלט מיט ברכות, און דווקא אין יידיש ַא  

ילף בייםהלס געַא חץ, װָאס הָאט געדינט אין מרנצישעקַארפדער  טָא      

- צערי טןַאל ןַאאין  ןָאגעטָאנ.. שויןּפַאר רביקערַאפ ַאבעדער, איז געווען   

- לּפָא רוסישעראין מיסט דער  ןפרװָארויסגעַא טָאעם מונדיר, װָאס עס הנסע  

, אוןרוועסָאב געןַאנגעג ייב, איז ער דערּפָאלק קישןַאזָאון קפ קָאװניק  

סָארווַאפ. טעלָאמירט מיט ריס און בשאיז געווען אויסגע םניּפ רזיין שיכו  

נישט לָאמנ, הָאט קיידָאאון געוואוינט אין ב רבעטַאגע טהָאדער מענטש, װָאס   

, רשטייןַאפצו  ר, איז געװען שוועשןװַאומצואַארנייטיק זין  רַאפ ונעןפגע  

טַאה ווניקָאלקּפָא ַא וןפ רגוי אין מונדי-דָאאיז עס געווען. דער ב זויַא רבעָא  

בערָא. רדָאאון דער ב ָאּפק וןפ עסנלטעָאנישט געקעמט זיינע ק לָאאויך קיינמ  

- רַאפאין זיין  דירטַארּפַארומַאהדיק לער זייער גדו טָאדערמיט ה מעןַאצוז  

, ךָאן מיטוודיע רקַאאין מ ויקןּפ לעגטפווען ער  טּפהוירביקן מונדיר, איבע  

. ץאין יידישן מרח עןַארפאון זעלנער קענען גיין זיך  םגויי זַאסימן,  ַא  

קודשדיקע רייד-שוןל לעַאאויך רעדן יידיש מיט  לעגטפ נצישעקַארפ רדע  

סָאלדַאאויסרעדן  לעגטפישן יידן. ער װצ רָאנ לטןַאזיך ה לעגטפ ראון ע  

, ווי יידןחאור ןַא רַאפנישט  םזיי נעמען אי רװָאסַאפ, םבייז אויף די גויי  

טעגלפ, ר"גויאישע הערצע בןָא. "זיי הייטלעמעָארים יידישע רחאו ַארפנעמען    

צו זידלען יידן און לטןַאגעהָאּפים נישט א טָאה סָאאויף זיי. ד גןָאז רע  

ר, ווען עָאליסטן יעדעס מרק-ידערברדי  וןפ הען זיי מיט דער נקמָאדר  

ביי אים יעדן ןפָאזיך געטר טָאה סדָאגרויסע כוסה, און -צו ַא ןַאּפכ לעגטפ  

רוםַאזיך רייבן  לעגטפ נצישעקַארפדער  טָא. נערשטיקָאאון ד נטיקָאמ  

איז ער אויך שטשינעסַאאון ל התונחות און ביי יעדער חיידישע שמ עַאל  

די רחמנים וןפ עסּפע ןכַאּפביי דער טיר, גרייט צו  נעןַאגעקומען און געשט  

. חמניםרבני   

זי רבעָאמחות, ש לעַאדי  טָא וןפ יספדי  וןפ לןַאפ לעגטפ בעָאדי ב      

ב הָאט תמידוסע שטרױ. די גועןרצוָאּפקיין צייט זיך  טַאנישט געה טָאה  

עך, קלינגעןליטרט עמיט קליינע גיכ ןפלױמַארו גטעלפ, און זי דערטָאפגע  

לעך אוןר, קעמעעספַא, שלמערסַאזיך ביי  רקעןּפָאען און למיט די שליס  

דערָא קןַאגעב עסּפזיך ע טָאאו תמיד הװגרויסן אויוון,  םביי ץלַא וןפמער   

. כטָאגעק  
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, הנאש-אהציר די אייביקע קנ רַאפאיז געווען  ַאלץ וןפר ערשווע רבעָא      

און אייניקלעך און רדענאין איר הויז צווישן די קי נגעןַאנגעגָאאיז  סָאוו  

 קרובים.

נישט געהערשט קיין שלום צווישן אירע ביידע זין און טָאכל ה-קודם      

איז געווען דיין אין סָאיוסף, דער בכור, וו עטערפ. דער חותּפזייערע מש  

-ברעָא"ד נצעַאג סָאד סָא, וורַאפדער דרוסַארפ טַאתמיד געה טָא, הטָאשט  

רנישטָאטוט ג סָאגערן ברודער, איטשע, וונאין זיין יי רייןַאמזל" לייגט מען   

-זיך אויס רףַאצייט, ווען ער, יוסף, ד ראון עסט אייביקע קעסט, אין דע  

סיבות צו טַאגעה טָאדער. ער הנקי אוןווייב  זןּפײש רַאפ ָאּפדעם ק רןַאד  

-יוסף. ערשטנס, איז ער געווען דער עלט עטערפ, דער ערזיכטיקפזיין איי  

זיין יינגערן וןפנטש מע-ָאּפצווייטנס, איז ער געווען מער למדן און ק ;סטער   

,ותנה אויף רבכסמי טַאאויך געה טָאאיטשע ה רעטעפברודער. אמת, דער   

יוסף עטערפ רקיין גרויסער למדן איז ער דערביי נישט געווען. דע רבעָא  

לטןהַאמען אים אויך גע טהָא. דערצו ָאּפאייזערנעם ק ןַא רַאפגעשמט  טָאה  

עןװת. ער איז געועצ רעגןפאים  וקומען צ לעגןפכם און יידן ח ַא רַאפ  

אין קוקןנרייַא ןופ זלױ, בייןַאל. וןשבח-לבע ערדיקװַאלגע ַאון אקענער  ַא  

, אוןטיקַאטעמַאעכערע מהער זיך אויסגעלערנט רוסיש און  טָאביכלעך, ה  

כןַאאון מ נטהַאשטיקל קרייד אין דער  ַאמיט  רומגייןַאתמיד  לעגטפ רע  

טָאה בעָאק. די בנווענט, טישן און בע לעַאאויף  בןַאגפאוי טישעַאטעמַאמ  

זיך לָאנישט ער ז סטּפַא, טָאדיין אין שט ַאמענטש,  ַאזַא רַאפ ַאזעטענהט, ג  

צו אים ריינקוקןַאברודער, מקנא זיין אים און  ןרייסן מיט זיין יינגעומררַא  

, עוסק זיין איןבכבוד ןריפזיך  רףַאדיין, ד ַאייד,  ַא. לעךּפן די טעיא  

ַא רַאפ סטּפַא סָאאה און שנאה, וונקיין קען נין זיא בןָאתורה און נישט ה  

רהעוסק זיין אין תו לטָאנישט געוו טָאיוסף ה עטערפדער  בערָאע. ניידע  

ַאטעהגליב  רָאג טָאער ה רָא, נסטּפַאדיין  ַא רַאפזיך בכבוד, ווי  ירןפאון   

-או יינשטעקןַאר, ַאלץריינצוקומען צו דער בָאבען אין קיך, מישן זיך אין ַא  

מען גיסט זיין יינגערן סָאטענות, וו בןָאאון ה זָאמעטום די געבויגענע נ  

.רייןַא לדזַאצין ה דָאלברודער איטשע ג  

סָאדער זיידע געקוקט קרום דערויף, וו טָא, הבעָאווי די ב ךָאמער נ      

-איבער ןפרַאד ָארי ציקַאנונדערט און צווהער וועט איבער כ, וועלרזיין בכו  

-רַאפ רָא, וועגן, נטערסָאפנעמען זיין רבנות, גייט נישט אין זיינע, דעם   

.ייבערװישן די װצגט זיין צייט מיט זיצן אין קיך נברע  

ק, דונגעדע -סרט. וגעמ םיא רע טָאה -יוסף, ביסט זיך מבזה,  -       

... טשנמע ַאי װדיך בכבוד,  טַאלדיין ביי יידן, ה ַאביסט   

טָאשטָאנבכבוד.  לטןַאזיך ה לטָאנישט געוו טָאיוסף ה רעטעפדער   
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ליב ָארער ג טָאענינים, ה טישעָאלן זיך אין שטהק דערָאזיצן און לערנען   

עכויהער געחשבונט,  טָאה ץלַאצו זיצן אין קיך און חשבונען.  טַאגעה  

-ברוטייגער, זיין ש ַא, ילפחשבונות און קליינע חשבונות. ווי טישעַאטעמַאמ  

-הָאט גע בעָאינדעלעך די בה ילפ, ווירָאי ַאדעם זיידן  ָאּפ סטָאדער איטשע ק  

דעם איטשען טָא רַאפקעסט  ראייביקע וןפ רןָאדי י רַאפ עןלאויסקוי זטָאל  

רןָא, זיינען אויסגענוצט געוושטייגערַא, עראיי ילפד, ווינאון זיין הויזגעזי  

טַאכצייט געמ רָאי יקלדנצע ַא ַארפ טָאען המ סװָא, יינקוכענספדי  רַאפ  

און הלע, און די קינדער, משחב, רײדעם איטשע און זיין וו טָא רַאפ  

.יחזקאל  

 , ן שטערןכהוי ַא, מיט בעָארירעוודיקער, ווי די ב ַאער און נקליי ַא      

הין נגעןַארומגעגַא, סלעךרָאיּפַאּפט ריוסף תמיד גערויכע עטערפהָאט דער   

-נט און געחשבונט צון געוט דעם שטערן, געחשבשאון צוריק, געקנייט  

,, ווי די קליינע שטוביקעישעײאלגעברַאויכע החשבונט. די חשבונות, די   

:קול ןפגלייך שנעל און גלייך אוי טַאכער געמ טָאה  

סטןָאאיטשע מיט ווייב און קינדער ק זַא, מעןנענָא ןָאלז ראויב מי -       

עסן, דירה, מלבושים, שיך און רַאפ גָאט ַאקערבל  ַאווייניקסטע  סָאד ָאּפ  

,רָאי ילפזויַאאון  ליפזויַא וןפאין משך  זַאהצטרכותן, קומט אויס,  נדערעַא  

-ּפרָאצו רען דענעכערצו ָאלמען ז זַא ... ןופלן -יימאק ַאעס אויס  כטַאמ  

... וןפלן -אקיימ ַאעס אויס  כטַא, מרָאי ַא ילפזויַאאון  ילפזויַא וןפצענט   

ןל-עס  קיימא כטַא, מטנצעָארּפ וןפ ענטּפרָאצרעכענען  לָאמען זאון אויב   

... וןפ  

ע ערלכ, וועערןפצי וןפ ץנע ַאאין  זןָאריינלַאער זיך  לעגטפדערביי       

בעָאקייט. די בכויקייט און גינלישער געראויסטע ןַאמיט  ןפָארנגעווָא טָאה  

.איטשע גניבלילאיבער איר  תונדי חשבו טָא ןופווערן גרין און געל  לעגטפ  

זי געבעטן זיך ביי דעם בכור טָאה -יוסף, גענוג געחשבונט,  -      

-. איר וןפיינגער  רָאי צןפופ זהכל געווען מיט בלוי-איז סך ָאסאירן, וו  

רדעָאשאלות  סקענעןּפהיים  רזיצן אין דע סטפרַאדיין און ד ַאף ביסט סיו  

.תורות-דין ננעמעןָא  

ערן און קנייטשן דעםכויר געהערטפישט אוינ טָאיוסף ה עטערפדער       

רָא, נכןַאט אייגענע זנגעחשבו רָאנ טשן און חשבונען. ער הָאט נירשטע  

ןָארפבייַארפ לןָאז זױה םדע ַארפ זַא. עס איז רעכט געווען, רעמדעפאויך   

טישןָאשט ַאגעהערט צו  טָא, װָאס הדװַאל ענטןָאנ וןפמיט קלעצער  ןרופ  

:גלייך נעמען חשבונען לָאיוסף ז עטערפלער, אז דער נדעה-דַאלוו  

-נהואויס  קטַאה רהענדלע-דַאלדער וו זַא, ננעמעןָא לןָאמיר ז אויב -        

רסטָאיװצוויי  טהָא סָאוו לדַאוו ַאאין  זַאג, קומט אויס, ָאט ַא רקלעצע רדערטע  
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- ביי וןפ ... וןפ ןל-קימא ַא זיין רףַאייט, דרדי ב רסטָאווי בןַאלה ַאענג און לדי   

אין משך סָאן ... וול-קימא ַאעס אויס  טַאכמ ָאגט וןפ, װָאס אין משך רמע  

ראון ווייטע רווייטע זויַא.. און .  ןל-קימא ַאאיז עס  רָאי ַא וןפ ...  

טהָא ץלַא. וועגן ָאּפאיז געװען אויף זיין ק ץלַאגערעכנט,  רע טָאה ץלַא      

, זיצן אין קיך דתמי לעגטפ סָאשמש, וו לביי שמוא עגטרפויסגעאזיך  רע  

- וטיי מיט איין שטיקל צ רסך גלעזע ַאאון טרינקען  סלעךָאירּפַאּפ עןלוויק  

דער ייד קיין ברעקל רבעָא, הָאט ָאּפק רערנאייזע ןָאלמדן און  ַא. רקע  

ש. קוד-כלי ַא וןפלן זיך און צו כבוד הלערנען און צו ק וחשק נישט געהַאט צ  

ַא, ווי יצעּפקיין רבנישע זשו ןָאנטָא לטָאנישט געוו לַאפביי קיין  טָאה רע  

- ַאּפָאק ַא גןרָאט געטהָא רע רנָאיטל, ה מעטןַאנישט קיין ס ילופרף, אַאדיין ד  

זיינען אויך געווען יאותּפיטל. זיינע הצעקנייטשט זיידן  ַאיידן און  ַאלעטע ווי   

- אויס רע לעגטפאין בית המדרש  ווענעןַאד ײםקוים יוצא צו זיין. ב-קוים  

- דע בןהָא רווייבע רומעפ רקַאיידן. שט לעַא ַארפ ריערפ רהעש-הגיין שמונ  

רי זיינען בעסעװ. ותלאים שא רעגןפקיין חשק צו גיין  טַאנישט געה רריבע  

- דין טאיז מען געקומען צו אים מי ַארפרדע בערָאצום זיידן.  געןַאנגעג  

יקלטעװרַאפמיט  ןָאו טצגעהַאט  בןָאה סָאזעלכע, ווַאמיט  טּפתורות, איבערהוי  

רעצות. דע רעגןפף סיו רעטעפאויך קומען צום  לעגןפנות. יידן ושבח  

געדיכטע זןָאנלָאשטערן,  שטןטקנייַארפ רקַאטש ַאזיצן מיט  לעגטפ רעטעפ  

ָאּפק ןופ ןָאטַארפאיז  רע זַאמען הָאט געמיינט,  זַאזוי ַא, ךמיט רוי סנלקָאוו  

ז יענערַא רבעָא ;בלעםָארּפן רוועש רעגערספ-העצ םאין דע יספביז די   

רעטעפ ררע לעגטפ, האויף דעם דיינס עצ רטןװַאדיקן און נדלעך עענ גטעלפ  

: גיך גןָאים די אויגן און זאאויף  נשטעלןָא ָאלמַאיוסף מיט  

ָאּפייל דער קװ, לָאמַאכָאן נלמוחל זיין איבערדערציי ראיר וועט מי -      

 ... חשבון ַאאין  ןָארטַאפאיז מיר געווען    

טוט סָאד זַאסט, אוייל מען הָאט געווװאים מוחל געווען,  בןָאיידן ה      

און גנקייטָאצוליב צעטר ָארטקייט, נכלעש רדעָא הישט צוליב גאוונער   

זַא, מען הָאט געוואוסט, רקערטַאפאין חשבונות.  רטוענקייטַאפ ראייביקע  

, ָאּפאויף זיין ק טָאנצע שטַאדי ג גןָאזיין אייביקן חשבונען און אין טרביי   

. רחוא-מכניס ַאאון  הבעל טוב ַאמענטש,  רגוטמוטיקע ַאאיז ער בטבע   

- הָאט מען אים גע -אייך,  ואיך רעד צ סָאערט זשע ווהיוסף,  ´ר -       

ַאזַא, אויב נישט צו עגןרפעצה  ןַאמען גיין  לָאוועמען דען ז וצ -מוסרט.   

!יוסף ´, רריאי װ ײד,גן וקל  

, רטװָאערן יעדעס הוועט שוין  רז עַאגט, ָאגעזוצ טָאסף הוי רעטעפ רעד      

ערעם גרויסן שטערן און ווידד רקנייטשטַאפ, סָאירּפַאּפנייעם  ַא טרויכערַארפ  

. ותנזיך אין זיינע אייביקע חשבו כטַארטרַאפ  
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סעטערס און מומעפמיינע צוויי                       

 

-   עגט הָאעס  סװָאט רעהט געשני ָאליוסף הָאט אויך קיינמ רעטעפ רדע    

שרהמען ָאנ דנעםָאצע יידענע מיטן מװַארש ב, ַא הױכעייזײן װאים  וט צדרע  

סװָאעך און מיידלעך, לשטוב מיט יינג ולעפ ַאדי קינדער,  ָאדערשזשיזשע,   

געבלענדט זשַא טהָאצווייטן. די שטוב  וןפאיינער איז געווען רויטער   

ןוא כטָאגעק דמיח טהָאטזשיזשע  ה. די מומע שרּפויטע קערע רזייע וןפ  

זי שטענדיק געזען שטיין בָאגעזינד. איך ה-ויזה שּפיהאיר  ַארפ קןַאגעב   

, עדַאר ַאע, כויה ַא. עטעסָאּפאון ל עסָאטשערדי ק טמען מיַאן צוזװביים אוי  

וןפ רע.שעָאטק ַאי װניט אויסגעזען  רשי לייןַא, הָאט זי שוין רצעַאווש ַא  

- גע יזאי זי װ. בעקסגעך תמיד געשמעקט מיט געקעכטס און ױט אהָא ראי  

- ױסא ײםב ומעןַארנפגעווען  רוון, זיינען די קינדעױביים א מעןונַארפווען   

, כטַאגעמ סןָארּפַאּפידי  בןהָאי גיך זיי װ ר.טעָאפ ןַארפ סןָאירּפַאּפ ןָאּפשט  

- פט אוישט ניהָאכערט. ער רױיוסף אויסגע רעטעפ רזוי גיך הָאט זיי דעַא  

וקןטר לעגטפים אען װן. רכעױר רוסטן און ווייטעהערט רויכערן און העג  

:ביים אויוון ןעוממ רצו דע ןָאברום ט ַא רע עגטלפ, דזַאלין האן רווע  

רלינעָאהָאט ער אין זיין וו סָאד ... טיי ָאזגל ַאמיר  ךַאבעימע, מ -       

. מה"רט "בהװָאס ָארויסגערעדט דַאלשון   

מען. זיָאדעם נ וןפ יידיקטַאליזשע הָאט זיך נישט בשטז רהדי מומע ש      

, זיקן דיייַאלב וצ רעָאד, השנא בילער נישט צו גטָאס זדָאז ַאעוואוסט, ג טָאה  

עןװעג יערצו איז זדיידענע.  ַא ושוין צ רזוי רעדט עַא  ָאר ַאז, נלהחלי  

זַאמת, אב זיינס. װײטע װײצ סָאאון ד ןַאמ רענערן יחוס ווי אילק ַא וןפ   

- נצװַא יָארַא  וןפ נטשיקַאמרנגעוי ַאכל געווען ה-ךסף איז סיו רעטעפדער    

, מיידל ַא, שעיזטזש המומע שר רגעהַאט מיט דע החתונ טָאה רען עװציק,   

רבן און איםָאעשטגאיז  װָאסייב, װ ַא ראי ַארפט הַאשוין גע הָאט רע בערָא  

יי אירע עלטערןב לטןהַאגעפזיך אוי טָאס הװָאטעכטערל,  ַא זטָאעלגאיבער  

טשָאכ וןיל. אהיװזי ז ןפרוס יידן ָאלינסק, ווװָא דָארָאגָאװָאט נָאשט ראין דע  

ןגעבויר הָאטעמען זי װ, ןַאמ ירמיט א רען אין איין עלטעװעג זיאמע ודי מ  

, מיטרדע לןַאפגעביסל ַא טליפט זי זיך תמיד געהָא, רעדקינ לביס ּפשיה ַא  

ַא נד צוקי ַאי װאים,  וצ געקוקטפַארױן אוייב װייט צװזי איז זיין  סַאוו   

בן זיךהָא ער,ייזהע שמדיואין ל לקןָאפרּפָא סנרסטענעם. ווי מעסקװַאדער   

טערעפ רעדט. רעהנגעָאן, ווייניק בעסטן לעב םייב, בייװאון  ןַאמ  
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יידענע, װָאס שוטעּפ ַא -מע ודי מ ;שטמענ-קָאּפ ַאלמדן,  ָאיוסף איז געװען   

יוסף עטערפאון קינדלען. און דער  קןַא, בןָאכק וןפט געוואוסט בלויז הָא  

זיין ווייב ווי "בעימע". זי איז רַאפ טַאנישט געה מעןָאנ נדערַאקיין  טָאה  

רגעווען אירע לטװָא, ווי ער מעןָאדעם נ טָאגעוואוינט צו ושוין געווען צ  

.ןָאן רגעבוי וןפ  

.גיך ןפיוסף רו עטערפדער  לעגטפ -בעימע, בעימע  -       

-גע ערןפטזשיזשע ענט הדי מומע שר טלעגפ -?ףסאיז, יו סװָא -       

.מיטלעך  

,ןַאכז-הרנסּפוועגן  עטערפעדן זיך מיטן כרוועלן דור טפָא לעגטפדי מומע       

ןָארטַאפיוסף איז געווען  עטערפ רדע .די שטוב מיט קינדער ייזןּפוועגן ש  

.אין זיינע חשבונות  

יסן אייןװגיך און נישט  רעגןפ רע עגטלפ -?סװָא, סװָא, ַאה -      

גערעדט צו אים טָאזי ה סָא, ווטרָאוו  

,שיך טפַארגעד בןָאצו רעדן. זיי ה סָאוו בןהָא ויךא עגןלפדי קינדער       

ר.געהערט, ווי זייער מוטע זויַאזיי  טהָא טערָאפקליידער. דער   

, נישט וועלנדיקערטפטנגעעָאּפער זיי  טָאה -גיי, גיי, בעימע, גיי,  -      

.זיין אין זיינע אייביקע חשבונות סיקפמ  

יוסף עטערפ, מיט וועלכער דער מעַאאיז געווען מיין מ םַאן אויסנַא      

געבעטן צו זיך טפָאיך. ער הָאט אונדז זאויסצוטענהן  בןָאליב ה לעגטפ  

טַאליב געה בָא. איך הלעמעןַאאון וועגן  ץלַאאין שטוב און גערעדט וועגן   

ר,מיט קינדע סטרעַאליכַא עטערספדעם  טַאב, ליב געהושט עטערספדעם   

המומע שר רדע טהַאליב גע ;דערןַאנ וןפאיז געווען רויטער  עראיינ סָאוו  

מיך לעגטפכע זי ל, מיט וועעךרױטלב-מיסָאעך און קלקיכ-ןָאעס מישטזש  

,יוסף עטערפדעם  טַאאיך ליב געה בָאלעמען הַא וןפמכבד זיין, און מער   

ישטנקיין מוסר  לָאיידן און קיינמ לעַאצווישן  םַאאויסנ ןַאאיז געווען  סָאוו  

נישט געלערנט און לייןַא טהָאייסן לערנען, ער הנישט גע לָאמנ, קייגטָאגעז  

בהָא, ווען איך טַארגע טאויך ניש טָא. אים הנדערעַא וןפעס  גטלַאנרַאפנישט   

, שטיקענדיק זיךערןכויררַאפ טררוביּפאון  סָאירּפַאּפ ַאזיך  טָאּפעשטגנָא  

-חוזק רסעטעפ, איז געװען דעם טַארמיך גע טָאה סָא, ווךַאויך. איין זר וןפ  

.טערָאפגערעדט וועגן מיין  טהָא ר, ווען עןָאדיקער ט  

,מעןַאקיין עקז לייגןַאנישט ב קעַאט ל, שבע, ער וויזויַא, זויַא, זויַא -       

רגעבויגענע רמיט חוזק אויף דע רעגטפער גע טהָא -?מענדל חסּפנדיין   

? ...בט חידושים, הע, חידושים, חידושיםײרשזיצט און  רע -. זָאנ  

נישט געקענט רואיק רטעָאפמיין  רחוזק איבע עטערספדעם  בָאאיך ה      

עומות אויף איםרקיין איבעריקע ת עגןװונדעסטפ בָאבער איך הָאערן, ה  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מיין וזיין גוטסקייט צ ַארפען װעגמוחל  ץלַאאים  בהָאט. איך הַאנישט גע  

. נישטץלַאלעמען און ַא לערירןָאזיין ט רַאפזיין לייכטקייט,  רַאפמוטער,   

טהָא ראיטשע, ווען ע רעטעפדעם  רגעבןַאפאיך געקענט  בהָאט כזוי לייַא  

ר.טעָאפגעחוזקט איבער מיין   

מיט ָאּפשט געדרייט קיינעם קיין קניאיטשע הָאט  עטערפאויך דער       

-רופען קיין מתמיד און װנישט גע ייןַאל. ער איז מקייטורפאון  הרו, תסרמו  

עןװבער ער איז געָא. ערנדעַא וןפ נגטלַארַאפהָאט עס נישט  רמער און ע  

עוויסעג ַאייזן װויסַאר לעגטפ ראון ע ריקעכשטע ַא וןא רביטערטערַאפ ַא  

סנאין זייד עךליקײנקינדער און א ערנדעַא עַאלון אאונדז  טידנקיירפמצווא  

-נע נדערעַאן די וו אים אצגעהערט  טװָאלאין זיידנס הויז  ַאלץ ייךגלהויז,   

.מען צו זיין אייגנס  

,ןּפילאון מיט דינע  לדרבע לעהשיטער  ַא, מיט רענדי ַאויכער, ה ַא      

רע הָאטשמייכל,  רסטישעַארקַאס ַאכע עס איז תמיד געלעגן לאויף ווע  

ס עס גייטָאאיינעם, וו וןפ רידנקייטפמיט דער אומצו גןרָארומגעטַאזיך תמיד   

וליפנישט אויסגעטויגט און א ךער זי טָאר החעבן. צו קיין מסלים נישט אין א  

,צו. צו קיין רבנות הָאט אים נישט געצויגןרנעמען זיך דע רובירטּפנישט   

יבעריקעראען קיין װער איז נישט גע װײלסמיכה,  טַאגעה טהָא רע שטָאכ  

.קַאמורפ ַא וןפ נשטעלָאדעם  כןַאהָאט אויך נישט געקענט מ רמער, און עורפ  

-רנישט איָאג טהָא. ער טַאט ער קיין חשק נישט געהָאה התור ערנעןלצו   

.יוסף רעטעפ רדע װי ילופא רניקעװײ ךָא, נהתמדה סזיידנ וןפבערגענומען   

נישט געקענט לויפאער  טהָא, רומקייטפאון  הק צו תורשח ןַאּפנק יבלצו  

ַא רעווערַאכע הלישעי ´רקעסט ביי זיין שווער,  ָארעכע ילאויסזיצן די עט  

יזא רעװעַאכע רהלישעי ´רדער  טָא םירָא. ווקעָאע וויסלין שטעטעארב   

רשמים. ע תַאן אין ירוא הקט מין תורװײט זיך געָאס הװָאייד,  ַאגעווען   

-געפט אויהָאעלכע ער װ, אין ריםפעלט מיט סװ ַא עשריבןגנָאט אויך הָא  

,ךַאגעװען די ז ישטנרָא. עס איז גטןָארבַאפט איז לין דער וועא ַאלץ ַאזיזן, װ  

-. איריםפס סרכעוועַאע רלעיהשי ´ר ויטל, ןָאט טמעגעגט הָאייד  ַא סָאוו  

ג שבת. קייןָאיקן טלייה םעדף ױא טרלייגַאפלע העייש´ רהָאט זיך  טּפויהבער  

-גצ טניש טהָאמען  װָאסל װײת, בש אום ןטָא טעטָארמען נישט ג טָאה ךַאז  

-ָאּפ עןװיז געא טןָארבַאפזיינע  וןפה. איינע רעבי ןַא ןָאט מען געטהָא, ןָאט  

װָאלטי מען װס איז דָא װײלשבת,  םיי אונש ןפאוי ךַאעכע זלמענטש ַאן ָאט וצ  

בןָא, העןהלישעי ´, בויט ררטָאן ווײמיט א ... גָאיקן טלייהט אין רקעַאעג  

,זיך עגןַאװן נישט בוא יספון אענט הבת זיך בינדן ש טפרַאעדגלע יידן ַא  

  ;שבת זיין ללה, נישט מחליחלן, לזיי ווע זַאזיין זיכער,  ןָאלז זיי זַא זויַא

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



עריכז ןצנַאינגאען װעגך נישט אױך נָא ײז טןָאלוו טָאלדעמ וליפַאער ָאב  

- גע טניש הָאטע איטש ערטעפ רז דעַא, ךזי ייטַארשטפ. הירבן עַאן גקע  

רעם און עײנז רעשװ מעןרופ עםד טָאויז ביי האין  נגלַא טןהַאלסאױ ענטק  

מעןועקגיטמים איז אמיט  רײ.גאליבמע קיין ַאמ-טעַאט צו ןפלָאעג ייםַאהאיז   

אירער. רטעָאפ דערי װ רוםפ ױזַאען װיז געא װָאסע, לחרדי מומע  װײבזיין   

איין וןפטע ַאע ט רןװָאעגאיטשע  רעטעפ רעדזיידן, איז  ײםזוי בַאזיצנדיק   

םט איהָא בעָאקינד. די ב-קעסט ַא יבןלגעב ץלַאן ו, אנדט קיװײצ ַא וןפ, נדקי  

די םיא ַארפ קןגעבַא, ךכלעיַאי עי בעסטד םיא ַארפ כטַאעמגט, לגעקעכ  

-ייג-ליידיש ַא צויינט װעוגצ רקיכעלעך. ער הָאט זיך דעריבע קסטעַאעשמג  

-ּפַאן רערױכעסן, טרינקן,  וןפ נעןַאשטַאאיז ב װָאסלעבן,  ַא ;וט לעבןגעריש   

שעידיסמיט די ח עןענלאון בט ווענעןדַא בלקער שטיסין טריא ײן, געךלסָאירּפ  

מידתכט, און ברוגזן זיך מַאייט חוזק געההָאט שטילער ער כעלעװ וןפ, ייטלעגיונ  

נאיינען אים מקז װָאסז, הױקע אין רייבעא עַאלערן ברודער און לטע זײןמיט   

,לעבן טןלײכדעם  ָאט וילן צװידערװ ַא בנדיקהָאט לעבן. ײכן לאוט וזיין ג  

טהָא, סערע-טסקע רביקעאײ ןַאאיז  רע װָאסדערמיט,  ַאלןפגעזיך  נדיקליפ  

ייסןורצַארױסן ליװח און נישט קיין וקיין כ ט געהַאט נישטניש ָאבער ער   

טלישּפעג טפָא רעעריבד טָאה רעבן. עלן שגייערי-יידיקלדעם  טָא וןפזיך   

הָאט נישט רי עצ, ןלבעַאט געזוכט די טַאכאון נ ָאגעריע, טָאטדער ל ױףא  

טָאס װָא, נטוישונגַא וןפ צטינס, געקרעכעװג עסגרױ סָאדָאל געּפַאקט מַא  

, איןטליּפגעש רידעװנישט קומען צו אים, און  לינס וויגעװרויסע ג ָאסד  

.ןרו וועצ ןפענונג געהָאלפהָא רדע  

.ןָארי נעיסערעגויסא טהַאטשע געאי עטערפדעם  יבלוצט הָאבע ָאדי ב      

ןאו וסףי רעטעפדעם  ַארפיטן עהויסגא טשניזיך  הָאטזי  טיקכרזיָאפי װ  

טהָאזי  סװָאעך, לקיכ-טערּפואון  לעךכיַאמיט אירע י עךלניקאײ עיראר ַאפ  

נישט טהָאעשיקט זי גי װ ;עלעש, איטינגליבל ראי ַארפ כטַאעמג ציעלעסּפ  

זיידע דערהָאט  כעלזעַא װָאסים, לטע מאכגו יילערַאלים אקט רוערגעטאונ  

-ופאױסגעב וין שטאטשן נעס די מע בןהָא, ןעזעגישט נגן ױדי א ַארפל ָאמײנק  

יןא גינליבל ריאט סיגע ָאבדי ב װָאס, דָאלג עםעגן דװעדט גערן אונען   

ײןגן קרָאעקג טינ וילפַאע, הָאט זי רת אירוצ לעַאי ד ַארפ. רייןַאלדז הַא  

-שיעּפעצ רעדי יעװ, שעאיט רעטעפ ר. דעלנימוזק-איר בן וןפנג ונױלבַא  

.מיטן עסן ובהט ַא ןטָא, געדתמי ןפגעװָאר, הָאט זיך גינלליב רטשעטע  

סעמװַארן וא טלַאושטיין קצאויס טַאעהג בעָאזון, הָאט די ב ןופ װי רמע  

עןװעגיז א עלחרב. די מומע װײעס שטאי רעטעפם דע, עלחר ורשנ ראי ןופ  

,די אויגן בערוקט איָאּפגעררַא וםרפ לזיידן טיכ ַא, מיט ץ װײבלרַא שװַא   
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סנטע בייחי דיקעַאלגעוו ַאאון  עמרופ דיקַאלגעוו ַא, כענעָאצעקר דיקַאלגעוו ַא  

רקעָאיסװם דע, רכעוועַאר עלהיישע ´ר וןפכטער ָאט ַאזי איז  סָאיט, וורמזיך דע  

איז לטעװאין דער  ַאלץכע לעװ, אין יםרפס רשיעו ַא ןָא וןפן מחבר וב אר  

-װ, רירעלינקערפ רצו דע ַאץאין קעגנז ;םַאנגזלַאגיין  עגטלפ, זי טןָארבַאפ  

ץלַאך אױ טָאבער. זי הלעקזיװשטיק ק ַא ןװעעגאיז  סװָא, בעָאב רדיקע  

,עלעצעּפל ַא - לעצּפל ַא, עלעכיַאי ַאגעווען  ריך איז ביי איוי ַא. צויגןַארפ  

. זירעמסַאוו לפלע ַא - ץער גרילטע ַא, סערװַא ןָאּפטר ַא -טיי  זָאגל ַא  

;שטחלרַאפאיר  טָאה עלצערהע´ס נָארנישט געווען הונגעריק,  ָאלאיז קיינמ  

ןפלָאנישט געש ָאלקיינמ ;טועם געווען רָאנישט געגעסן, נ לָאזי הָאט קיינמ  

-רן דעבזי צוגעגע טָאעדט, הרנישט גע טָאזי ה סָאוו ימל.רד ַא טַאּפגעכ רָאנ  

ַא געגעסןפאוי טָאה ןַאמ רדע זַא. צטפגעזי םרופאון  ""נעבעך ַאביי תמיד   

עבעך, צונע הָאט לאיטשע זַא, צטפזי געזי טָאהון, ה לערטפ ַאמיט  ליכַאי  

ציין, הָאט עַאלגעריבן אויף  בןָאדי קינדער ה זַאט. רירזיך צוגע רנישטָאג  

. זירייןַא לנישט אין מוי לפעלעבעך, קיין נזיי נעמען,  זַא, מערטָאזי געי  

לײנמָאק טָא. זי הךַאיעדער ז טזיך מי טןַאלהַאב וטבע צ ַא טַאך געהױא טָאה  

-ַאסבױא רָאדי מענטשן מין שטוב, נ וןפ רטַאאין קעגנוו עסּפנישט געגעסן ע  

-נהי רשטעקןַאפזי  לעגטפז טיי ָאלג ַא וליפַאעך. לזיך אין ווינקע טנדיקַאלה  

.אויגן רצעװַאש ומערפמיט סודות און אירע  ולפ. זי איז געווען לטערן טיכ  

עמעןװ, ביי ןַאאיר מ כגעקוקטָאזי אויך נ טָאאין די אויגן ה מקייטרופ ַאזַאמיט   

רעטעפ. דער ונעןפזי נישט גע ָאלאון קיינמ טפַאזי הָאט געזוכט אייביקע ליבש  

-ייהאון  צענישפאון זי רומקייטפיר א גןָארטרַאפאיטשע הָאט נישט געקענט   

איז געווען סָא, ווּפלקע טןָאלמיטן געג עןלקָאעך און איר שליקע ריידעל  

סװָאגרוי טיכל ביז צו די אויגן און איבער די אויערן.  ַאאין  טלרהיַאפ רוםפ  

טהָא רימערפ ַאלץן און חוזק, לזיין ווידערווי רויסגעוויזןַאט איר ָאמער ער ה  

ריטטטן זיינע ָאש ַאי װ נגעןַאגעגָאכנ ,ייןַארגן ױזי אים געקוקט אין די א  

םיא יןא רויסַא טענישןלהעַאב ןופדערקוויקענישן  םאי טּפגעשטוטעראונ  

:רייד מעַאנגזלַא רומעפמוט  קרעכצטַאב  

? ...עלעכקי ַאמיט  ץרַאה´זיך ס ןַאּפדערכ רשפאיטשעלע, וועסט א -       

איר; ַארפזיך  היטןגע, רחלע עממו ערן דופ לַאכטגע לעַא בןָאה רמי      

ר,אי עןנרגיַאפזי חושד געווען אין קנאה, אין נישט  טהָאווייל יעדן   

זיך ילןּפצו ש געציטערט בָאאויג. איך ה ײזב ַא ןָאטָאּפ אין  

מערָאמוטער. ט רדע וןפ יעָאּפק ַאען װיז געא סװָאלען, המיט איר מש  

מיט רזיינע מעןמַא רצו דע ןפלָאייך געל, איז ער גנגערירטָאט מען אים ָאה  

גןלָאאיך זיך צעש בָאה ָאלדערהרגעט. איינמ םאי טָאל, ווי מען וולהלי ַא  
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איז סװָאויף, ה. אין זיידנס רעסןַאגאון  עסניַאלמ עכעלעטמיט אים איבער   

הסוכ רגעבויטע ַאעך, מיט ל, קעמערעךלעכלמיט שטע רבויטַאפעווען ג  

תמיד לייגטַא, און בכטַארמַאפאון  טנפזיך געע טָאה סָא, ווךַאד-יגללפ ַאמיט   

לינעסַאמ קסןַאטן הויף זיינען געווכגעדיט דעם ָאאין  -, ץלָאסך ה ַאמיט   

.און קוסטעס עךלבוימ נעזעלָארַאפ יינעלאויף ק עךלערּפאון וויינ גרעסןַאאון   

וןאסך דערנער  ַאמיט  טלינגררומגעַאגעווען  ןנעעך זיילביימ עכעלדי עט  

זיך טָא, ווען מען הרגעניפדי  געבריטַאּפמען הָאט זיך  זַא זויַאטס, כבריע  

יקראויף נישט קיין איבע ונעןפזיי זיך גע בןָאצוגערירט צו זיי. אויך ה  

-הויף טעטעַאדי געל רוםַאאון  טריטָאּפעבן לממש  קעַא, טרטָאבודיק כב  

-ַאמ ענטעַאהַאלן בכזו וןפ טןַאלגעהָאּפנישט  ךמי טָאה סָאד רבעָאען. מצוי  

-עטלצווישן די ב לטןַאהַאזיך ב בןָאה סָא, ווערלעךּפאון וויינ גרעסןַא, ינעסל  

תרויּפדי  טָאצו  טַאהעאויך חשק ג טָאאיטשעס ה עטערפדעם  עלהש. מעךל  

.רוכטפ טענעָארבַאפגעיעג צווישן אונדז ביים רייסן די  ַא נגייןָא עגטלפאון עס    

למיט די נעג נדערןַאער דעם נאיי ןכרקריַאפ ָאלמנישט איינ עגןלפמיר   

זיך ייךלג לעגטפ על. משהיאותּפאין די  ינגערפמיט די  ערדָא, ניםּפאין   

רמי עגטלפע חלצו דער מוטער. די מומע ר דַאלווגע ַאמיט  ןפויל זןלָא  

-ענהאיר משהלעס  עסַאּפע גויישע לנמיט מיי בָאאיך ה זַא, רןָאדי י ןנעייָאּפװ  

.כןָאעך, נעבעך, צעברלטע  

רטענות צו דע טַאדי מומע רחלע געה טָאן אין שטוב, הדיע ומער ווי צ      

-ען און זיין הויזלאיטשע ראי ַארפ ןָאנישט געט טָאה בעבָאדי  ליפ. וויןעבָאב  

וקותחלגעווען ווייניק. די גרעסטע מ עןחלע רמדער מו רַאפגעזינד, איז עס   

איז סװָאדעם בעזעם,  ראון שנור איבע רצווישן שוויגע געןַאננגעגָאזיינען   

נישט די סװָאאיז געווען,  העם אויוון. די מעשדביי  לקנאין ווי נעןַאגעשט  

שטיין אויף לטװָאגע קןַאאון ב כןָאביים ק בןָאה רחלע עמו, נישט די מבעָאב  

זַאגעטענהט,  טָאה בעָאן, וואו דער בעזעם שטייט. די בװאוי וןפדער זייט   

-רַאפ רףַאהרע, ד-עין, קיין רןָאטש אין די ינמע ַארביצן,  רייערָאזי, די בילג  

זעםע, וואו דער בלקניװעם דביים אויוון, נישט ביי  רטָאדיקע ובכב סָאנעמען ד  

עלישעיה ´ר וןפ ערטכָאזי איז די ט זַאהט, נגעטע טָאה עמע רחלשטייט. די מו  

ןו, איםרפס רשיעו ַא ןָא וןפ לבמחרב און דעם  רקעָא, דעם וויסכעוועררַא  

ראו דעװ, לווינק םשטיין אין דע ואיר כבוד צ ַארפישט נ ריבערעס איז דע  

,רןָארן און יָאזיך געצויגן י בןָאן בעזעם הרת איבעולוקחדי מ טָאייט. טעם שזבע  

העצ ןַא ונעןפאיך גע בָאלוקת, החמ ַאזַאביי  ָאלי איינמװאיך געדענק,       

טװעעבן אויוון און עס ל וןפדעם בעזעם  עמעןנעקַאװ נצןַאגנאי ָאלז מען זַא  

וויילע געבליבן ַאאיז  בעָאישט זיין קיין סיבה צו קריגן זיך. די בנ רמע  
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- נישט גע לָאאיז זי קיינמ ךַאז שוטערּפ ַאזַא. אויף רגליווערטעַאפ ַאשטיין   

, דעםראויף מי רוסדרַאפק מיט וק ַאט זי געגעבן הָא לדַאב רבעָא. לןַאפ  

מחלוקות, און זי רןָאי וןפ בלעםָארּפ ַאלט לייזן ָאגעוו טהָא סװָאיינגל, -רדח  

.גייןייסן העגהָאט מיך   

הָאט -קיך,  רט אין דענישאון מיש זיך  נעןלער רגיי בעסע -       

אין ווינקל ביים אויוון נעןַאגעשט ָאלעמַאלדער בעזעם איז  -. גטָאזי געז  

... טייןש זויַא רייטעװוועט  ראון ע  

צווישן טןהַאלנגעָאטער װײ טהָאן בעזעם עראיב הוקלדי אייביקע מח      

... און שנור ריגעשװ  
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רומע קַאץ, ווָאס הָאט ליבער צו הערן תורה ווי כַאּפן מייזפַא  ...  
 

ַארנומען אין קיך מיט אירפאויב די בָאבע איז געווען ַא גַאנצע ווָאך   

טיקט געוועןפהיּפש הויזגעזינד און מיט גַאנץ קהל, איז זי נָאך מער בַאשע  

 ערב שבתים און ימים טובים.

רייטיק, נָארפשבת הָאט זיך ביי דער בָאבען נישט ָאנגעהױבן -ערב  

ריער, דָאנערשטיק נָאכמיטָאג. גלייך נָאך װַארעמס, הָאטפמיט ַא טָאג   

 עטל נעכע, די אייביקע דינסט, ַאריינגעשלעּפט אין קיך די צוויי זעק מעל,

 װָאס זיינען תמיד געשטַאנען גרייט אין הויז, און אײנגעשָאטן צוויי גרויסע

 מולטערס מיט מעל, איינע אויף בַאקן חלות און קיכלעך און די צווייטע אויף

 בַאקן ברויט אויף ַא גַאנצער ווָאך. די בָאבע הָאט גענומען דָאס מעל אין

, ַארזוכט עספינגער, געשמעקט דערצו, פדער הַאנט, געריבן עס צווישן די   

הענדלער נַארט זי, ַאז דָאס-און געהַאט די שטענדיקע טענה, ַאז דער מעל  

. לעגט ַאמָאל זײןפמעל זיינס איז נישט ַאזוי שיין און זיס און גוט, ווי מעל   

ַארטיק געװָארן דערמיט, הָאט זי ָאּפגעשַאצט דָאס מעל אין דיפַאז זי איז   

יל מעל ַא ווָאך און, כדיפמולטערס, געקומען צום בַאשלוס, ַאז מען נוצט צו  

 אײנצושּפָארן אין דער הוצָאה, הָאט זי ָאנגענומען ַא הַאנט מעל און ַאריינ-

 געשיט עס צוריק אין זַאק ַאריין מיט ַאזַא ענערגיע, װי זי ווָאלט דערמיט

ַארמעגן. דערנָאך הָאט זי צוריק ַארויסגענומען ַא הַאלבעפאיינגעשּפָארט ַא   

ון זַאק, צוריקגעשָאטן עס אין דער מולטער ַאריין און ַא זָאגפהַאנט מעל   

 געטָאן:

 ... נו, מילא, מוחל, נו, זָאל זיין לכבוד שבת -        

ַארקַאשערט די ַארבל און גענומען גיסן ווַאסער איןפעטל נעכע הָאט   

ילה זָאגן, ַאזפן רָאשטשינען און תפמעל ַאריין. די בָאבע הָאט איר געהָאל  

 דָאס געבעקס זָאל גערָאטן.

ול מיט טייג, ריחותפַא גַאנצן דָאנערשטיק ביינַאכט איז די קיך געװען       

לַאקערט. עטל נעכע הָאט געַארבעטפאויוון הָאט גע-ון הײװן. דער בַאקפ  

. ןפמעשים מיט די קָאטשערעס און לָאּפעטעס די בָאבע הָאט איר צוגעהָאל  

, ילע ברויטן, חלות, ּפלעצלעךפעס איז גָארנישט געווען קיין שיעור צו די   

- קיכלעך און ַאלערליי ַאנדערע גע-ברויטלעך, אייער-קיכלעך, קָאמיס-מָאן  

לעגטפבעקסן, װָאס מען הָאט ָאנגעבַאקן אין דער בָאבעס שטוב. די בָאבע   
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- פונדעסטוועגן אויפַארטָאג איז זי שוין פן אין מיטן דער נַאכט. פגיין שלָא  

שול דַאווענען, און צוריקקומענדיק, הָאט-געשטַאנען, געגַאנגען אין ווייבער  

-ון געדישעכץ און הייסע בילפרייטיקדיקע סעודה פזי גענומען צוגרייטן די   

רייטיק ווי ַא געזעץ.פקעס. ָאט דָאס מאכל איז ָאּפגעהיטן געווָארן יעדן   

לײשפאון עס איז געווען ַא קלוג געזעץ. װָארים סַאי דָאס אײנגעדעמּפטע   

עדן. ַאװדאי הָאט איר-רישע בילקעס זײנען געװען טעם גןפאון סַאי די   

ַא בילקע, װָאס איז געמַאכט -ון "װיסקרָאבעק" פאױך געווָאלט ַא שטיקל   

ון דער מולטער, און װָאספון לעצטן טײג, װָאס מען קרַאצט אױס פגעװָארן   

בָאבע הָאט מירהָאט אין מיינע אויגן געהַאט דעם  זיבעטן חן. ָאבער די   

 דעם "װיסקרָאבעק" נישט געווָאלט געבן, ווייל ער הָאט געהערט צו חיים

ילן מיט ווַאסערפלעגט יעדן טָאג אין דער װָאך ָאנפווַאסערטרעגער, װָאס   

הויז. ָאט דער חיים ווַאסערטרעגער איז געװען-ָאדערפַאס אין פדָאס גרויסע   

ַארטָאג ביז שּפעט אין ָאװנטפון פַא ייד ַא תם, װָאס הָאט ַא גַאנצע װָאך   

ַאר בַאלעבָאסטעס, ָאבער ער הָאט קיינמָאל ניט געוואוסטפגעטרָאגן ווַאסער   

ַאר דערפיל עס קומט אים פיל עמערס ווַאסער ער הָאט געטרָאגן און וויפווי  

 ווָאך.

הָאט -עסער ווַאסער הָאסטו ָאנגעגָאסן די װָאך?פיל פהיים, ווי -       

רעגט, געבענדיק אים ַא מתנה דעם װיסקרָאבעק.פדי בָאבע אים גע  

הָאט דער ייד געזָאגט, בַאהַאלטנדיק די -ווייס ניט, רביצין, ´כ -       

 בילקע אין בוזעם.

רעגט ביי דעם ווַאסערטרעגערס ווייב ָאבער זי, ַאפדי בָאבע הָאט גע          

ון איר מַאן, הָאט אויך נישט געװאוסט.פגרעסערע חכמה -נישט  

עכע:´די בָאבע הָאט געמוסרט דער חיים      

-ַארפסטייטש, ווי גיט דָאס נישט ַא װייב ַאכטונג אויף איר מַאנס  -       

 דינסט? מען קען דָאך אים ָאּפנַארן!

הָאט די יידענע -װָאסי, זיינע ּפלייצעס קָאסטן מיך דען געלט,  -           

ַאלצאיינס טרָאגט ער, זָאל ער - ערט מיט ַא נַאריש געלעכטער.פגעענט   

עסערפשוין ָאנטרָאגן נָאך ַא ּפָאר  ...  

ַאר זיין אייביקןפכָאטש איך הָאב דעם תמעווַאטן ייד ליב געהַאט       

 שמייכלען, הָאב איך אים ָאבער נישט געקענט מוחל זיין דָאס,װָאס ער

רייטיק. ַא בַאלױנונגפהָאט ביי מיר צוגערויבט דעם "װישקרָאבעק" יעדן   

-ברויטלעך, װָאס די בָאבע הָאט מיר גע-ַאר זיינען געווען די קָאמיספדער    

ַאר ַא צובייס נָאכן געדישעכץ. גלייך נָאכן געשמַאקן ָאנבײסן, הָאט דיפגעבן   

כל איז געווען ַא װעלט-בָאבע גענומען רוימען די שטוב לכבוד שבת. קודם  

לפמיט זילבער אין דער בָאבעס ַאלמער, זילבערנע לייכטער און גָאּפל און לע  
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- איז געשייערט און געביקסלעך. דָאס ַאלץ -און זַאלצמעסטלעך און בשמים  

 ּפוצט געווָארן. עטל נעכע הָאט געווַאשן די טישן און בענק, געּפוצט, געריי-

ירן מלחמה מיט דער קַאץפסניי הָאט מען געמוזט פ?יקט יעדעס מָאל אוי  

רבנות-אויף ַא שטול לעבן זיידנס כסאווָאס הָאט געהַאט ַא טבע צו זיצן   

ן נישט געווָאלט ָאּפטרעטןפדין שטוב. די קַאץ הָאט ביי קיין שום או-אין בית  

, ון זיידנס שטוב. די בָאבע הָאט געווָאלט הַאלטן די קַאץ אין קיך. וויילפ  

, ַאר די מייז; צווייטנספַאר ַא שומר פערשטנס, הָאט זי זי געווָאלט הָאבן   

. דין שטוב, נָאר אין ַא קיך-דַארף ַא קַאץ בכלל נישט זיין אין קיין בית  

- ַארלָאזן די ביתפַאל נישט געװָאלט פָאבער די קַאץ הָאט ביי קיין   

טפדין שטוב. ַא מָאדנע קַאץ געווען. דַאכט זיך, ַאז די קיך הָאט איר געדַאר  

ון הינערשעפבעסער שמעקן, ווָארים דָארט איז געווען ַאן אייביקע מחיה   

. עטס און ַאלערליי ַאנדערע גוטע זַאכןפלייש און מילך און פון פקישקעלעך,   

, תורות-רים צון תורה און דיןפדין שטוב איז געווען בלויז ס-אין דער בית  

 ַאלץ זַאכן, אין וועלכע ַא קַאץ דַארף, לויטן שכל הישר, קיין גרויס אינטערעס

ַאריינשמעקן אין דער ַאל נישט געווָאלטפנישט הָאבן. ָאבער זי הָאט ביי קיין  -      

 קיך, נָאר געזעסן לעבן זיידן, געדרימלט אויף ַא שטול און צוגעהערט זיך

 צו תורה און יידישקייט.

הָאט די -נישט ַאנדערש, נָאר אין דער קַאץ איז ַא גלגול ַאריין,  -  

וןפבָאבע געטענהט און מיטן עלנבויגן געטריבן די אײנגעשּפַארטע קַאץ   

        . ט ָאּפווַאשן לכבוד שבתפדער שטול, װעלכע מען הָאט געדַאר  

, יל צו דער קַאץפדי בָאבע הָאט נָאך געהַאט ַא בַאזונדערן װידערגע      

 ווייל דער זיידע הָאט מער צערטלעכקייט ַארויסגעוויזן דער קַאץ, ווי איר,

 זיין ווייב, להבדיל. דער זיידע הָאט די קַאץ, אמת, נישט ָאנגערירט, װייל

עניש, ָאבער ערפַאר ַא ייד ָאנצורירן ַא בַאשעפעס איז נישט ַא גלייכע זַאך   

 הָאט זי געלָאזט זיצן לעבן זיין שטול און נישט געלָאזט קיינעם ַאוועקטרייבן

 זי. דַאקעגן הָאט די בָאבע קיינמָאל נישט געהַאט די זכיה צו זיצן לעבן

וןפזיידנס טיש, ַא חוץ איין מָאל ַא יָאר, ביים סדר. אין די איבעריקע טעג   

לעגטפטוב, -ילו אום שבת און יוםפנישט אין דער װָאכן, נישט איָאר,   

לעגטפדי בָאבע זיצן ביי דער סעודה צוזַאמען מיטן זיידן. בלויז צו קידוש   

 זי ַאריינקומען אין זיידנס שטוב, צוזַאמען מיט די טעכטער און אייניקלעך.

. שבתים אין בילגאריי זייער ליב געהַאט-איך הָאב די שבתים און ערב  

- יידישער שטָאט הָאט זיך דער הייליקער טָאג גע-רומער ַאלטפאין ָאט דער       

ריילעךפזיצערקעס -ן מַארק הָאבן מַארקפרי ָאן אויפרייטיק פון פילט פ  

 , רוכט. דער בעדער הָאט געּפויקטפיש, גרינסן און פן זייערע פאויסגערו  

 ַא סימן, ַאז יידן זָאלן זיך צואיילן מיט גיין אין מרחץ ַאריין. די בַאלעבַאטים
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יעדער מיט זיין ּפעקל וועש. ָארעמעַארבייגיין דעם זיידנס הויז, פלעגן פ  

ַארהַאלטן זיך לעבן יחיאל לערערספבָאד -ון שוויץפלעגן גלייך פיידן   

ון ָאטפקרעמל און אויסשמירן זיך די שטיוול מיט טרָאן לכבוד שבת.   

מיידלעך הָאבן זיךלעגן די כָאליעװעס ווערן בלוי. ווייבער און פדעם טרָאן   

-ַאר ליכטפירן דעם שבת אין הויז. ַא שטיק פגעאיילט, געיָאגט מיטן ַאריינ  

 צינדן הָאט שוין דער שמש זיך בַאוויזן מיט זיין הילצערנעם הַאמער, מיט

נדיק מיט ַא ניגון:פוועלכן ער הָאט ָאנגעקלַאּפט אין יידישע הייזער, רו  

יידן, ווייבער, צייט בַאלד ליכט צו צינדן ... -      

ן ַא מורא אויף בַאלעבָאסטעס.פלעגט ָאנװַארפָאט דער הַאמער       

ירט געװָארןפריער װי אין ַאלע ַאנדערע הייזער איז דער שבת ַאריינגעפ      

הָאט זיך ָאנגעטָאן אין ַא זיידן קלייד, װָאס הָאטאין זיידנס הויז. די בָאבע   

 שימערירט מיט ַאלע קָאלירן. ָאט איז עס געווען געל, בַאלד גרין, בַאלד

-בלוי, בַאלד װידער געל און ַאזוי װייטער און ווייטער. זי הָאט אויך אויסגע  

-ַאן ַאטלַאסענע קָאּפקע, װָאס איז געטָאן דָאס װָאכעדיקע טיכל און ָאנגעטָאן   

ון קַארשן, װיינּפערלעך, וויינטרויבןפװען בַאדעקט מיט ַא גַאנצן גָארטן   

-ַארּפוצט מיט קָאלירטע סטענגעלעך און שלייפאון ַאלערליי ַאנדערע ּפירות,   

-אויעררינגלעך, אויסון אירע אויערן הָאבן זיך געבָאמבלט לַאנגע פעלעך. פ  

-ן הַאלדז עטלעכע שנירפגעזעצטע מיט דימַאנטן. זי הָאט אויך ָאנגעטָאן אוי  

ַארמעגן, ַאחוץפלעך ּפערל, װָאס מען הָאט געזָאגט, ַאז זיי זיינען װערט ַא   

געהַאטַאלערליי שּפילקעס און ברַאסלעטן און ַאנדערע צירונג װָאס זי הָאט   

ון איר חתונה. זי הָאט ָאנגעשטעלט ַא סך זילבערנע לייכטער מיט ליכט,פ  

 וועלכע זי הָאט געבענטשט מיט ָאן ַא שיעור ברכות און תחינות.

-ַאררויטלטער, ַאן אױסגעפון מרחץ ַא פדער זיידע אז צוריקגעקומען       

ון װַאסער. זייןפצווָאגענער, מיט ּפיאות, װָאס זיינען געװען טָאּפלט לַאנג   

 װייס העמד הָאט געהַאט ברייטע ַארבל און דער ברייטער קָאלנער הָאט זיך

ַארבונדן מיט בענדלעך. זיינע זָאקן ביזפַארקנעּפלט, נָאר געווען פנישט   

געווען ַאזױ װייס, װי דָאס העמד, בַאזונדערס װײס ַארוםדי קני זיינען   

ון דער שבתדיקער ַאטלעסענער קַאּפָאטע און שטריימל.פדער שווַארצקייט   

יָאגן אין שטוב און-הָאט ער געהַאלטן אין אײן צו  -שבת, שבת!  -       

 געאיילט זיך אין שול ַארײן.

די ַאלטע שול, אונטערגעהַאלטן מיט זיילן, בַאהַאנגען מיט מעשענע      

ענעפיל ליכט. ַארום די ָאפון די פלייכטער און העסעס, איז געווען העל -הענג   

לַאטערט און געזונגען. די צוועלףפייגעלעך געפענצטער אין דער הייך הָאבן פ  

,בתולה-אויסגעמָאלטע מזלות, מיט ַא בלימל ָאנשטָאט ַא מיידל אויף מזל  

-ון איבער דעם ארוןפון די װענט, ווי די לייבן פייערלעך ַארָאּפגעקוקט פהָאבן   
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צעווַאקסענער ייד, ווָאס ַא גַאנצע װָאך הָאט ער געמַאכטקודש. קָאּפל חזן, ַא   

 שטריק, הָאט, צוזַאמען מיט זיינע בחורים די משוררים, הויך מקבל שבת

קולות אין-געווען. יעדער ווָארט זיינס הָאט זיך ָאּפגעשלָאגן מיט ַא סך ווידער  

דער געּפַאקטער עולם הָאט אונטערגעכַאּפטון דער ַאלטער שול. פדי ווענט   

ון ביימער אין װַאלד בעת ַא שטורעם. איךפזיינע ווערטער מיט ַא רַאשיקייט   

קָאּפל,´ ווייס נישט ווי ווייט מנגן עס איז געװען דער צעווַאקסענער ייד ר  

איך געדענק נָאך ביז היינטװָאס הָאט ַא גַאנצע ווָאך געמַאכט שטריק ָאבער   

. נרננהיי-ון זיין "לכופקול -דָאס זיסע ווידער  

, " "ַארבעים שנה ָאקוט בדור ואומר עם תועי לבב הם והם לא ידעו דרכי      

- אויסגעקָאּפל, און ַאלע יידן, אויסגעווַאשענע, ´ ייערלעך געדַאװנט רפהָאט   

ון שבת, הָאבן אונטערגעכַאּפט דעם "שירו לאדניפלַאמטע פצווָאגענע, צע  

 שיר חדש" מיט ַאזַא ברען, ַאז די ווענט און די זיילן און די מעשענע הענג-

קודש הָאבן-ן ָארוןפלייבן אוילייכטער און די אויסגעמָאלענע מזלות און די   

ון ַאלע הָאט געדַאוונט מיין זיידע. כָאטשפון גערויש. העכער פגעציטערט   

 ַא מתנגד און ַא שווייגער, איז דער ייד ַאריין אין ַא געווַאלדיקער התלהבות

, געדַאװנט מיט ברען נַאכטס. ער הָאט-צו-רייטיקפביים דַאווענען, בַאזונדערס   

וןפילות, פון די תפמיט הנאה, װי ַא שטיק געזונט ווָאלט אים צוגעקומען   

רומער עדה דַאװנענדיקע יידן, וועמענס ּפַאסטעך ער איזפון דער פדער שול,   

בַאלמעלָאכעס, װיילבַאלעבַאטים, מערסטנס ָארעמע יידן, -געווען. די שול  

, שטיבלעך-די נגידים און חסידים הָאבן מערסטנס געדַאװנט אין זייערע חסידים  

 הָאבן געקוקט מיט שטָאלץ אויף זייער רב, ווָאס גייט קיינמָאל נישט דַאוונען

שול, אין זייער שול, און זיךערגעץ ַאנדערש, נָאר דַאוונט נוסח ַאשכנז אין   

ילות, לויבנדיקפנַאכטיקע ת-צו-רייטיקפרימער צעלָאזט אין זייערע פנָאך   

ָאלקפַאר דעם הייליקן טָאג שבת, מיט װעלכן ער הָאט מזכה געװען זיין פגָאט   

ַארפן בַאלעמער פישראל. נָאכן דַאוונען הָאט קָאּפל חזן געמַאכט קידוש או  

וןפגַאנץ קהל און שמואל שמש הָאט געגעבן די יינגלעך צו טרינקען וויין   

בעכער. די יינגלך הָאבן זיך שיר נישט צעריסן-גרויסן זילבערנעם קידוש  

בייַארשטייט זיך, ַאז איך בין געװען פון קידוש. פביים כַאּפן ַא ביסל װיין   

ון בעכער. נָאכדעם איז דערפַארזוכן פדעם זיידנס שמש דער ערשטער צו   

 זיידע דורכגעגַאנגען די שול און ַאלע יידן הָאבן אים מיט שמחה ַאנטקעגנ-

. שבת-געטרָאגן דעם גוט  

דין שטוב איז שוין דער טיש געווען געגרייט. די-אין בית      

לָאמּפ הָאט-ינקלט. דער בליץפיל ליכט אין די זילבערנע לייכטער הָאבן געפ  

 העל בַאלויכטן די געלע בלעטער אויף די אויסטַאּפעצירטע ווענט. דער וויין
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ין, די טישטעכלעך אויף די חלות, די זילבערנעפאין דעם גלעזרנעם קַארַא  

ינקלט איןפל און מעסערס, די בעכערס און בעכערלעך, ַאלץ הָאט געפלע  

ון ַאלץ זיינען געווען דער בָאבעספינקלענדיקער פדי שבתדיקע ליכט.   

און שּפילקעס און ּפערל און ַאלע ַאנדערע צירונג, ווָאס הָאבן אויערינגלעך  

ייערן און קָאלירן. דער זיידע הָאט געמַאכט קידוש אוןפגעבליצט מיט ַאלע   

וןפון בעכער דער בָאבען און ַאלע איבעריקע ווייבער פגעגעבן צו טרינקען   

דינסט. דערנָאך הָאב איך אים צוגעטרָאגן די שװערעשטוב, ביז עטל דער   

ַאר דער צייט צווישן קידוש און מַאכןפקוּפערנע שעּפ צו ווַאשן די הענט.   

ירט ַא שטילע ּפַאנטָאמינע. קוקנדיקפ"המוציא", הָאט די בָאבע דורכגע  

געוואונקען צו די װייבער ַארוםלָאכטענע קוילעטשן, הָאט זי פאויף די גע  

 און מיט ַאלע איברים ַארויסגעוויזן איר שמחה, ווען די חלות זיינען גערָאטן,

 און איר צער, װען די חלות זיינען נישט גערָאטן. איך הָאב קיינמָאל נישט

- ַארפגערָאטענע חלות. -ש איבער די נישטפנ-ַארשטַאנען דער בָאבעס עגמתפ  

גערָאטענע-ילט ַא בַאזונדערן טעם אין שווערע נישטפקערט, איך הָאב גָאר גע  

ון שטַארק דָאס הַארץ ָאּפגעגעסן. צוםפחלות. ָאבער די בָאבע הָאט זיך דער  

- ון די געפן זעלטן, און די בָאבע הָאט געקווָאלן פגליק, הָאט דָאס געטרָא  

 רָאטענע קוילעטשן. װי נָאר דער זיידע הָאט געמַאכט די ברכה איבער

 דעם גרויסן קוילעטש און איינגעטיילט "מוציאס" דער בָאבען און די אי-

- ַאזוי הָאבן ַאלע װײבער גע -ווייבער ביז עטל נעכען דער דינסט, בעריקע   

ַארלָאזן דעם זיידנס שטוב און ַאריינגיין עסן אין קיך. זיי הָאבן בלויזפמוזט   

ַארפַארן זיידן, מיר, מיין געשוועסטערקינד עליע און פַאריינגעטרָאגן עסן   

לעגט כמעט תמיד הָאבן ביי זייןפי איבעריקע אורחים, ווָאס דער זיידע ד  

 טיש. ָאט טַאקע צוליב די אורחים הָאבן די ווייבער נישט געטָארט זיצן

רעמדע מַאנסבילן זָאלןפביים טיש. דער זיידע הָאט שטַארק ָאּפגעהיט, ַאז   

רעמדע װייבער. די בָאבעפינען ביי איין טיש צוזאמען מיט פזיך נישט גע  

ַארדרוס, ווָאס צוליב בעטלער דַארף זי אוןפון פאיז געװען אויסער זיך   

 אירע טעכטער און אייניקלעך עסן אין קיך ווי ַא דינסט. עס הָאט איר שוין

זיידע הָאט געהַאט בכבודיקע אורחים, װיַארדרָאסן װען דער פנישט ַאזוי   

- ַארפבחור, ַא מגיד ָאדער ַא ירושלמי, ווייל זי הָאט -ַא מחבר, ַא ישיבה  

ול מיטפון טיש. פשטַאנען, ַאז צוליב ַאזעלכע לייט מעגן נקבות ַאוועקגיין   

ון טיש צוליב ּפרָאסטעפַארדרוס איז זי געווען, װען זי הָאט געמוזט ַאוועקגיין פ  

. ון שולפט מיטברענגען פלעגט ָאפגייער, װָאס דער זיידע -קבצנים, הייזער  

- דער זיידע הָאט געהַאט ַא טבע אויסצוזוכן די געמיינסטע צװישן די בעט      

ַארזעענישן און קַאליקעס, ווָאס קיין בַאלעבָאס הָאט נישטפלער, די ערגסטע   
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ַארשטערן ווייב און קינדערפגעהַאט קיין חשק ַאהיים צו נעמען, כדי נישט צו   

קוקן ווי ָאט די שמוציקע צעקָאלטנטעדעם שבת. די בָאבע הָאט נישט געקענט   

לפגייער זעצן זיך ַאוועק ביים קלָארן טישטעך, נוצן די זילבערנע לע-הייזער  

ון די זילבערנע בעכערלעך.פאון מעסער, טרינקען   

הָאט זי געמורמלט אין קיך, -זָאל נישט זינדיקן מיט די רייד, ´כ -       

דָאס גַאנצע הקדש הָאב איך אין שטוב ... -   

ַאלן קיין קרום ווָארט אויף די קבצניםפדער זיידע הָאט נישט געלָאזט       

 זיינע.

לָאזט זיך נישט -הָאט ער זיי אונטערגעגעבן חשק,  -עסט, יידן,  -       

 בעטן.

ילו נישט אין זינען געהַאט זיך צו לָאזן בעטןפדי קבצנים הָאבן א      

ערד ביי ַא קָארעטעפזיי הָאבן געריבן מיט ַאזַא בהלה, ווי אויסגעהונגערטע   

-מיט הָאבער. זיי הָאבן געּפַאטשט מיט די ליּפן ,געריבן מיט די ציין, גע  

 כליעּפטשעט ביים טרינקען. אין ַאלץ הָאבן זיי געטונקען די מוציאס חלה:

-לויפיויך, אין װיין, אין כריין, אין דער -יויך, אין דער הינער-ישפאין דער   

ון טיש, אויסגענייגט דיפיויך. זיי הָאבן ָאּפגערױמט ַאלע קו?ן -מען  

ון די אייגענע בערד.פון טישטעך און פגעשַארט די ברעקלעך פטעלערס, אוי  

ון זײערע שמוציקע הענט, מיט װעלכעפלעגט שלָאגן צו דער גַאל פמיר   

ון זייערע רויטע אויגן און שמַאטענעפזיי הָאבן ָאנגענומען די קוילעטשן,   

לעגן מיר נישט בַאקומען דער בָאבעספַארשימלטע ריחות. עס פמלבושים און   

-ַארפלעגט מיר פיש, יויכן און הינער און צימעסן. איבערהויּפט פגעשמַאקע   

לעגן נישט נוצן די מעסערספון די אורחים פגיין דער ַאּפעטיט, ווען טייל   

-ַארפון טיש, נָאר זייערע אייגענע בעטלערישע קנייּפערלעך, שמוציקע און פ  

ון די קוילעטשן. ָאבערפרָאסטעטע, מיט וועלכע זיי הָאבן געריסן שטיקער   

ון זייערע װיסטע העויות אוןפַאר איז מיר צוגעקומען ַא שטיק געזונט פדער  

געהערט צופברומערייען און רייד און מעשות, װָאס זיי הָאבן נישט אוי  

ַאנטַאסטישע מעשות און ּפַאסירונגעןפדערציילן זיך איינער דעם ַאנדערן. די   

ון וועגן, שטעט, בַאלעבַאטים אוןפדערציילן, מעשות הָאבן זיי געהַאט צו   

 בַאלעבָאסטעס. מערסטנס הָאבן זיי גערעדט װעגן די גוטע און שלעכטע

-ַארפשבתים, װָאס זיי הָאבן אין די שטעט, אין וועלכע זיי גייען דורך אין   

מַארשרוטן.ון זייערע בעטלערישע פון יָאר פלויף   

-לעגט איין בעטפ -עטן, פמצורע אין טורבין הָאב איך ַא -תזריע -      

לייש אוןפיש און פגיט מיר דָארט ´ַארן ַאנדערן.  מפלער בַארימען זיך   

מלכה גיט מען מיר,-ילו מלוהפּפעטשַא און ציבעלעס מיט שמַאלץ און א  
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ַאר קיין צווייפמצורע -על דיר מיין תזריע´ליעס ... כפבָארשט מיט קַארטָא  

 גילדן נישט ַאוועקגעבן.

לעגט ַאפ -ייער נעמען, פמיין בחוקותי אין איזשביצע זָאל ַא  -       

- חלה גיט מען בלויז צו דער מוציא, דער -בעטלער זיך קלָאגן. צווייטער   

, סעודות גיט מען אינגַאנצן נישט-נָאך מוז מען עסן ברויט ... קיין שלוש  

 ַא ברָאך זיי אין די געדערעם ...  

דער זײדע הָאט נישט געקענט הערן די וויסטע רייד און קללות ביים      

ַארשעמען די בעטלערס, הָאט ערפשבתדיקן טיש, ָאבער נישט וועלנדיק   

. הערןפזיי געגעבן ָאנצוהערענישן, ַאז זיי זָאלן אוי  

הָאט ער זיי געמונטערט, ַאזױ ַאז זיי זָאלן זיך -עסט, יידן, עסט,  -       

. ן בלויז עסן און נישט רעדןפָאנשטויסן, ַאז זיי דַאר  

-ָאבער די בעטלערס הָאבן זיך נישט וויסנדיק געמַאכט און געטָאן בײ      

. מיטַאמָאל, געקייט און גערעדטדע זַאכן   

, די בָאבע הָאט יעדעס מָאל, װָאס זי הָאט ַאריינגעטרָאגן נייע מאכלים      

ן טיש, נישט זיכער זייענדיק צי דיפגעכַאּפט ַא בליק אויף דעם זילבער אוי  

. נישט עּפעס ַארָאּפלָאזן אין קעשענע ַארייןגייער וועלן -הייזער  

ון ָאט די בעטלערישע מעשיות און געשיכטן אוןפאיך הָאב ָאנגעקווָאלן   

- ירט אום שבת. אין הייליקן טָאג הָאבן זיי געפדי מסחרים, ווָאס זיי הָאבן גע  

- ון קַארפלעגן קריגן פירט ַאן אויסטויש, געמסחרט מיט צוקער, ווָאס זיי פ  

- ט זיך שמַאטעס, ַא ּפָאר ַאלפַארקויפגע בַאלעבָאסטעס, ָאנשטָאט גרָאשנס;   

ט:פטע בָאליעוועס און נָאך ַאזעלכע ַאנטיקן. דער זיידע הָאט זיי געשטרָא  

ָא, שבת!-יידן, נו -        

ָאבער זיי הָאבן נישט געהערט און ָאנגעהַאלטן זייערע בעטלערישע      

 מסחרים. זיי הָאבן אויך נישט געװָאלט ָאנטרויען דעם זיידן די ּפעק מיט

אום שבת. דעם זיידן איז עסגרָאשנס, װָאס זיי הָאבן געטרָאגן מיט זיך   

 געגַאנגען אין לעבן, ַאז די קבצנים זָאלן אים געבן צו בַאהַאלטן זייערע געלדער

 איבער שבת, כדי זיי זָאלן נישט טרָאגן מיט זיך קיין געלט אין הייליקן טָאג.

. ַארזיכערןפלעגט ער זיי פ -השם, ַא בטוח, -יידן, איך בין, ברוך -       

די גַאנצע שטָאט הַאלט ביי מיר געלט, צירונג - ...  

- דָאס איז קיין בַארימעריי נישט געווען. די גַאנצע שטָאט הָאט אײנגע      

. ון כלותפתורות, צירונג -געלטער ביי דין-לייגט ביים זײדן אין הױז שלוש  

, ערט, ַא געשמידטן מיט אײזןפדָאס ַאלץ איז געלעגן אין ַא גרויסן שווערן קו  

- ַארשלָאסענעם אויף זיבן שלעסער. דער קופעל און ַא פַא געדעקטן מיט   

שטוב, ַאזוי ַאז ער זָאל זיין זיכער-ערט איז געשטַאנען אין זיידנס שלָאףפ  
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 קעגן ַא גנבה. דער זיידע הָאט מבטיח געווען די בעטלערס, ַאז אויך זיי מעגן

מיט גרָאשנס און ּפרוטות ביז איבעראים ָאנטרויען זײערע טָארבעלעך   

. וןפשבת. ָאבער די בעטלערס הָאבן נישט געװָאלט הערן דער  

- ַארפינצטערע, פהָאבן זיי געזָאגט  -מיר הָאבן גָארנישט, רבי,  -       

 ... לעבן, רבימיר זָאלן ַאזוי  -דעכטיקנדיקע,    

יידן טָארן -הָאט דער זיידע זיי געבעטן.  -נו, נו, נישט שווערן,  -       

 נישט שווערן ... עסט, עסט, יידן ...

נַאכטס הָאבן זיי געַארבעט-צו-רייטיקפָאלגט. מער ווי פדי יידן הָאבן גע      

רי, ווען מען הָאט דערלַאנגט דעם הייסןפמעשים ביים טיש שבת אין דער   

ון אייער, די ציבעלעפּפעטשַא, בַאלייגט מיט חלה און צעשלָאגענע געלעכלעך   

יש, די קַאשע מיט יויך, קוגל און קישקע און צימעס אוןפמיט שמַאלץ, די   

וןפַאלערליי ַאנדערע מטעמים. די בעטלערישע בערד הָאבן געגלַאנץ   

רומע קַאץ, װָאס הָאט זיך צוגעהערט צום זיידנס זמירות, הָאטפעטס. די פ  

נט ַאן אויג, ַא וויסטן בליק געטָאן אויף די רוישיקעפגעעפַאלעמָאל אוי  

- ָאטערפקבצנים, און ווידער איינגעטוליעט זיך אין איר געזעס לעבן זיידנס   

 שטול.
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חהּפאין דער מש "לעקפ" ,דער ,דלַארפ                
 

זיך עגלפ. איך ןפלָאגיין ש ייךלדער זיידע ג עגטלפבענטשן  כןָאנ      

זויַא טליפנישט גע טהָאב, וואו מען ויוסף אין שט רעטעפצום  ןלָאזוועקַא  

געקענט בָאשבת ווי אין זיידנס הויז, און איך ה וןפדי שטרענגקייט  רקטַאש  

גלעךנ, יירקינדע-ע שוועסטערנמיי וןפ סטרעַאליַאמיט דער כ ןלישּפ ךזי  

בןָאה רמי ָאס. וונדערןַא וןפס איינער איז געווען רויטער װָא, עךײדלאון מ  

. רטַאט געשיוסף ני עטערפעס דעם  טָא, הגָאט יקןלייהאין  רבעטַאעצנישט   

ליּפש-טענישלעַאהזיך אין ב גןָארומיַאאין ניס,  ןליּפגעמעגט ש בןהָאמיר   

טָאה עטערפווי דער  זויַא. כןַאשבתדיקע ז-נישט נדערעַא ערלייַאלן ָאאון ט  

שרייבן חשבונות און וןפכות לאמ יבטעַאלזיינע צוויי ב ןָאנישט געקענט ט  

קען שבתדיקענטרי טרעהגעפער נישט אוי טָא, העךלסָאירּפַאּפויכערן ר  

. גןָאאין איין צוטר טןַאלאים געה טָאטזשיזשע ה-מע שרהודי מ ָאסטיי, וו  

עגןװ, ַאלץאון  עמעןַאלזיך אויף  רעגטפגערעדט, אויסגע רע טהָאדערביי   

סןּפַאש עפרַאמיט ש ולפער גיך, וויציק,  טָאוויסן. גערעדט ה טפַארגעד ַאלץ  

, לדַארפכטער ָאט טסטעלזיין ע -ען װביקע טעמע איז געאײאון ליצנות. די   

ַאזיינע,  רכטעָאדי ט טָאמיט זיין ערשט ווייב.  טַאגעה טָאס ער הָאוו  

אירע עַאלצווישן  ריקעהָא-רצַאברונעטקע, די איינציקע שוו ויטיקעה-ַאטמ  

טןַאלגעהפאוי עךלטנזיך געוויי טָא, הראון ברידע רריקע שוועסטעהָא-ויטר  

טהָאאון זי  זיעַאגימנ-רויעןפ ַאגעלערנט אין  טָאזי ה או, ווליהאין זווי  

זי רבעָא. עלריצהּפ ַאווי  ןָאנגעטָארעדן רוסיש און גיין  וצ טַאעהג יבל  

גיך ווי זי זויַא. רעָאטפצום  רייָאגלצייט צו צייט קומען קיין בי וןפ עגטלפ  

. טערָאפזי זיך גענומען קריגן מיטן  טָא, הןאיז געקומע  

, . יידן חסידיםהּפחאין דער מש עקלפ ראיז געווען דע לדַארפט די ָא      

צוליב דעם קעַאט זַאגעטענהט,  בןָאזיידן צוליב זיין מתנגדות, ה וןפקעגנער   

, תמדומש ַאע, ױג ַא לאייניק ַא ןָאבעבט צו הרלזיך דע רגדות זיינעם הָאט ענמת  

קירטעלַאאון  ָאּפק ןפהוט אוי ַא גטָארעדט גויאיש, טר סָאבוניצע וו-כל ַא  

עןװגע לדַארפ טישעָאשט-רעמדפאיז די  רמי ַארפ. יספאויף די  עךלעװשטי  

ט. דערל, צויבערנדיקער וועררעמדעפ ַא וןפדערשיינונג  סטישעַאנטַאפ ַא  

ַא רויסנעמעןַא טפָא לעגטפ װָאסאיז געווען אין דעם  רצויבע רגרעסטע  

. ררויכערןַאפ, סןָאירּפַאּפ טעָאּפמיט אויסגעשט עלודּפ סטערָאפ וןפ סָאירּפַאּפ  
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, רעכעל-ָאזורכן מויל, אי דורך די נדאי  דעם רויך זןָאלַארױס  

ר,טעלגע-הירוש ראיבע ַאלץ, טערָאפמיטן  טיקפיגן זיך העראון דערביי ק  

ר,טעָאפער ד, און ער, רמוטע רבענערָארשטַאפאיר  ךנָאינען געבליבן זס ָאוו  

עגןװאון  ראי ַארפניט  טרגָאז רע סָאוועגן דעם וו ;עוועטלכַאטַארפט זיי הָא  

וסישר ראי ַארפר סקיין מו ראי עגטלפ רעטעפ. דער כןַאז כעלזעַאך ָאנ  

ט בכללהָא. ער גןָאניט ז ןַאכגויאישע ז ערדעַאנשטיוועלעך און  קירטעַאאון ל  

רטןָאאיר זיצן ד זַאט, הער הָאט געטענ בערָאגט. זָאקיינעם קיין מוסר ניט גע  

אין ייבןלב ָאלז זי זַאנישט און  יתליל איז קיין תבהאין זווי עסָאלאין די שק  

חור.ב ייטישןל ַאשידוך מיט  ַא ןָאאון ט גאריילבי  

סָא, וורעכטעלגע יקדיגענלק ַאמיט  טלַאכערגעדנַאנַאפהָאט זיך  לדַארפ      

ַא וןפט  רעהנישט גע גאריילבי רומעןפאין  ָאלהָאט מען קיינמ סעכַאזעל  

ל.סָאירּפַאּפ  טמי רצויגןַאפ, און רכטעָאט ריידישע  

?גאריילזיך אין בי זעצןַאמייער און ב-יטשעא ןַאמיט  בןָאה הנוחת -      

דער וןפ רינגעןּפשָאּפרַאבעסער  טװָאל´מיט עקל.  כ גטָאזי געז טהָא -  

.בריק  

זנדיקָאנלָא, טגרעפזי גע עטערפדער  טָאה – ?דען ווילסטו סָאוו -      

.מיט רויך ניםּפ לופ ַא איר  

,ערטפגעענט דלַארפ טהָא - רָאקטָאד-ןָאצ ַאשטודירן און ווערן  -       

.ךױמיט ר ניםּפ ולפ ַא טערָאפדעם  זנדיקָאנלָא  

ץלָאמורא און שט ַאזַא ןפרָאנגעווָאאויף מיר  טָאה ָארקטָאד רטָאוו סָאד      

בָאטעמען. איך הָאצו  גטַאנישט געוו זשַא בָאיך הא זַאצייטיק, ײכגל  

און נישט למייד רנדיקןכערוי רעמדןפדעם  טָאקט אויף וגעק ויזלב  

.קינד-וועסטערש ייבלעךל ַאמיינס  קעַאזי איז ט זַאגעקענט זיך צו גלייבן,   

יװ רטיקעפעהזיך קריגן  טערָאכאון ט טערָאפ לעגןפבתים שאין די       

מיט לעגפערן. איך כויררט ָאע נישט געטדביי בןָא, ווייל זיי הךװָא נצעַאג ַא  

אוװטומלדיקער שטוב,  עטערספאין  גָאכמיטָאנ-שבת נצןַאג ַא זיצןָאּפ הנאה  

ָאראין זיך קיין ביטערניש, נ טהַאקריגן זיך הָאט נישט גע סָאד וילפַא  

װָאסע יידענע, כויהטזשיזשע, די -הטקייט. די מומע שרכיימישקייט און לייה  

כסדר רמי הָאט, סן געבעקאואיר מיט אויוון  וןפט געשמעקט הָאתמיד   

סעודות-שלש צו .מיסברויטלעךָאק וןא געלעךרָאקיכעלעך,  גןָאגעטרוצ  

רסעױגר רזיצן אין דע לעגטפ בעָאיקגיין צום זיידן. די ברוצ ךאי עגלפ  

גןָאאון ז טנסשָא כטיקעַאנ-וצ-אין שבת טליהנגעאײאיז געווען  סָאקיך, וו  

-ר לשוןָאנישט נ גטָאזי געז טָא. דערביי הילותפאירע תחינות און ת  
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הָאבן איןך ס ַאט ַארײנגעלײגשע. און דיאויך יי נָאר, ילותפקודשדיקע ת  

אברהם". איך געדענק נָאך ביז הײנט איר ָאװנטיקן ניגון: ןופ טגָא"  

ון אברהם און יצחק און יעקב,פגָאט       

ון יעדער שלעכטס ...פָאלק ישראל פהיט ָאּפ דײן       

לעגט זי איבערגײן צו ַא ליד אין גרַאמעןפון אברהם" פנָאך דעם "גָאט     

ון משיחס קומען. טײלפאליהו הנביא, װָאס דַארף ָאנזָאגן די בשורה  װעגן  

 שורות געדענק איך נָאך:

 אױף ַא בַארג װײט ערגעץ, װײטער

 שטײט צװישן הימל און ערד ַא לײטער,

 אליהו דער חשבי שטײט אױף דער לײטער

ָאלק ישראל א בשורה מיט ַא טרָאמײטערפאון זָאגט ָאן   

 אליהו הגלעדי, טרָאמײטער נָאך,

 משיח בן דוד זָאל קומען די װָאך ...

ןרגײעביאזי  טלעגפמיט, רערן דעװ רטיקַאפ לעגטפ בעָאען די בװ  

:ליד ַאזַאצו   

 חנה הָאט געהַאט זיבן טעכטער אין אירעס לײב,

 הָאט זי זײ נישט געהַאט צו געבן קײן ּפיצעלע ברױט.

ון נױט,פהיט אונדז ָאּפ, גָאט   

ריצײטיקן טױט.פון ַא פאון   

 קומען זָאל אױף אונדז ַא מזלדיקע װָאך,

 ברכה און הצלחה נָאך און נָאך,

װָאך, קומען זָאל די גאולה נָאך די  

 גיך, גיך, גיך,

 אליהו, זײ מצליח! ...

-עברי בעסבָא רשמייכלען איבער דע טפָא לעגןפ סרטעעפמיינע       

גט זייָאעזגן ון אװָארעג לעּפיז נישט נתא בעָאדי ב רבעָאמען, רַאש גײטט  

, דירקינדע-רעסטעשװיי צװ. מיינע להבדה ַארפ כטסַאנ-צו-יעדן שבת  

רישלעמײד ָאמען רוברנטעויל אשט לעגןפ עימעלע און טויבעלסמות וית  

לכה.מ-בת ַאן ומלך א ַאליבע צווישן  ַאן געװלידל   

לױגן ַא טָאג מיט ַא נַאכט,פױגל איז געפדער       

ַא טָאג מיט ַא נַאכט.      

ַארמַאכט.פן די לָאדנס פגעקומען צו דער מלכה, געטרָא      

אױ, שטײ שױן אױף, גילדענע צירה,      

ון מלך ַא בשורה ...פהָאב דיך געברַאכט ´כ      
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בערָאען, איז גרט זינָאנישט געט רייבעװ בןהָאויז ה סאין זיידנ טשכָא      

תםסאיז נישט געווען  סָאד ל. וויירןָאגעוו טרעריָאלליד ט-יקע ליבעָאזס דָאד  

ל. מיט דעםראיש לקָאפמיט זיין  טָאמשל אויף ג ַא רָאליד, נ-ליבע ַא  

.ישראל-די כנסת - המלכ-, און מיט דער בתטָאט מען געמיינט גהָאמלך   

עגןװ לצו ישרא טָאג וןפהָאט מען געמיינט דעם שליח  ויגלפמיט דעם   

בןהָא. צי די מיידלעך די יתומות ייזונגלדער אויס וןפ הדער גוטער בשור  

ישןװליבע צ שוטעּפדי  רדעָאאויסטייטשונג  רומעפקע געמיינט די ַאט  

ט דעםָאין אזיי  בןהָא לסַאפלנַאייס איך נישט. װ כהמל-בת ַאמלך און  ַא  

דין שטוב-ריינגעלייגט. אין זיידנס ביתַא ילפאון גע ץרהַאסך  ַאליד -ליבע  

,ין שטובד-אין דער גרויסער בית :נגעןַאגעז עערנדַאגען נהָאט מען געזו  

עזעסןג, זיינען סטנָאילט אין שווערע, געדיכטע שהאיז געווען איינגע סָאוו  

רעמסטעָאנען עטלעכע מנינים יידן, די ַאעזעצט ביים טיש און געשטגאויס  

.תוסעוד-געזונגען זמירות צו שלש רוםפ, און כערסַאמ-ןּפ, די זיטָאשט וןפ  

עןנע זיילכעװ, ןּפזי רבעטןַאמיט אויס טיקטפַאשעהָאט זיך ב רייָאבילג      

.נדלַאקיין אויס רןװָאגעשיקט גע וליפאון א נדלַאוסר ץנַאג רנגען איבעַאגעג  

ישטנ בןהָאען זיי װינטער, װאין  רנָא ןּפן זיַאכמ עגןלפ רוםַא ויעריםּפדי   

עטברַאגע בןהָאיידן  רגארייעל. די ביעלדערפאין די  רבעטַאקיין  טַאגעה  

-פשעַאזיך ב בןָאה חותּפונדערט יידישע משהע כ. עטלערָאי ץנַאג ַא ןּפביי זי  

,רהָא ערדישעפיבן די לגעק בןָאייבער הװ. די האכלדער מ טָאטיקט מיט   

ט דיָאזיי.  שןגעװַאעבט, גערייניקט און װגע ןּפמען הָאט די זי כעלווע וןפ  

ט מעןהָא סרינָארבעטַאאון די  ""מיעטן ןפזיך גערו טהָא רבעטַאשע װײבערי  

-אײנ ןלטובשעװזיינען געזעסן אין  ןלנסביַא. די מ""מיעטערקעס ןפגערו  

-גע, און עבסװינּפאין ש יגלפ ַאי װיק, ראון שט נגעןַאשטווישן צ כטןלָאפגע  

לעגטפ ןכער מעלעװ, ביי רבעטַאעכע דלשע ַאאיז געווען  סָא. דןּפדי זי טעבװ  

.יעררפ וליפא דערָא, ָארי יקלדנצע רּפָא ַא ךנָא טכוינדזװעך קריגן שליינװגע  

.כטַאנ ראין דע עטּפביז ש גָארטַאפ וןפ רבעטַאהָאבן גע ערסּפמערסטע זי  

וירןלרַאפוסט און הבלינד און גע-לבַאט און הרויקעהאויסגע רןָאזיי זיינען געוו  

".עזען די "מיעטערקעסגיסואויך א בןָאה זויַא. ניםּפוט אין לב ןָאּפיעדן טר  

עקענטגנישט  לויפהָאבן די מענטשן א רבעטַאערער װדער ש וןפ ָאבער  

ליקשט ײן, קַאטדער ז וצו עסן צ לפָארטַארויט און קבעטן קיין ברַאאויס  

-סגעַארױס הָאבן ָאים, וורעכע גביל. די עטלײב סָאד דעקןַארפצו  שבולמ  

יזא ס. עניעװַארעהָא רערשווע ַארפשנס רָאט גָאלגעצ בןָא, הבעטַארגעבן די   

מעןַאך צוזװָא נצעַאג ַא רבעטַאבן געהָא סָאיידן, וו זַאדערצו,  געןַאנדערג  

וילפ, און אכןַאשבת צו מ סָאמיט וו טַאנישט געה בןָאמיט זייער הויזגעזינד, ה  
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- טיַאעבַאלרומגיין איבער בַאכטס נַאצו-רייטיקפ עגןלפ ערקעסּפאון זי ערסּפזי  

-נרייַא עגןלפזיי זען ווען זיי  עגלפדער ברויט. איך ָא להשע הייזער בעטן ח  

בעהַאלת, לוח נצעַאג וועקגעבןַאזיי  לעגטפ בעָא. די ברשעמטעַאפקומען   

עןלקָאש ךָאדערנ עגטלפ בעָאינטשן. די בװבענטשן און  לעגןפברויטן. זיי   

זויגנדיקע-וטלזייערע ב ונעןפגע ךזי בןָאיט די חסידים, צווישן וועלכע עס המ  

בןהָאחות, כ טַאגעה ךָאנ בןָאה סָא, וורקערעַאטשערע און גדערצו. די יינ  

געלעבט אין בןָאזיי ה וליפא בערָאזיך מיט ברויט.  רגןָאזַאב ייןַאלגעקענט   

,ותלד וןפזיינען געווען נעסטן  עךלדער גרעסטער נויט און דחקות. זייערע געס  

די רויסגעגעבןַאזיי  בןָאה סָא, ווטיםַאעבַאל. זייערע בייטןהנקַאאון קר ץשמו  

.גָארייכער מיט יעדן ט ןָאר, זיינען געוורבעטַא  

קומען אין זיידנס הויז יעדן סָאד לעגןפיידן  כענעָא, צעבררעמעָאט די ָא      

ינג, אוןרסעודות, חלה מיט הע-געגעסן שלוש בןָאאו זיי הװ, כטַארנַאפשבת   

בן זיי זיך געטוליעטהָא גנקייטלָאזמירות, אין זייער נויט און דערש געזונגען  

זיידע רבד געווען זיי. דעכזיי, מ רַאפ נגענומעןָאהָאט זיך  סָא, ווןצום רב זייער  

אויך טהָאזיי. ער  ַארפצדקה  ןפַאט גערעדט מיט זיי, געטרייסט זיי, געשהָא  

מיט געגנטַאאון ב ""רב ַאמיט  ןפ, גערוענסטןלק מעַאזיי, דעם ס וןפיעדן   

דין שטוב. און זיי-אין זיין בית עקומעןגריינַאען ער איז װ "באה"ברוך  ַא  

נישט נטַאװער ד סָאדערמיט וו ץלָאמיט זייער רב, שט ָאלץזיינען געווען שט  

יקענדזויג-זייערע בלוט ונעןפזיך גע בןהָאעס  כעלווע ישןװמיט די חסידים, צ  

סָאמיט וורדע ָאלץשט  ל;לייט אין שו סטעָארּפר צווישן די ָא, נטיםַאעבַאלב  

עגןלפ. זיי "באה-"ברוך ַאזיי מיט  געגנטַא, ב""רב ַאזיי יעדן מיט  טפער רו  

,טיםַאעבַאלתורהס זייערע ב-צו דין ןפ, רוםאי ַארפנען זיך װײאויך קומען אויס  

מעטכ סװָאון, מושע מייהי ´, רטָאשט וןפדעם גביר  - נדערעַא עַאל וןפ רמע  

.אים ַארפ רבעטַאגע בןהָא עַאל  

ר. דעכטסַאנ-צו-בתש רקומעןָאפ לעגןפ כעלזעַאס, התור-די מערסטע דין      

.די צדדים ךָאשמש און אים שיקן נ לשמוא ןפוריינרַא טלעגפזיידע   

ךאי זַא, גָאאון ז -, גןָאדער זיידע ז עגטלפ - ושען,הי ´ר ךָאגיי נ -      

רה.תו-דין ַא ורוף אים צ  

רעגיהושע מען מיינט. ער ´כן רלמש הָאט שוין געוואוסט וועששמואל       

ר.עּפיזם עצווייטן צד, ד ןנָאכאים שיקן  עגטלפען דער זיידע װען, װאיז גע  

עןמנע-יעלמיַאפישט געוואוסט די נס קיינער הָאט װָאאיז געווען,  הדי מעש  

יןא םציל סװָאעמען, נ-צו טַאגעה בןָא, זיי הכעסָאמעלַאלב רעמעָאדי  טָא וןפ  

יידן מיט ַא ןפרוָאנ לטװָאדע הָאט נישט געײז רזיי געגעבן. דע בןָאה טָאשט  

.גןָאויז זלב עגטלפ, און ער ןמעלָאנ-צו ַא  
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. ערּפזי רלבע ´ר ףור, און אליי, שמוג -       

הָאט -, רב, טָאאין שט סרעּפזי למנין בער ַא דאיַאװ ָאזיינען ד´ס -       

. גטָאמש געזשדער   

. לגעס ערּפנט אין זיױער ווא -       

. , רבלגעס-ערּפזיאין  ַאלען עוואוינ זײ -       

.כענערָאצעבר ַאייד,  רערַאד ַאער איז, נעבעך,  -       

... , רבכענעָאאון צעבר רעַאד לעַאזיי זיינען  -       

... יהושען ´ר רַאפ רבעטַא סָאדער וו -       

  -וּפרדער שמש  טָא, הקטָאלעס וועט נישט קומען צו קיין  זַאזעענדיק,   

.ןפבירט טרע  

לבער ?די נקבה רלבע ָאּפ?צ לבער ?הויקער לבער ?קשָאל לבער -       

?רךּפַא   

סװָא וןפ ץפזי ַאמיט  גטָאזיידע געז רדע טָאה –...  יי שוין, גייג, ונ  

... רךּפַא לבער ןפגיין רו רףַאמען ד זַא, נעןַארשטַאפ טָאשמואל שמש ה  

הןנטע לעגןפ ערסּפזי רעמעָאס זיינען געווען טומלדקיע. די התור-די דין      

צו יושר, גערעכטיקייט, יהדות ןפשרייען, רו  

מיר הָאבן שוין נישט -. רעגטפזיי גע בןָאה –? דותהאו איז יװ -       

.צו עסן וליפא בןָאאון נישט ה רמיט ווייב און קינדע רבעטןַאצו  חקיין כו  

יהושע געטענהט ´ר טָאה -ב, ר, רווייניקע ךָאגויים נ ָאלאיך צ -       

.סןלַאגע  

.דער זיידע הָאט גערעדט וועגן יידישקייט      

לןָא, צרנישט עסן כש ןפרַא, גויים דרעדלעפ בןָאיהושע, גויים ה ´ר -        

ם,ייכן צו גוייליידן קענען זיך נישט ג ...שבת  ום, נישט רוען אטלגע-מדלמ  

ל.הבדיל  

לָאיך אויס עס זזרעכנט מען  חרסמר, רב, און אין חיז מסאעס  -       

אויף סןלַאואיק און געריהושע געטענהט  ´רהָאט  -, ריקעלבי סָאוו סטןָאק  

.ות און געוויינעןלקו כישעלָאמעַאלב לעַא  

טַאקיין נגיד נישט געה וןפיהושע קיין סימן  ´ר רדע טָאויטן אויסזען הל      

-יטל הָאט געה, זיין טקייטַאל וןפנצט לַאגעג טָאה טעַאּפָאאויף זיך. זיין ק  

ןוא רצירעוועטַאפזיין  קןָאיינע זז עגןלפ. אויך שעקַאד ןפאוי עקלפ ַא טַאה  

חסידישע זעלױ-צו וןפ טעסלַאמיט זייערע  רויסגעשיינטַאאון  טעסַאיּפדי   

איז ער געווען ױזַאאיז געווען,  רע יידטלקעג עםָאראון  רוםפווי  בערָאשיך.   

רומעפטע, ַא. זיינע גלגטָאגעז טָאמען אין שט טָא, הדָאלמיט ג טָאּפנגעשטָא  

ןופ כטַארויסגעברַא בןָא, הומקייטרפה און רמיט תו ולפאון  גישעלָארייד,   
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ען געווען שווער אויףנזיי סָא, ווסרעּפעכע זיליקלדי צערייצטע אומג יםלדי כ  

        . נגוצ רדע  

זַא, כטָאגעקפאוי זויַא רןװָאגע רעּפזי ַאתורה איז -דין ַאזַאיי ב לָאאיינמ      

.יעןרזיך צעש טָאער ה  

ב איך שוין מיטָא, הליינג-רדח ַאבין געווען ´, רבי, ווען כטאיר הער -      

לצו קיין שטיק ץלַאיהושען, און זיך  ´אויף ר רבעטַאאון קינדער גע בוויי  

... גןלָאברויט נישט דערש  

.כטלַאגע טָאיהושע ה ´ר -      

ןוייב אװקיין  ךָאד טוסָא, הליינג-רדח ַאען װדו ביסט גע זַאשוטה,  -      

וםרפביי רדיק דענעטל, גסןלַאגע ָאגטגעז רע טָאה -, טַאהעישט גנקינדער   

.תויאּפאון  רדָאזיין ב  

ררעמעָאאיבער זיין אייגענער  טנדערגעווייַאננַאפהָאט זיך  ערּפדער זי      

.צונג רשטומע  

.קינד ַאי װנגענומען, אײ םזיידע הָאט אידער       

-גע יםאזיידע  ר,  הָאט דעטערָאפ רעמדיקערַאדערב ַאאיז  טָאג -      

.רבלַאעט זיין לטרייסט און געג  

  ביי לָאמײנזיידע ק רצד, הָאט דע עןמעָאר םמבייש צו זיין דע טכדי ניש    

וןפישט נאויך  וליפט נישט גענומען, אלגע-סקּפס קיין התור-דין עלכזעַא  

.נגידישן צד  

,טָאן זיך אויף גרבייזע טררוביּפאיך  בָאתורה ה-דין ַאזַאך איינער ָאנ      

.ליידן זויַא ייטל-עמרעָאצו  זטלָא סװָא  

בָאה -ע? זיין גוט, זייד ןָאלז עַאל זַא, טָאנישט ג כטַאמ סָארווַאפ -       

.רעגטפאיך גע  

רבעָא, םוצירתי יילערַאלן מיט רדערקלע טרוביּפרדער זיידע הָאט מיר       

ביי מיין רעקשנטַאפ טןַאלזיך געה ןאו עדןררַאפ זטלָאזיך נישט גע בָאאיך ה  

.עכע אויגןלמיט זיינע דורכדרינג כטרַאטַאזיידע הָאט מיך ב רקשיה. דע  

,גטָאגעז רמי ער ָאטה -, כןַאז כעעלזַא רשטייןַאפ ונג צוביסט צו י -       

ער סװָא ץלַא זַא, טָא, און גלייב אין גןפָאשל רןַאפשמע -גיי לייען קריעת -       

.זיין זויַא רףַאטוט ד  

צטפויך געזיה, לקןבַאדי אויגן צום  רהויבןַאפ ייןַאלדערביי הָאט ער       

:מיט ברען ןָאגעט גָאז ַא נגלווצּפלאון   

... בױגלב, לױאיך ג לם ...עו לבונו שרויב, לאיך ג -       

-ַארפאיך  בָאערנען, הלן זעצן זיך וגמרא א ַא ןַאּפרויסכַאן כזיין גי ןופ      

װָאסת, ון קשיות אחשבוע מרעװש ןופ ןװעטעַאזיך ר לווי רע זַא, נעןַאשט  

.ייניקטּפאים גע בןָאה  

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



לבעט-ףָאמיין של וןפגעקוקט  ויזלב ןאו רעגטפאיך הָאב מער נישט גע      

טָא וןפגעווייעט  טָאגרויסער כוח ה ַא עסּפגמרא. ע ריידן ביי דעזאויף דעם   

זיין ורן צװָאאיז ווי געבוירן גע סװָאערדיקן שטרענגן יידן נן בייכדעם הוי  

,און צדקות רמיט יוש טָאדי שט ירטפגע טָאעדה. ער ה ןַאאיבער  סטעךּפַא ַא  

מורא ײןקיינעם ק ַארפ, רזעןַאפנישט  ךַא, קיין זעטלרגַאפנישט  ךַאקיין ז  

.טײכלנישט געשמ ךַאקיין ז רַאפ, קיינעם טַאנישט געה  

ען ביים זיידן, איז איןװזיינען גע ר, ווען מינמָאלי אייװאיך געדענק,       

ַארייכער ייד און  ַא, טָאשט וןפ להקה-דער ראש רבןָאגעשט דָאגר רייָאבילג  

עןװגע ןעמָאקיין טעות נישט איז זיין נ ךַא. אויב איך מָאסטווַאלטשנַאשוב ביי ח  

,ען בעטן דעם זיידןומזין זיינען געק רבענעמסָאשטַארפ. דעם ינערלדוד לוב  

-געָאּפזיך  טָאדער זיידע ה בערָא. טערָאפאיבער זייער  דּפהס ַא כןַאמ ָאלער ז  

ער טָאייד, ה רומערפ ַאאיז געווען  בענערָאררשטַאפהגם דער  ל, ווייגטָאז  

זויַאים, מש-תַאיר דערָאומדות לנט מיט קיין כאויסגעציי טַאזיך נישט געה  

זיך ןיידן. די זין הָאב טישעָאשט ערדעַאנ וןפן לאים אויסטיי ָאלמען ז זַא  

דעם זיידן צוערשט ייגטלרגעָאפ בןָאאון זיי ה וןפדער ןפָאזייער געטר טליפגע  

ןװעער צייט גענאיז צו יע סָאובל, וורצוויי הונדערט  ךָאדערט און דערננהו  

ַאזַאאויף זיך  טהַאהָאט גע סָאמיין זיידן, וו רַאפ סרדענזוַא, ברמעגןַאפ ַא  

,ןופן דעררעהט װָאל. דער זיידע הָאט נישט גערגןָאזַאצו ב הּפחגרויסע מש  

רייסט זיך איין מיט די רע זַא, טנרָאמען אים געוו טָאזייטן ה עַאל וןפהגם   

סטוועשַאלטַאביי נ ןַאכמ יעַאלקענען אים אויך ק סָא, ווטָאשט וןפמעכטיקסטע   

לטןהַאגע גָאט בןלווייניק געווען, הָאט ער אין דעם זע ךָאנ סָאיז דא מערָאט  

געווען בערָאאיז  סָא, ווןַארעמָא ןַאייד  רבענעםָארשטַאפ ַאאיבער  דּפהס ַא  

צערייצט די גבירישע רעמ ךָאהָאט נ סָאשמים. ד-ירא ַאאון  מדןלגרויסער  ַא  

ם זיידן איןערט דװָאקרום  ַא גןָאצו ז גטַאנישט געוו בןָאזיי ה רבעָא ;זין  

עדן אים די חסידיםו רצ נטקעגןַא גטװַאאויך נישט גע בןָאה זויַאדי אויגן.   

זיין נישט גלויבן ַארפ ץרַאבייז ה ַאאויף אים  טַאגעה בןָאה סָא, ווטָאשט ןופ  

-גרוי ַא כןָאאויסגעבר טַאאיז געה טָאי אין שטװק ניידן. איך געדע-אין גוטע  

טָאשט וןפסידים און די איבעריקע חסידים ח ערנדזיַאר ןצוויש חמהלסע מ  

עַאלאון  נדזערַא, רידניקער, סיצערלרָא, גזערלגערער, טריסקער, בע -       

.נדערעַא  

,חסיד דזינערַאר רבענעםָאגעשט ַא יב לצו כןָאוקה איז אויסגעברחלדי מ      

מיט בלויע יתלט ַאזיין אין  רמקב טָאלישט געוונאים  טָאקדישא ה-חברה סװָא  

 ציצית.
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, רגטָאגעז רקַאשט טַאזיך געה טהָאעניך הגרשון  ´זינער רבי רַאדר רדע      

., אין זייערע ציציתרבַאפ ויעל, בתלכתנוצן נישט קיין  ותליידן אין ג סָאוו ַארפ  

עם ןהָאב לישרא-ץי יידן אין ארװאון  ברַאפ ַאזַאהייסט נוצן  הרוי די תװ  

עגןװ רשונגעןָאפט גרויסע אויסַאכעריבער געמד טָאט. ער הצגענו לָאמַא  

ָאים איז ד ענדישןלאין מיטל זַא. וסלשַאאון ער איז געקומען צום ב תלכת  

כןל, מיט וועוטלב וילאין זיך ב טָאה סָא, וו"זוןלח" שעניפשעַאב-סערַאס ווָאד  

ענישןפשעַאב-די ים טהָאיידישע ציצית. ער  רבןַאפהָאט געהייסן  הרודי ת  

ביי יעדן רבטַאפגעַאּפעט און מיט זייער בלוט ל, זיי געקויייםַאה כטרַאגעב  

.תןופכנ-היתים און אין די ציצל, אין די ט"חסיד זיינעם איין ציצה, דעם "שמש  

זיי זַאיידן, -רבנים און גוטע עַאלא צו רקו-לקו ַא זטלָאויסגעַארער הָאט אויך   

סװָא, תלנוצן דעם תכ ויידן צ לעַא ןלעפַאאון ב גננטדעקוַאזיין  ננעמעןָא ןָאלז  

ַא ויבןהגעפזיך אוי טָא. אין דער רבנישער וועלט הונעןפאויסגע טָאער ה  

ווען משיח וועט קומען רָאז נַאגעטענהט,  ןיידן הָאב-. רבנים און גוטעלטומ  

סָאט דשני טָאיינטיקער מענטש הה ַא זַאאיז און  תלתכ סָאיסן ווװוועט מען   

עמיסטּפָאל ערפרַאש ַא, רעדזינַא. דער רךַאז ַאזַא שטימעןַארעכט צו ב  

אים נישט דעם כבוד רגינעןַאפזיי  זַאדי קעגנער זיינע,  טדיקלשוַאב טָאה  

יּפ-איז, על סָאד סװָא, תכלת ןָאאין ציצית  נעןַאװזיי יידן ד זןלָא רַאפדער ןאו  

. חסידיםגןָאקיין ציצית ניט געטר נצןַאגנאי טָאלגוט ווי מען וו זויַאתורה,   

רבין דזינעררַא וןפ הּפחוצ ַאאיז  סָאד זַאגעטענהט,  בןָאנדערע רביים הַא וןפ  

זַאט, האויך געטענ בןָאזינד. זיי ה ַאזַאיידן און צדיקים אין  שולדיקןַאצו ב  

ער הָאט לעסק, וויי נצןַאאין דעם ג טפרבי איז אויסן געשע דזינערַאדער ר  

ַאעכנט רגע טָאציצית און ער ה ויעלדי ב וןפ ָאּפָאלנָאאיבערגענומען דעם מ  

.תלכתזיין  רַאפ רייזּפן רטייע  

.וילןּפצווישן יידן אין  קערטלַאפגע נגלַא-רןָאי טָאמה החדי מל טָא      

ויעליב די בול, צבןָא. יידן הטרס, געמגןלָא, געשטשטּפַאזיך גע ןקעגנער הָאב  

ָאלנמאײצו גטן.  ךזי לקןָאפ-רּפָאכים, געצוואונגען ושיד זטלָאגעָאּפציצית, אויך   

דזינערַאר ַארבן ָאטשזומער, ווען איך בין געווען ביים זיידן, איז גע ַאאין   

טָאלגעוו בןָאחסידים, ה דזינערַאי זיינע חברים, די רװחסיד. די זין זיינע,   

-הויע ציצית. די חברלב טהַאהָאט גע סָא, וויתלזיין אין זיין ט רדעם ייד מקב  

-ט געשביים, הָאבן נירע רנדעַא וןפזיינען געווען חסידים  סָא, ווייטלקדישא   

.ציצית עלױית מיט בלט ַאזיין רעכט אין  רבענעםָאדעם געשט ןָאט טװָאל  

ער זיידעד. עגןלאיז דערווייל גע. דער מת ךחוש ןָאהָאט זיך געט טָאאין שט  

הוקלמח-עסטע בעליר, די גייטל-קדישא-הרבחזיך די  וצ ןפגעשיקט רו הָאט  

מיט תלימקבר זיין דעם מת אין זיין ט ןָאלזיי, זיי ז ןלויפַאצווישן זיי, און ב  
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די רַאפ טּפויהדי חסידים, איבער רַאפאיז געווען  סָאדי בלויע ציצית. ד  

:ןהטענ ובירטּפר בןָא. זיי הלַאּפק דיקערַאלגעוו ַא, רגערע  

... שםה-לולחי ַאזינד,  ַאאיז ´רב, ס -       

טהָא -צווישן יידן,  וקתחלאיז משם ה-לולדי גרעסטע זינד און חי -       

... אויף זיך הירעבנעם די  ךאי -. גטָאדער זיידע געז  

עמעןװזיך אונטערגעגעבן דעם רב דעם מתנגד,  בןָאחסידים ה עפרשַאדי       

רָאדי חסידים, נ רָאן. און נישט נלטעשקעגנצו גטַאזיך נישט געוו בןָאזיי ה  

אים העזהדי  טַאנישט געה ן, הָאבגעקלערטעפזינדיקע לייט, אוי ילופַא  

ברענען עגטלפ. דער זיידע רמסו ַאען װעגאיז  ָאטטעלן. אין שטושזיך קעגנצ  

םערט דעהאויסגע נָאר, רטָאוו ַא גןָאצו ז גטַאנישט געוו טָאיט. ער הטרזיינע   

.אונגעןָאן דרוזיידנס מוסר א  

ביים נהתוחז אויף דער ַאדעם זיידן,  גןָאאיז מען געקומען ז ָאלנמאײ      

,ייסטה סָא, דץטענ-זנמען שעט צטַאנזון ט עזמערסלמיטן ק רכטעָאט אספרו  

יינען געוועןזמענטשן  רטָאדער ס טָא. מעןַאצוז נצןַאמיידלעך טבחורים מיט   

זיין ךָאקען נ סָאוו ריםָאייט. וולגסטע רדי ע רַאפן ײדביי  ררעכנטַאפ לָאמַא  

טָאלנישט געוו טָאדער זיידע ה בערָא  ר?עזמעלק ַאאון  אפרו ַאווי  רערגע  

-עלטַאדעם  ןָאגעטָאנ ייךל. ער הָאט דעריבער גטָאאין זיין שט קרותפהקיין   

לואמש וןפ ייטלגַאאון, ב טשַאיַאּפעלק עםנמעטעַאאון דעם ס טַאלַאסענעם כ  

ַאזַאצייגן זיך, צי ראיבע ייןַאלאין הויז און  אפזיך גיין צום רו זטָא, געלששמ  

ערגען און זייעניו-ר. ווען די קלעזמעלאין ישרא ןָאגעט קעַאערט טװזינד   

ןלָאמּפדי  שןלָארַאפדער רב גייט, הָאבן זיי  זַאסט, והָאבן זיך דערווא עךלמייד  

הָאט מען געציטערט זויַאהויז.  ןופ געןנרוּפרויסגעשַא רענצטעפאון דורך די   

.טָארב אין שט ררייעָאגלבי רןַאפ  

וםצ ךָאנ ויז, וויל איךהס נאין מיין זייד דןָאיזּפע נדערעַא ילפצווישן די       

:ייװדי צ טָא נעןָאעצט דערמל  

ורפגרויסע  ַאצום זיידנס הויז  רןָאפק איך, איז צוגענ, געדעלָאאיינמ      

ררבנישע ַא רויסגעקוקטַא טָאה ורפ רדע טָא וןפמיט שטרוי.  קטּפַאגעָאנ  

רטשעטערָאאיינגעק ןַאאיבער  טלרומגעהיַא ַאלש רברייטע ַאאון  שטַאילעַאּפק  

-ָאּפרַאדי הענט  ף, הָאט ממש אויַארדנעַאר ןַאייד  ַאה, לעג-ל. דער בעיגורפ  

עכעלאין עט ןָאנגעטָאן װעאיז גע סװָא, לבר ַא רויסַאשטרוי  וןפ גןרָאגעט  

דער קיך איז וןפ. גָאט-זומער ררעמעַאוו ַא, הגם עס איז געווען יצעסּפזשו  
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- רַאאיבער רַאפ קןַאאין די ב טּפלע און זיך געקניירחע מדי מו ןפלָארויסגעַא  

 שונג.

- עגאיז ´ס רע, זע, וועלאיטשע -. ןפזי גערו טָאה –! טעַאטע, טטַא -       

 ! טעַאט רקומען, דע  

, דער רבערװכעַאר עהלישעי ´רס מחותן, נדעם זיידען װאיז גע סָאד      

ַאלץכע על, אין ווריםפט מיט סלעװ ַא נגעשריבןָאהָאט  סָא, ווקעָאיסװ וןפ  

און טעסַאּפָאק לעַא וןפט ליההָאט זיך אויסגע רווי ע זויַא. טןָאבַארפאיז   

-ייך גענומען דערלער ג טָאה זויַאי הענט, ד ָאלסך מ ַא שןַאאון זיך געוו ןַאלש  

.כטַאהָאט געמ רע סָאן וועגן די נייע איסורים, וולציי  

איז לפָארטַאאין ק זַא, נעןופאויסגע בָאותן, איך החאיר ווייסט, מ -       

לפָארטַאיידן בעסער נישט עסן קיין ק ןפַארד רַאפר, און דעץמח-חשש ַא ָאד  

... סחּפאום   

הָאט רע ןנעװַא וןפזן אװײתורה, אויסצו גןָאדערביי הָאט ער גענומען ז      

.טָארבַאפנייעם  םומען דענגע  

-הָאט דער זיי -? עהלישעי ´ר, חסּפעלן יידן עסן אום װזשע -סװָא -       

.רדָאאויף זיין ב ללייכטן שמייכ ַאמיט  רעגטפדע גע  

ענײוועגן  טלאון דערציי ערטפדערויף נישט געענט טָאישעיהלע ה ´ר      

לן זייָאז יידן זַאייכער, לעס איז ג סװָא, גװַארעסנ יירלעַאלאויף  כטןַארדַאפ  

ערט דעםהסגעױייגנדיק אשװזיידע הָאט  ר. דערייןַא לט נעמען אין מוישני  

זיין לטמייכש, און געטןַאלהָאט ווייניק געה רכע עלעװ וןפמחותנס ראיות,   

ל.טיקן שמייככיל  

ןָארס יידן טװָא, ינעןפאין איין אויסגע טַאלע, איר הלישעיה ´ר, אײ -      

בעסער רףַאמען ד; נישט ץאיז קיין קונ סָאד – גטָאגעז רע טָאה -נישט,   

... עהלישעי ´עסן, ר ןפרַאייט דלרעמעָא, ָאיידן מעגן י סָא, ווינעןפאויסגע  

דער טָאיות, הַאן רזוכאין איין  לטןַאהָאט ווידער געה עלישעיה ´רען װ        

-עגקַאװעהָאט  בעָאדי ב סװָאכיבוד,  וןפזיידע אים געהייסן בעסער נעמען   

.טיש ןפשטעלט אוי  

טלָאז ןואליין ַאעסט  -ער אים געמונטערט,  טהָא -עסט, מחותן,  -       

... יידן עסן ערדעַאנ  

טןלײכדעם  נעןַארשטַאפנישט  טָאה לבר ררומעפ רטעװַאתמע רדע      

-לען װופת, רונע תוײאין ז תוהבלאין הת ךזי געןַאנגַארפן וא ענישרהעוצָאנ  

... ןײד ַארפ טןָאבַארפאיז  טלעװ ראין דע ַאלץ זַאגען, ונסגעדרױא טָאה רע עכ  

טַאכוזק געמח ןפָאט ָאאיידעם, ה עסהלישעי ´איטשע, ר רעטעפדער       

´איז ר ָאלנמאײ זַאאין קיך,  טלדערציי טָא. ער הןלבט םר, דעעזיין שוו וןפ  
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. , דער מומע רחלערכטעָאמיט זיין ט מעןַאצוז ןלובלירן אין ָאפגע עהלישעי  

רטָאפער  זַאאים ניט חושד זיין,  לןָאיידן ז זַא, טהַאי ער הָאט מורא געװ זויַא  

רינעלובל עַאלאשה, הָאט ער איבער  רעמדערפ ַאמיט  ורפ, אויף איין היללח  

:ןפאויסגערו סןַאג  

ר ...כטעָאענער טײגמיט מיין א רָאפאיך  זַאיידן, זייט וויסן,  -       

.טלגעוויי רקַאשט עןהליעיש ´צווישן זיידן און ר געגענישַאט די בָאמיך ה      

בהָארושם,  ןפטי ַאאויף מיר  זטלָאהָאט גע סָא, ווגעגענישַאע בטווייצ ַא      

.יידן-גוטן ַאיך בייגעוואוינט צווישן מיין זיידן און א  

סידים דערחביי זיינע  טלגע עןלמַאז געקומעןָאּפרַאגאריי איז לקיין בי      

.סטיעַאדינ ערלביָאדער טשערנ וןפאייניקל  ןַא, זימירערַאק עלטעָאמ ´רצדיק   

וןפב ריזיט ביים װ ַא טַאגעשטָאּפזיך, הָאט דער רבי  ירטפי עס װאון   

סטַאיידישן ג-ער דעם גוט טָאמתנגד, ה ַאז געווען יטש דער זיידע אָא. כטָאשט  

דער. לשטו-טערָאפזיין  טןָאגעטרָאּפבוד און אים כמיט גרויס  גענומעןפאוי  

די טּפטיש הָאבן זיך געשטו וםַאר ןזייד עבןל עקגעזעצטַאװרבי הָאט זיך   

.חסידים און מקורבים  

ר. דעוימעןלפאון  רןַא, בלּפע -כיבוד  גןָאריינגעטרַא טהָאבע ָאדי ב      

מיטן ומדותלגענומען רעדן  ייךלען, הָאט גװטייגער איז געשע, ווי זיין דזיי  

,רעדן לומדות וקיין חשק צ טַאנישט געה טָאייד ה-גוטער רעד רבעָא. טַאסג  

בעסער טָאבריה, און ער ה רען קיין גרויסעװ, נישט געניםַאּפיז, אער  סָאאין וו  

טָאנשטָאיידישע שטיק. -גוט עןַאװרּפעוויות און הן ַאכגענומען אונטערזינגען, מ  

רהות ַאט מיט גימטריאות, לווע ַא גטָאנגעזָא רָאט ער גהָאמדות, לועדן ר  

. דער זיידעסוקיםּפאותיות אין  וןפ ןָאלדי צ ינעןפאין אויסגע שטייטַאב סװָא   

בינסרקיין גרויס חשק צו דעם מין תורה. דעם  טַאהָאט נישט געה רמיינע  

כטורזַאפ הָאטדער רבי  רָאומתן. ווי נ-זיך גענומען צו משא ךיילט גהָאגבאי   

ײם.שיר סצדיק םעט דער גבאי גענומען מסחרן מיט דהָא, ויםלפ ַא  

ןפהָאט ער אויסגערו - !ויםלפ ַא רַאפ רוהסף טכ לאיין קערב -       

ן ...בהַאל ַאאיין קערבל מיט  -. יותלע ןפרקויַאפי ביים װניגון,  ַאמיט   

... עךלצוויי קערב  

דַאל. ברייזּפנדערן אין ַאטיגן איינער דעם שבן איבערגעהָאחסידים       

בין, עררביים  בעטןעאון ג רייבער מיט קינדעװ ןפלָאגעָאנזיינען זיך אויך   

-ַאגבאי הָאט געהייסן ב ערד בערָאעבענטשט, גענטשן. דער רבי הָאט בזיי  לָאז  

זטלָארַאפבי הָאט רדער  ר. איידעאויסָארפה אין רכב רבישער ריעדע ַארפ ןָאלצ  

.ירעכטספטערנאו סָאד טפרקויַאפדער גבאי זייגער  טָאזיידנס שטוב, ה םדע  
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ראים דעריבע טָאאון מען ה וספ ַאקען אויף נוהגע טהָא זימירערַאדער ק  

... סט געלטָאבין הָאט געקרדעם  ירןפ. די זכיה צו ירטפעגערטאונ  

    געווישטָאּפ ע, הָאט דער זיידרויסַאסידים זיינען חרבי מיט די  רען דעװ    

וןפ רייבןָאּפ טָאלגעוו טװָאל, ווי ער עלטשייַאפ-דעם טיש מיט דער קעשענע  

רטָאקיין וו טָארביסטווע, און ער ה ערכעלטפדער געשע וןפ ראים יעדן זכ  

סָאמדן און מתנגד, וולס, דעם ו, טודרםמיד זיינעלצום ת טרויסגערעדַאנישט   

.ן געהערטאוגעזען  טָאס ער הָאט איבער דעם ווכלגעשמיי טָאה  

ומעןנאון גע ןלויפַאער ב טָאה - !ערנען, נישט ליידיק גייןלע, נ´מ -       

.טןעהַאלג רקַאשט טָאכן ער הלווע וןפ, רוחשיעור מיט דעם ב ערנעןל  

-ומען די שוועסנ, הָאט מיין מוטער געלחודש אלו ייבהנָאסוף זומער, אין       

.ענטשיןל, קיין ייםַאהטער און מיך און זיך צוריקגעקערט   

-, מיטעךלעלט מיט קיכעװ ַאאונדז  רַאפ קןַאנגעבָאט הָא בעָאדי ב      

וועג ןפאוי .כטסןַאאון איינגעמ טפַאז עשערלפסך  ַא רייןַאעג װעגעבן אין ג  

דער וןפ ןָאכגעקרָאּפרַא, בין הלעג-לבע עבןלעריסן צו זיצן גאיך זיך  בהָא  

הָאט מיך געמוסרט מעַא. די מערדפצו די  טפייפוועג, גע רגיקןַאבויד ביים ב  

. וועןלבילגארייער רבס אייניק רןַאפנישט  סטּפַא סָא, ווירונגפפמיין אוי ַארפ  

-געָאנמיר  עַאמדי מ טָא,הװעַאנט יָאך דער שטרדו ןָארפכגעורנען דזײמיר   

,גטזָאאון מיר גע ענצטערלעךפ טעוועטערַארקַאפטורמע מיט  ַאזן אויף װי  

-ילן בעוא רדעפ ָאּפק און הָאבן אין ייטליך וועל נישט ווערן קיין אאויב  זַא  

-לגאבי ר, וואו עס זיצט דעלַאזיצן אין קרימינ ָאלמַא ךנָאאיך  לעװ, ותלעג  

ט מיטרהָאט זיך אויך געחב סָא, וויעסנאפ לשעלע שמואטבוניק אי-לרייער כ  

-געָאּפב הָאאיך  סװָא ָאל, יעדעס מןָאט ָאלדעמ וןפגנבים. -ערדפאון  ערדפ  

אלמוש עלאיטשע :ןפמיך רו מעַאדי מ עגטלפ, ךַאיידישע ז-נישט ַא עסּפע ןָאט  

.               אניעספ  

דערלעװאון  ערפ, דערעךלדורך די שטעט ןָארפזיינען מיר גע לייװדער      

".אביונס גיטער ךל"דעם מ ןפזיי רו לעגןפיידן  סַאגובערניע, וו רינעלובל וןפ  

זייערע ינטפמען גע װָאסיידישע שטעט, -טַאל רןָאפרבייגעַאפמיר זיינען   

כעלזעַאשטעט מיט  "ח;גזירת ת וןפדי צייטן  וןפ ריםפנעמען אין יידישע ס  

ייללערַאן וא ָאװפיי און יוזערן גאואון שעברעשין א שטשָאמזַאנעמען ווי   

טעט מיטש ;עולמס-יידישע שולן און בית לטעַאשטעט מיט  ;נדערעַא  

עלכעװקלויסטערס און טורעמס און ברייטע רונדע מערק,  רצייטיקדיקעַאפ  

זיי טפורס מען װָאעך, לאון דעכ נטעװע רנצעלט מיט הילינגררומגעַאזיינען   

שטעט מיט ;ן סעדעכעסוא רעמערכע עס זיצן קלווע ר, אונטע"טשענעסּפַא"  

  ;רייןַאל ואין ש גָארטַאפיידן  ןפור סָאגים, מיט שמשים, וונהיידישע מ טעַאל
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- מיט גע רייןַאאין די חדרים  רקינדע-דקירד ןריפ סװָא, ערספלעַאהמיט ב  

- כַאאון נ ץביי יעדן נייעם געזע רקַאאין מ קןּפױ סװָא, ויקערסּפמיט  ;גַאנז  

יידישע שטובן מיט וןפ ענצטערפצירן אויס  סָאלעך, ווגיינ-מיט חדר ;יכטר  

;טובים-בוד ימיםכל ייגעלעךפ וןאאון לייבן  עךלגעשניצטע הערשע לערלייַא  

ן דיוא וילןּפי אין איבעריקן װדי יידן זיינען יידישער  עלכין וועא, טשטע  

געגנט נדערַאאין קיין  ריםָא. וווילןּפען גויאישער ווי אין איבעריקן נגויים זיי  

טפָא, רהָא נגעלַא זעלכעַא גןָאנישט טר ויעריםּפ ישעלויּפדי  עגןלפ ןלויּפאין   

,ינקלװאויף יעדן  דןָאלעך מיט טרליטעה רביקעַאפ עלכזעַא, עןלקסַאביז די   

רביקעַאפ כעלזעַא, (טעסַאּפָאק) נעסַאסוקמ טענעפהָאאויסגע געלַאנ כעלזעַא  

.יספאויף די  (ןַאלנדַאס) קעסַאייטע כאדנענדן און אויסגעלאויף די  רטלעןַאג  

-ע אומגעכזעלַא גןָאנישט געטר ויערטעסּפדי  בןָאט הנגעג רנדעַאאין קיין   

-רַאפ רייטעדגעפויכע צונויה, עּפדי ק ףאוי נעןַאטורב עפשטיי עהויכ ערויה  

טנגעג נדערַא". אין קיין מולקעסַא"כ ןפמען הָאט זיי גערו סָא, ווןַאלביקע ש  

נישט געווען אויסגעמישט עלקערונגפַאב ישעלויּפאיז אויך די  ןלויּפ-אין קרוין  

עמדער איבערהדי  גןָאגעטר בןָאה סָא, ווויעריםּפגעדיכט מיט רוטענישע  זויַא  

,שוןל צקעלַאבָאאון גערעדט כ רוועסָאב דערָא טיעסלַאּפאין  געןַאנדי הויזן, געג  

-זיי רוםפאון  רביקַאפאון  דישָאטמַאל. נישָאיעוו ןפעס גערו בןָאיידן ה סָאוו  

רינעלובליון אין בא ךלמ וןפדי גיטער  טָאנען געווען די יידן ווי די גויים אין   

אין רשטעקטַאפען װגע עךל, זיינען די שטעטןַאב ַא וןפ גערוקטָאּפגעגנט.   

רדעלווע עפדער צייט. די טי וןפ נגערירטָא, נישט רצייטיקדיקייטַאפזייער   

.טלעװאיבעריקער  רדע וןפט נדי געג געטיילטָאּפ בןָאה  

ען מירײנז סנגָאון ווא נעןַאזיך מיט בוידן און ב ןּפעלצוויי טעג ש ךָאנ      

געגנטַאערשטע הָאט אונדז ב סָא, קיין לענטשין. דהייםַאצוריק  נגעקומעןָא  

זןלָאגעב ןוריט הָאבח, וואו די ברויסַאמדרש ה-בית וןפ רפשו ַא וןפקול  ַא  

ל.ולודש אח ןופטעג  כטיקעָארפט שטייט אין די לעװדי  סָאאויף וו  
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עטב ןאו זיי אונדב בןד שויײט ַא כרעב בָא-ודביכ בצולי        

  זָאקן ...די  ןמחילה אי ָאךדערנ                                 
 

- רעמָאלעגט דריקן אויף אונדז די אומעטיקייט און פי געוויינלעך װמער       

ערון אונדזעפלעגן צוריקקומען פעק לענטשין נָאכדעם ווי מיר הון דעם פקייט   

- ע הָאט אויסגעלענע שטעטעפרָאַארוופדָאס  יילגָארבַאזוכן אין בי  

ס הָאט איןָאווי עס איז געווען. די מַאמע, וו רענעלך קָאזען נ  

- ריין אין איר אייביַאעבט, איז ווידער לגעפָאטערס הויז אויפאיר   

ט גובר צו זייןפָאגעה ַאלץך נָאעניש און אומעט. זי הָאט גקער שוויי  

מען אוןַאזָאל בַאלייגן ַאן עקז ר, עםן ביי אילעקשנות און ּפועדעם טַאטנס   

- כרהָאט זי, דו םיב דעלינען ַא רבנות אין ַא גרעסער שטעטל. צופקענען גע  

, יידישע מעטָאדע-ַאר צוויי רובל ַא רוסישפנדלט ַאָארנדיק ווַארשע, איינגעהפ  

ער מען קען ַאליין זיך אויסלערנען די רוסישע שּפרַאך און דיכעלװון פ  

טן מיטפע צענדליק העכון עטלעפַאמלונג זטיק. דָאס איז געווען ַא מַאַאגר  

עלכע עס איז געווען ָאּפגעדרוקט דערװבלעטלעך, אויף -ערשַארביקע פ  

געשוירענער בָארד און מיט רמיט ַא שיינע ײד, ַא רון מחבפעט רּפָארט  

. ע בדחניםלכי עס טרָאגן ַאזעװּפ, ָאן קפקע אוילַא דייטשמערישער יַארמע  

ץערהתלי פנּפגעדרוקט דער נָאמען: ָאעווען געט איז טראונטער דעם ּפָאר  

, סיי זיין נָאמען הָאבןרון דעם מחבפטרעט רָאּפ ר. סיי דעץהנ - ץניימָאנָאווי  

ב גלייך גענומען לערנען זיך דיהָאשטַארק אויסגענומען, און איך  רביי מי  

ט איבערגעזעצט איןררט אין ווָאָא, וועלכע זיינען געווען וורערטעװסישע ור  

קַארבן שטָאצו, הרהשכל דע-לעך, מערסטנס מיט ַא מוסרהיידיש. די מעש  

- ון מיין שוועספאין די אויגן  רך מעָאין מיינע אויגן, און נאנושא חן געווען   

צייט ַאן. אויף טבייט טַא ןן געוועח-רנישט נושאָאבן גָאזיי ה רבעָא. רטע  

םגעּפועלט ביי ָאגישע רייד און איבערצייגונג, יָאדי מַאמע, מיט אירע ל טָאה  

- יינראון ַא םירפייגן די סלעקװג ַאָאש איין שעה אין טָאטכ ָאלז רטַאטן, ע  
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לייןַא מעַאדי מ לעגטפ, רייכטעל ןַאככדי אים צו מ. דעָאקוקן אין דער מעט  

. איך געדענקטןַאזי איבערגיין מיטן ט ךָאדורכגיין די לעקציע און דערנ רריעפ  

-ַארפ כעלזעַא גןָארויסזַאביים  טערןַאזיך מ לעגטפ טעַאביז איצט ווי דער ט ךָאנ  

".יעָאיעמָאזַא, "סק"יעלנָאשטשעסוויטעו, "ס"דיעזשּפָאווערטער ווי " סטישעַאט  

רעסק. ע רדע רןָאיכן איז אים מיאוס געווגאין  בערָא. ערנדעַא" און לָאגַא"גל  

רוסיש לידל מיט ַאאויסגווייניק  וןפלערנען  לטָאנישט געוו ןפואביי קיין  טהָא  

" ...טיַאדָארָאב ָאליָאז, קטיַאכנָאמ טָאווי "ק מעןַאגר זעלכעַא  

-, נישט רעדן ָארטַאשוין מיטן גובערנ לווע יךאאיז אומזיסט, ´ס -       

ער הָאט סָא, ווריםפומען זיך צו זיינע סנאון גע גטָאגעז טעַאט דער טהָא  

מיט קליינע ָאּפרַאאויבן ביז  וןפמיט חידושים  שריבןַאגן בעזייערע בר  

.רונדע שורהלעך-לבַאה קטעָאגעט  

קורצער צייט. ווען זי ַאאין  דעָאדי מעט נגעןַאאיז דורכגעג מעַאדי מ      

זי לטָאות, וונרב ַא נעמעןָאנאון  מעןַאדעם עקז לטןַאה טפרַאגעד לטָאוו  

יידענע און אירע ַאזי איז בלויז געווען  בערָאאיינס און צוויי.  כטמַאעס גע  

-. צוראי רַאפחיסרון  ַא נָארקענטענישן זיינען נישט געווען קיין מעלה,   

מיר, די שוועסטער און איך, געזוברעוועט בןָא, המעןַאמיט דער מ מעןַאז  

מיר זויַאדי וועלט שטייט. ווי  סװָארוסיש אויף  קטַאאון געקנ טןפאין די הע  

מיר בערָא ;מעשה נדערעַא ןַא, איז רויסגערעדטַאדי רוסישע ווערטער  בןָאה  

.ייניקנװאויס וןפ רוכןּפמעשהלעך און קלוגע ש לעַאגעקענט  בןָאה  

-. אונטערגעגעבן חשק רמי מעַאדי מ טָאה -! ערןל, ערןל -       

אויף רב, ווען דו וועסט עלטער מעןַאעקז לייגןַאצו ב רטעכוועט דיר זיין ליי´ס  

.ןרעװ  

ַאאיך וועל זיין  זַא, גָאווי דער ט רָאאיז געווען קל מעןַאביי דער מ      

וועט נישט מורא סָארב, וו ַאזיין  לָאאיך ז זַא, לטָאגעוו טהָאזי  רבעָא :רב  

ָאר.טַאצו רעדן מיטן גובערנ בןהָא  

זי זַאי וועט זיין, ז ָאס, וומעןַאדער מ רעגטפגע טָאה רמיין שוועסטע      

.וועט גרעסער ווערן  

.ערטפגעענט מעַאדי מ טהָא - ?מיידל זיין ַאקען  סָאוו -       

-נישט גע טָא, הןָאדווייז נקי וןפ ערזיכטיקעפאיי ןַאדי שוועסטער,       

-ָאּפ רנישטָאווערן ג עאיקייטןפווייבערשע  ירעא סָא, ווסָאקענט מוחל זיין ד  

ררייסעניש צווישן אי רשטענדיקע וןפ לװַאק ַאאיז געווען  סָא. דצטַאגעש  

ר.און מי  

-ער הָאט גע סָא, ווםידושיחע נאין זיי כטָארקַאפען װאיז גע טעַאט רדע      

אין דער עסּפמחדש געווען ע טהָא רע סָא, וולָאטעג. יעדעס מ עצַאניבן גשר  

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

בןהָא קןַאגליק. זיינע ב וןפגעשיינט  רע טהָאגמרא,  רדער אין דעָא, רהוח  

וועמען ַארפ בנדיקָאגעלויכטן. נישט ה בןָאאויגן ה ויעל, זיינע במטלַאפעג  

, דערמעןַאמ רדע רַאפער זיי דערציילן  לעגטפדערציילן זיינע חידושים,  וצ  

,גננערקענוָאאון  רעמקייטװַא וןפאון זוכער  סטַא, דער אייביקער ענטוזיטעטַא  

.טענה מעסַאדער מ וןפקינד,  ַאי װ, הענטיקָאּפאיז געבליבן   

ר?קינדע וןאווייב  ייזןּפנסטו צו שכזשע, מיט די חידושים רע-סװָא -       

.רעגטפט זי געהָא -  

-ערע חדשים און געכעהלט אין די ָאאיז, אגב, געווען דעמ מעַאדי מ      

ט.עלװ ראויף דע ענישפשעַאניי ב ַאגרייט זיך ברענגען   

,י שטוב, רעדן, סודען זיךד ילןפָאנומען נווייבער גע בןהָאאין גיכן  רָאג      

ווייבער סָאן וורנישט הע רףַאיינגל ד ַאטוב, ווייל ש וןפ רויסשיקןַאאון מיך   

.צןכגענומען קרע מעַאדי מ טָאה רגןָארימפ ַאעם נרעדן צווישן זיך. אין איי  

מעסַאמ רעך דעלליי ַאמיט  נגעןַארהַאפגלייך  בןָאה רדי שטעטלשע ווייבע  

גויע מיטן ַא, םַאייבהברענגען די  ןפוילמיך געשיקט  טָאבעט און מען ה  

ַא.ווָאצַאקּפַא מעןָאנ   

עכדי טרייטעלע טָאה - !ירןפלויף שנעל און ברענג זי גלייך צו -   

.גטָאנגעזָאמיר   

איז ביי מיר ןפלוי סָא, ווייל דגןָאנזָא טפרַאמיר נישט געד טָאזי ה       

בין ָאלמ סָא. דןפָאעלגיינגלווייז. איך בין תמיד  ךַאז עכלערטיַאנ ַאגעווען   

רָאיים, נהאיז נישט געווען אין דער  ַאםרוח. די הייב ַאווי  לויגןפאיך גע  

איידער לפָארטַאק עדי לעצט בןָאאויסגער טָאוואו זי ה ,עלדערפאויף די   

-בָאדעם גר וועקגעלייגטַאגויע הָאט  בעָא. די קורצע גרןָאער קומט ינטוו רדע  

-ַאאון געשט נגעןַאווי זי איז געג זויַאאון  רטעךַאפ סָאד ונדןברומגעַא .אייזן  

שוין זעס אי טשָא, כרוועסָאאון ב דער וןפנען מיט אויסגעשמירטע הענט   

ך.ינטערן ליילעה מעןַאמ רצו דע וועקַא, איז זי לטלעךַאגעווען ק  

,לּפרויט קע ַאמיידעלע, מיט  ַא רןָאאיז געבוירן געוו השע עכעלך עטנָא  

.ריקעָאה-רויט ַאאיז אויך געווען  סָא, וומעןַאאין דער מ טןָאגער  

-ק שבת ביים לייזגעשמייכלט מיט חו בןָאמדרש הה-די חסידים אין בית  

געןנערב סדָאד שרה. נקי םגעגעבן דע ןעמָאנ ַאהָאט  טערָאפענען, ווען מיין   

.בושה ַא רַאפגעווען  נטכררעַאפחסידים  ייבעלט איז װאויף דער  רכטעָאט ַא  

מיט שמייסןָאּפ שיקַא?טמ?גחסידישן יונ ַא ילופמען א לעגטפ ָאלנישט איינמ  

מען ביי אונדז טָאקיין סעודה ה ַאזיך,  שטייטַארפ ,ךַאז ַאזַא ַארפ רטלעןַאג  

מיט יםַאטלעבַאי בדבד געווען כבלויז מ טהָא ןע. מטַאכאין שטוב נישט געמ  
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מיידל ַא רַאפקיכלעך. -און אייער ןפנַאבר וןפ נעןַאשטַאס איז בװָאקידוש,   

. גוס אויך געווען גענָאאיז ד  

קינד און עס ָאסזויגן ד וגענוג מילך צ טַאעהג טניש טהָא עמַאדי מ  

יגןװ-און צו גָארטַאפ ייבןהפזיך אוי לעגפ יךאן. נעייװ טפָאדעריבער  טלעגפ  

בהָאבעט. דערביי  מעסַאביי דער מ נעןַאאיז געשט סָאס קינד אין וויגל, וודָא  

... נימלּפקינדס  וןפגלייך  ליגןפמיט  נספהוי ולעפ טַאּפאיך געכ  

דעם ץחו ַאשווערער.  ךָאנ רןָאאין אונדזער שטוב איז געוו עבןל סָאד  

לָאמַא. מיטנגווייליקייטַאל לטעַאגעהערשט די  טָאקינד, ה וןפוויינען  טןפָא  

טָאמחלוקת ה וןפ ייערפ ַאאון  רןװָאאיבערגעריסן גע קייטװײלינגלַאי דאיז   

יידיש שטעטעלע, איז ַאאין שטעטעלע. ווי געוויינלעך אין  קערטַאלפעגפאוי  

איז עס געווען ָאלדָאס מ ;ן עניןכעלגעט ַא יבלצו כןָאאויסגעבר רייעפ סָאד  

.יטהחאיטשע שוחט און זיין ש ´רצוליב   

-בעל ַאלמדן און  ַא, דיי רשיינע רטערעלע ןַאאיטשע שוחט איז געווען  ´ר  

ר. עטָאגרעסערער שט ַאט אין חצו זיין שו נעןַאגעשטָאנשכל, וועמען עס איז   

טפָא טגלעפ ראון ע ריינדפ ענטערָאנ ַא טערסָאפעווען מיין גאיז אויך   

.סטַאג ואויך צ ָארלף, נחווייזן דעם  רָאישט ננקומען צו אונדז אין שטוב,   

ןפטריימל אויש ַא ןָאנטָאער אויך  עגטלפטובים -ימים יןאבתים און שאין   

,שאלה ַא סקענעןּפער אויך  לעגטפ. אגב, טערָאפמיט מיין  ייךל, צוגָאּפק  

טפָאאויך  עגלפיים. איך הנישט זיין אין דער  לעגטפ טערָאפווען מיין   

סװָאאיז געווען,  הויז. די מעשהאיטשע שוחט אין  ´ט דעם רָאקומען צו   

לדיקערַאגעוו ַאשוחט און מוהל, געווען אויך  ץחוַאאיטשע שוחט איז  ´ר  

רעכןּפשָאּפהָאט נישט געקענט  רענהרעס. קיי-עין רעכןּפשָאּפאין  המומח  

.איטשע ´י רװ, סוקיםּפ וןא רוכןּפלישע שראויסטע זעלכעַאהרע מיט -עין ןַא  

יװ גשלעכט אוי ַא ָאּפרַאער נעמט  זַא, גןָאז לעגןפאין שטעטל  רדי ווייבע  

-עין ןַא רעכןּפשָאּפאויף  הברי ַאווי ער איז געווען  ונקטּפ. נטהַא רמיט דע  

ןַא ןָאטָאּפאויף  הברי ַאטקע , געווען חזוי איז זיין ווייב, שרה די שוַארע, ה  

ברוין ניםּפ ַאעלטערע צעקנייטשטע יידענע, מיט  ןַארע. זי איז געווען ה-עין  

וןפקין  ַאע אייגעלעך, מיט זביי רצעַאשוו-ציגיינערין, מיט קויל ַאווי ביי   

,געברומט עסּפע דתמי טהָא סָאמויל, וו ַאאון מיט  עךלרצלען און בערדָאוו  

עסענערלטַא רעטסטעפַארפאיבער איר  לַאש ַאילט אין הגעמורמלט. איינגע  

. זי איז אויךלייןַארעדן צו זיך  ערטהגעפנישט אוי לטעַא, הָאט די קעָאּפק  

,ען צוליב איר אויסזעןװ. צי דָאס איז גערטשנדיקעָאוו ַאשילטערקע,  ַאען װגע  

יךא בערָא ;, ווייס איך נישטלייןַאצי צוליב איר שטענדיקן רעדן צו זיך   

.עניצערה-עין רגרויסע ַא ַארפ לטןַאדי יידענע געה ָאטה ןעז מַאק, נדעעג  
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. יזןַאװט זיך בהָאע קינדער ווען זי רמיט זייע ןפנטלויַא עגןלפווייבלעך   

איז דָאס זַא, טגָאגעז ייךלמען ג טהָארן, ָאגעוו נקרַאקינד איז ק ַא ָארי נװ  

נדס קיָאיילן דה ובירןּפרמען  לעגטפאויג. צום ערשטן -דער שוחטקעס שלעכט  

ַא רייסןָאּפטקע, שוחזיך צו דער  ןַאּפבגנבה צוכ לעגטפמען  סװָאדערמיט,   

אים אויף ברענענדיקע קוילן ענעןררבַאפאון  לַאאייביקן ש ראי וןפ ענזלרפ  

יסענערגעָאּפמיט  רומגייןַאתמיד  לעגטפ. די שוחטקע ָאּפערדענעם ט ןַאאין   

-גע בןהָא סָאזיך די ווייבער, וו וןפייבן רט עגטלפ. זי לַאאין איר ש נזןרַאפ  

ל.רענזפ ַאאירס  ךָאז קערטָאל  

.טןָאלט זי געשהָא -! טעניוָאדיר, ג ךָאמען קריעה נ לָארייסן ז זַא -       

... זיי ףקומען אוי לָאנרייסעניש זײא ןַא -   

ייןגמען  לעגטפ, ןפלָאנישט געה טהָא לרענזפ עטרברענַאפ סָאד זַא      

אויסגעקומעןע. עס איז הר-די גרויסע עין רעכןּפשָאּפ לָאאיטשען ער ז ´צו ר  

ןײגזיין א סװָאהרעס, -די עין רעכןּפשָאּפ טפרַאגעד טָא, איטשע ה´ר זַא, זויַא  

ייבערװ, ווען די ייערפ ַאברענען ווי  לעגטפ לטעַאט געגעבן. די ָאווייב ה  

,נגענומעןָארעס. עס איז געווען ה-עין רעכןּפשָאּפ ןַאקומען צו איר מ לעגןפ  

זַאימן, ס ַאבייז אויג, איז עס  ַא ןכרעּפשָאּפ ךנָאאיטשע געניצט  ´רז אויב ַא  

´. און רייטהנקרַאק רנדעַאהרע, נישט קיין -עין ןַאען װגע קעַאעס איז ט  

טָאה סָא. שרה די שוחטקע, וולַאפ ַאזַאשטענדיק געניצן אין  לעגטפאיטשע   

-, הָאט געיספזיינע  רכן אונטעָאעלט און געקרװ ַא טןַאלגעה ןַאאיר מ וןפ  

.געניצן וןפ למוי סָאער צערייסט זיך, נעבעך, ד זַאטענהט,   

ערײנאיז נישט א רע -זי זיך געבייזערט,  טָאה -, נדערעַאגייטס צו       

.שטעטל אין  

איטשע ´. רנדערןַאגיין צו קיין  לטָאבן נישט געווָאדי ווייבער ה בערָא      

-דער נדיקפנרוָאענט, הי ד שןַאזיך געוו טָא. ער הגןָאּפזָאקיינעם נישט  לעגטפ  

טהָא טָאגעזג, גוטע און שלעכטע. כיםָאמל וןפנעמען  סטישסטעַאנטַאפביי די   

גענומען רע טהָא כדעםָא. נטפָאדערביי  ייענדיקּפאון ערנסט, ש נגַאל רע  

גטָאישט געזנ רוךּפדעם ש טהָאער  זַאסימן,  ַאגעניצן. דָאס איז געווען   

.אומזיסט  

.קייטרמיט זיכע גטָאהרע,  הָאט ער געז-עין ןַאאיז ´ס -       

-הצוליב די חקיר טרגעקלעפביסל אויַא וין געוועןשאיז  מעַאמיין מ טשָאכ      

עסעדעס און יהר-אויך געגלויבט אין עין ונדעסטוועגןפזי  טָאאירע, ה ריםפס  

,עןװײנאין  עןַאנגרגַאפיך זצוגעקומען שוועסטערל איז -מיין ניי סָא, וולָאמ  

.איטשע שוחט ´רזי מיך געשיקט צו  טהָא  

בהָא -שבע, -בת בת הרע שרה-עין ןַא ָאּפ רעכטּפאיטשע, ש ´ר -   

.ןפוילגיכן  וןפ טײערטַאפ, םטעָאאין איין  גטָאאיך געז  

 

133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ךי. אטַאעהגליב  רקַאט שטחאיטשע שו´ צו ר יחותלאיך הָאב די ש  

לעגטפ. ער םיפזיינע חל טפרַאאיטשע ש ´זען ווי ר והנאה צ טַאגעה בָאה  

גענוצט טהָא רע סָא, וועדערספגענדזענע  שניצןַארפבריה אין  ַאאויך זיין   

ריבן חידושים אויף דערער אויך געש טָא, הטערָאפיין מצום שרייבן. ווי   

דער שוחטקעס טןַאכטרַאצו ב טַאאיך ליב געה בָאה וןפדער ךנָא. מער התור  

-מיט זעגן, קעסט ולפ, םָאקר ַא טהַאגע טָא. שרה די שוחטקע הםָאקר-אייזן  

,ע מכשיריםנאייזער דערעַאנ לערלייַאאון  ןפ, שרוימערסַאלעך טשוועקעס, ה  

אין גטָאי מען הָאט געזװט, למטמון מיט גע ַא דינטַארפזי הָאט  סָאוו וןפ  

אייזערנע עַאלדי  טָאצו  כקייטַאגרויסע שוו ַא טַאגעה בהָאשטעטל. איך   

.קעסװעצו טש ץלַאמער ווי  ;כןַאז  

בייז אויג מיין ַא ןָאטָאּפ טפרַאגעד טהָא, אייגנטלעך, מען סװָארַאפ  

ר,נעײט קהָא ּפחהשוועסטערל שרהלע, ווייס איך נישט. אין אונדזער מש  

לָאז עס זַא זויַאשיינקייט,  ר, נישט געזינדיקט מיט קיין איבעריקעהחליל  

-ַאדי מ רבעָא .נדערונגואַאװבייז אויג אין זייער ב ַא ןָאצוטָאּפ רווייבע קןלָא  

עסרה-עין ןכרעּפשָאּפאיטשען  ´שיקן צו ר ונדעסטוועגןפמיך  לעגטפע נמע מיי  

קןַאאי ב ןּפקניי רמי לעגטפאיטשע ´ . רנערשטיקָאנטיק און דָאמ לעַא  

ר.עדעפזענע דגענ רשניצטעַאפ-קונציק ַאאון שענקן מיר   

איז געווען די אמתע´ס -, רקַאער געניצן שט לעגטפ -, ַאַאַאה -       

רןַאפ השלמ הואפר ַא מעןַאער מד, און ווינטש עליי, יהושעגהרע. -עין  

... ינדק  

רדי שוחטקע ברומען מיט כעס אויף מי לעגטפ -, רעָאב רעָאה -       

.עריסןגנישט  לשַאדעם  וןפ רענזלעךפקיין  רביי אי לָאהגם איך הָאב קיינמ  

-עגזיינען  סָא, וורטעָאפאיטשע שוחט און מיין  ´צווישן דעם ר טָאאון   

ה.וקלמח ייערדיקעפ  כןַאאויסגעבר לוצלונגּפ, איז ריינדפ נטסטעָאעווען די נ  

ַאמל געווען  טהָאאיטשע  ´ברית, אויף וועלכן ר ַאעס איז געווען ביי       

לטעַא סאיטשע ´ר זַא, טמערקַאב טהָא, דער סנדק, טערָאפקינד, און מיין   

עסטעפ ַא בןָאה רףַאדין, ד ויטןלט, חשו ַאציטערט מיטן מעסער.  נטַאח  

המהב כטענעָאט די געשריטה, וועחש ר, אויב דער חלף ציטערט ביי דענטהַא  

איטשען צו ´ר ןפדעריבער גערו טהָא טערָאפ. מיין הפעוף טרי סָאדער דָא  

-נט ציהַאזיין  זַאוויסן,  זטלָאאים גע ןפאיידעלן או ןַאזיך און אויף זייער   

.שעכטן ןרעהפױא רףַאער ד זַאאון  לטקייטַא וןפטערט שוין   

יידן און זיך העד ןַאנה כנישט שטעלן אין ס טרָאט ראיטשע, אי´ר -       

ַא, העס איז, חליל -. שעמטַארפ גטָאגעז טעַאדער ט טָאה - לייןַא  

ןופ,  געוועלב, טָאג נקעןַאאייער ווייב, ד טָאדערצו ה...  הפטרי וןפחשש   
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וצ ...ן געבבכבוד. אייערע קינדער זיינען אויסגע רנסהּפזי ציט  װָאס  

? ...לעבן´טעלן סשאיר זיך איינ טפרַאד סָאוו  

. נגעצונדןָא רןָאאיטשע איז געוו ´ר      

און איך וועל נישט ןַאמנגניו ַאווי ביי  רקַאאיז שט נטהַארב, מיין  -       

נישט לטװָאווען איך  -. רנדיקָאצ גטָאער געז טָאה - הדי שחיט גןלײוועקַא  

.מיין נשמהגעשטעלט נייאט שאיך ני טָאלגעווען זיכער, וו  

מיט דעם שוחט ןהאיינטענ רובירטּפנישט  טָאה טעַאדער ט לפווי          

ווי זויַא. הדי שחיט וועקצולייגןַא ועלןּפט נער ביי אים נישט געקע טהָא  

רע טָאגייט אין יידישקייט, ה סָאד זַאאוסט, עװג טהָאמיינער  טעַאדער ט  

ַארפ ןפרוען אויסגענביים לייע גָאאון שבת בייט טפַאריינדשפזיין  רבויגןַאפ  

ציטערט, אסרט נטַאאיטשעס ה ´ר סָאיב דעם, וולז צוַא, טיםַאלעבַאדי ב  

, וועט עסרדער שחיטה זיינע וןפ, און ווער עס וועט עסן הזיין שחיט רע  

ה ...און נביל הפגעגעסן טרי לטָאוו רזיין ווי ע  

ל.אין טלית און אין שטריימ ןָאנגעטָאאיטשע,  ´ערויף איז רדגלייך       

:גטָאאון געז רעמעלבע ןפאוי רויףַא  

למדן ַא. איך בין לבלבו-שקר ַא ראויף מי כטַארב מ ריידן, דע       

עטװ ןַאיונגערמ ַא אוןי דער רב, װ ותַאלש סקענעןּפשמים, קען -ירא ַאאון   

שוחט לטןַאגעניטן  ַאמיר,  הנישט אסרן די שחיט  

צוויי ןפַאזיך געש בןָאחושך. גלייך ה רןָאאיז געוו שמדרה-אין בית      

רדע וןפגעשריגן  טָאה לעַא וןפער כגעשריגן. הע ןהָאב לעַאצדדים.   

.חטקעודי ש השול שר-ווייבער  

.עטװלדעַאזי געוו טָאה -! טחאיטשע שו ´בלוט ר רגיסטַאפיידן, מען  -       

ימלעןהדי  לע´כ ...וועלטן איינרייסן  לע´כ ... ןָאזלרעל עס נישט דע´כ -   

.לטןּפַאש  

און איז ןפונגערָאזיך נישט  רטָאמיט קיין איין וו טהָאמיין מוטער       

שדרהמ-אין בית הוצוזען די מחלוקצ, כדי נישט ייםַאה וועקַאגלייך   

כסדר געווען עןײנענט. אין אונדזער שטוב זברט געהָא רייעפ סָאד      

כטַאכילות, געברר גןָאגעטרָאּפ בןָא. מענטשן הטיםַאלעבַאב מלטַארזַאפ  

עטסטעפרַאפע רומגעדרייט אין זייעַארזיך  בןהָא ם. די קצביטטטןּפָא  

טָאשחיטה. מען ה רדע ןָאזיי ווערן בדלות  זַאאון געשריגן,  טעסַאּפָאק  

ָאללעמַא עגטלפטקע חשו ´רה רש. געןנמלוַארזַאפ, ותפאסי לטןהַאגעָאּפ  

,טנעהמיט די  ןפַאראון וו ענצטערפדי  רַאפ, רדער טיַאר פ ווייזןַאזיך ב  

רע זַא, רטעָאפמיין  שולדיקטַאב טָא. זי העןָאשרייען און שעלטן און דר  

-איבער רַאפ טלעט אים געבן געװט חשו רענײ ַא לשוחט, וויי נדערַא ןַא לווי  
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, קינד ַאי װ זלָאפלנען היַאאיז געשט רטעָאפיין מיטה. חדי ש םנעעגעבן י  

 הערנדיק די בלבולים.

קיין -ה, נישט דערביי לליח, בָאה´כ זַאצדק, -אייך בהן גָאיידן, איך ז -       

טָאה - ותפטרי וןפן דיי רהיטןַאפבלויז  לאיך ווי רָאה, נװנשלעכטע כ  

לןָאט און זנעהטס חאיטשע שו ´ען רזדריי רבנים  לןָאז -געטענהט.  רע  

.שעכטן ײםנישט ב רטעטצי ַאנטה כטעעצי זיין ר גןָאזיי ז  

-און גע עטָאע הענט, געדררמיט אי ןפװָארטקע הָאט געחי שודשרה       

.יסטע קללותװמיט  לטןָאש  

-צוליב דער רויט טערָאפמיין  ןפזי גערו טָאה - !מאירגעלער  -       

.זיינער רדָאלעכער ב  

,הּפרח, נישט צוצוזען די עלווינקע ַאין א לטןַאהַאיך בזמיין מוטער הָאט       

אוװאין עטלעכע שכנהשע שטעטלעך,  עקַאװטקע איז חדי שו השר      

כטַאגעבר עַאלגעוואוינט אירע אויסגעגעבענע זין, און זי הָאט זיי  בןָאעס ה  

. די זין, יידן מיטטערָאפזייער  ַארפ עמעןננָאזיך  לןָאטשין, זיי זנקיין לע  

לייענען מעכב געווען די קריאה רןַאפשבת  בןָאבערד, ה רצעַאשוו-עךּפ  

יןאדעם רב  שולדיקנדיקַא, בטערָאפזייער  רַאפדרשות  לטןַאאון געה  

ַאייד מיט  רצערַאשוו ַאטישע זין, חדי שו וןפ. איינער םבלבולי כןַאמ  

""בלעם לקַאני ןפגערו םהָאט מען אי םצוליב דע סװָאאויג,  ןפבעלמע אוי  

שולדיקטַאב ןפָאער הָאט אים  זַא, רטעָאפאויף מיין  כטָאצעק זויַאהָאט זיך   

. מייןהיטחדי ש גטָאגעזוצ טָאה רעמען עװשוחט,  ַא וןפאין נעמען געלט   

זַאן די תורה איז געלעגן, כעלװן, אויף לחביים שו גטָאהָאט געז טערָאפ  

,ווייטערדיקע בלבולים ןפרװָא" הָאט געם"בלע נקלַא. ווען ירשק ַאאיז  סָאד  

. דערץגעײש-עדט עזות, מעשהר רע זַא, גטָאאים געז טערָאפמיין  טָאה  

:ןָאגעט רףָאוו ַא טָאה ויגא ןפייד מיט דער בעלמע אוי כטערָאצעק  

ץ ...שייגע ַא לייןַאט זבי -       

,טןַאאויף מיין ט רטָאוו סָא, הערנדיק דןָאציטער געט ַא בָאאיך ה      

העדה. מש נצעַאדי ג ןָאציטער געט ַא טהָאמיט מיר  מעןַאצוזדעם רב.   

-טלעַא ןַא גןָאזיך געריבן צווישן חסידים און געטר טָאה סװָאמענדל קצב,   

זיך טהָאיידישקייט און ער -זיין שיין ןָא רגעסןַאפ, הָאט טעַאּפָאסענע ק  

נקלַאסן דעם ירייט צו דור, גרצו בעלעמע ויסטןפטע למיט געביי זטָאגעל  

.דעם רב ליידיקןַאב רַאפבלעם   

עסטָארּפ בןהָא – !עכןרבעצ םן לענד איוק ארו ם!ממיתן אי -       

.יידן געשריגן  

יט זיינעמגעווען צעריסן  םבלע לנקַאדעם י לטָאמשה מענדל וו      
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די וןפ רויסגעריסןַא רעמדעפזיך ווי  בןָאה סָאט, וונגעזונטע רויטע הע  

: לטןַאגעהָאּפאים  טָאה טערָאפמיין  רבעָא. רבלַא ענטלעסעַאסידישע ח  

הורדי ת - ןפגערו רהָאט ע  !איז שבת´משה מענדל, ס ´ר -       

!חןלשו ןפליגט אוי  

עמעןװין אן, דשעטן יייוצע םדע לטןַאגעהָאּפות הָאט ער רקוים מיט צ      

.בושיםלסידישע מח לעַאדורך  כטַאדער קצב הָאט דערוו  

בייט טיש עזעסןגאיז  טעַאמ רען דעװ, כטסַאנ-צו-ן שבתבזעל עםד      

כןָאאויסגעבר גלוצלינּפ, זיינען די שויבן לההבד ךָאלך" נ-"ויתן גטָאאון געז  

אין שטוב. דער לןַאפריינגעַא זשטיין אי ַאאון  זגַאבר ַאמיט  רןָאגעוו  

:ורמלטמגע טָא, הרקענעָאדערשר ַא, טעַאט  

... תופירט וןפיידן  יטןַארהפ ןופ לטןָאּפהַאישט נוועט מיך  ךַאקיין ז -       

,טלנדַאנישט געה בןָאחושך. יידן ה ןָאזיך געט טָאאין שטעטל ה      

אה צונשוחט. די ש וןפבסדר גערעדט וועגן רב  רָא, נרבעטַאנישט גע  

,הרעניצע-עין ןַא רַאפ לטןַאגעה לָאלעמַא טָאטקע, וועלכע מען החדער שו  

ה,וקחלמ ריסטעװצוליב דער  מטַאלפמער צע ךנָאקע, הָאט זיך רשילטע ַא  

טגערעדָאנזי  טהָאדָאס  זַא, גטָאגעז בןָא. יידן הןבגעהויָאנזי הָאט  סװָא  

וצ רשטיינע ןפרעװָאגנרייַאזי  טהָאדָאס  זַאקה, ולחמ רדע וצ ןַאמ ראי  

שרה די זַאת, וגענומען דערציילן מעשי ןָאבה ראין הויז. ווייבע דזנוא  

עןונפזיך גע בןָאה לדבַא. ףכישו טזי טרייב זַאן וא הפמכש ַאשוחטקע איז   

בןָאת, ווי זיי הושבוע לעַארן מיט װאױזיך געש בןָאה סװָאעדותטעס, -רָאי  

ןעָאקר גרטעּפמיט גע רוטַאיך ז רקעטּפָאשרה  לטעַאגעזען ווי די  ןַאלײ  

זַא, און מערַאק חרובער ַא וןפ ךַאד ןפויאליגן ביי איר  סװָא, ץאון קע  

ם.גריּפדי  וןפמיט די ביינער  טפאון כישו רוכןּפש לערלייַאביי רדע גטָאזי ז  

וחטקעש. די גטָאקיין ליגן נישט געז צןַאנאינג בןָאדי ווייבער ה  

לעגןפמיר, יינגלעך,  סװָא, גריםּפ וןפאירע  מערַאדי ק ייניקןָאּפר עגטלפ  

אירע איז געווען מערַא. די קרמעַאאיר ק וןפ ךַאד ןפאוי ןפרַאוופרויַא  

.סטעסָאן גערוא שינעןַאמ נעןטַאס זיינען געשעער כעלװבה, אין רוח ַא  

ריקוצייט צ ַא, הָאט מיט םָאקר-אייזן ןַא טריפהָאט גע סװָאקע, ´טחדי שו  

ןלעקשטעַאװיי ב לטגע ןעדינַארפזי קען  זַא. נקדַאגע וםצ כטרַאטרט זיך דעַאגעה  

,סשעסבָאלעבַא ַארפעש, װאויסגלייכן  ערדָא", נגלעןַא"מ לָאז סװָא, שיןַאמ ַא  

טָאט. זי הנעהי דמיט  ןָאדָאס ט ןפרַאנישט ד לןָאז רדי ווייבע זַא זויַא  

רמיט רעדע ציענַאכיַאמ ַא, געלַאנמ ַאזַא רשעװַא וןפ כטַאגעברָאּפרַא רדעריבע  

ןוא מערַאק רעטלַא ןַאין א ריינגעשטעלטַאזיי  טָאזי ה ;ךעאון רעדל  

שק נישטחקיין  ןָאבה רווייבע נערדי לענטשי רבעָא רנסהּפאויף  רטַאגעוו  

עש מיטװ רזייע נגלטַאגעמ רסעבען או טומזיסא טעלן גבגעואויסצ טַאגעה  
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בןהָא ינעןַאש. די מןָאעס תמיד געט הָאט, ווי מען לעקַאוו רבטןַאגעק ַא  

וןפ ךַאד כןלַאפ ןפאוי ןפַארגענומען וו בןָאגלעך הניי-. די חדרסטעטָאגער  

דערָא הָאקר גרטעּפגע ַא רנָאטיין, וואו ש ַא נָארוואו  מערַאק לטערַא רדע  

רַאפשילטן מיט טויטע קללות די יינגלעך  לעגטפ. די שוחטקע ַאץק ַא  

רעַאמיט די ד טָאויך געדרא טהָא. זי מערַאק ראויף אי גירותּפ ןפרװַא  

די ווייבער בןָאה וןפ. דערלייןַאט, געקרימט, גערעדט צו זיך נע הענברוי  

טפרוחות, כישו וןאמיט די שדים  ןָאצו ט טהָא לטעַאדי  זַאאויסגעטייטשט,   

ןפאוי הפמג ַאענגען ר, מיט וועלכע זי וויל בגריםּפ וןפ רמיט ביינע  

בןהָא לדַאצו די גויעס. ב נגעןַאדי ווייבער איז עס איבערגעג וןפ. לשטעט  

הערן סָאקי, וו טפרכישוַאפטקע חשרה די שו זַא, נגעןלַאק רייטּפרשַאפזיך   

ניט לייגן, און רקיין אייע לןָאינער, זיי זה רשעלטַאפ ;ף צו מעלקןױזיך א  

און לטעַאדי  לןַאפַאב ילופצרות. עטלעכע גויעס זיינען א זעלכעַא ךנָא  

רדָארן ביי בװאױגעש טָאדל קצב הנמשה מע .רַאפדער גןָאנגעשלָאזי   

איז געריטן אויף השר לטעַאליין געזען ווי די ַא טהָא רע זַא, ותאיּפאון   

ָאסד נגעןַארבייגעגַאפ הלבדה רַאפ כטַארנַאפבעזעם. ווען ער איז שבת  ַא  

דער וןפ רצעכער געזען ווי שרה די שוחטקע קלייבט קרייטע טָא, הדעלפ  

בעזעם און ַארייטנדיק אויף  געזעצטפאוי רָאזי זיך ג טהָא לָאמַאד, מיטרע  

רובירטּפנישט  טָאמיין מוטער ה לפ. וויטןפלו ראין דע לויגןפוועקגעַא  

טָאקע, החטשו רדיקעניעלפזיין מעשה מיט דער  ַארפיידן  םדע כןַאאויסל  

זוי זוכה זייןַא לָאז רע זַאט, הגעטענ טָאייד ה ר. דעןפלהָאעס נישט גע  

ליעןפגעזען די שוחטקע  טָאה רגענע אויגן משיחן ווי עײזען מיט די א  

די רבייצוגייןַאפמען גענומען ציטערן  טָאבעזעם. אין שטעטל ה ןפאוי  

, יינגלעךהסגול ַא רַאפ רטעכערַאפ ןָאגעטָאנ ן. ווייבער הָאבכטַארנַאפ החורב  

-און-הין לָאדריי מ ןפדי ציצית אין די הענט און גערו לטןַאבן געההָא  

" ...לא התחי הפשכ, מהפשכלא תחיה, לא תחיה מ הפשכצוריק: "מ  

,, חלילהלָאאיך ז רטָאוו רבןַאמיטן ה גטָאנגעזָא רמי ןנטעס הָאבכש  

טקעס הויז, ווייל צוליב איר שנאה אויף מייןחדער שו בייגייןַארפישט נ  

מעלבע ַאמיר  רציעןַאפאון  ןָאנטָאכישוף  ַא ךנָא רי מיזקען  טערָאפ  

זיך טהָאע טעג כעטלע ךנָאעם. לב לנקַאזון י ראי טהָאאויג, ווי עס  ןפאוי  

רטָאן וואײ ןָאדזער שטוב. נאו וןפשוועל  ראויף דע וויזןַא"בלעם" ב נקלַאי  

,קןָאאון געבליבן אין די ז יספדי  וןפל װדי שטי גענומעןָאּפרַאער  טהָא  

עםנגעבויגע ַאנען. מיט כן און געגרייט זיך דוהכ ַאען װגע לטָאוו רווי ע  

רטעָאפצו מיין  געןַאנצוגעג רע ז, איקןָאז ץיּפ, גייענדיק אויף די שָאּפק  

:גטָאאון געז  
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ןָאנגעטָאס איך הָאב אייך װָאבזיון  רןַאפ, איך בעט אייך מחילה רב -       

. יידן העד ןַא ַארפ  

.    נטַאה ַאאון אויסגעשטרעקט דעם ייד  רןָאאיז רויט געוו טעַאדער ט  

זיינען געווען סָא, ווקןָאך ביז היינט דעם יידס זָאאיך געדענק נ      

.טעסַאיּפאון ביי די  ינגערפאויסגעריסן ביי די   

-וועקַא טָאאיטשע ה ´. רטלגעשטעָאּפזיך די מחלוקה  טָאה כדעםנָא      

אויך רע טָאזוי הַא אין זיין שיידל אויף אייביק. יםפלגעלייגט די ח  

מיט ריינדפצוריק  רןװָאאיז גע טערָאפמל זיין קינדער. מיין  געהערטפאוי  

-איז שוין מער נישט צוריק טפַאריינדשפ דיקערריעפדי  בערָאאיטשען,  ´ר  

נישט טָא. בלויז די שוחטקע הראין אי עלטפגע טָאה עסּפע ;געקומען  

ץלַא ךָאנ טןַאדעם ט לעגטפדי עוולה. זי  טערָאפמיין  רגעסןַאפגעקענט   

".רמאי רלעעהינטער די אויגן "ג ןפרו  

,מיידעלע ַאך ָאגעבוירן נ עטערּפש רָאי ַאמיט  טהָאווען מיין מוטער   

ווידער גענומען וויינען, מסתמא טָאקינד ה סָאד טָארויטס, און  ַאאויך   

,ך צו זייגן עסלגענוג מי טַאנישט געה טָאה מעמַאדי  סָאצוליב דעם וו  

-עין ןכרעּפשָאּפ לָאאיטשען, ער ז ´רמען גיין צו וידער גענװאיך  בָאה  

-עג, ןכרוּפש גטָאגעז טָאאיטשע ה ´יינגסטע שוועסטערל. ר ײןרעס מה  

הואפר ַא בןָאה לָאאיר קינד ז זַא, מעןַאמ רות דעכגענעצט און געשיקט בר  

-פט אוישגעברענט מיינע טריט און ני טָאטקע החדי שו בערָא. השלימ  

.עןשטָארגעהערט וו  

מויל ביי סָאויסצורייסן זיך דא בערָאצו שעכטן טויג ער נישט,  -       

.זי געברומט טהָא - ררעס טויג עה-עין  

גַאנאונטערג ןַא ןָאכזומער חודש איז אויסגעבר עטןּפש ַאאין איינעם       

אויף ןָארגעוו נקַאען קרנאין שטעטל און מיינע ביידע שוועסטערלעך זיי  

טָא. מען הןפלָאבן נישט געהָאה רוכןּפאיטשעס ש ´. רענטיַארלַאשק  

די קינדער סירטַאּפל טָא. דער גוי הדשערלעפדעם  ווסקילָאווּפַא כטַאגעבר  

ךָא. נןפלָאנישט געה טָאה סָאבער אויך דָא, ענדיָאיט ימדי העלדזער   

איז געלעגן סָא, ווטשיןרָאקַאקיין ז רןָאפעקגעַאװ ורפ ַאעטלעכע טעג איז   

ָארקטָאדעם ד כטרַאזייט ווייסל, און מען הָאט געב רייטעװצ ראיבער דע  

אין געקומעןנרייַאר, איז עדנצילי ַאגוי מיט  ַא, רָאקטָאד ר. דערטָאד וןפ  

לע יידןַאמיט ווייבער און יידן.  ולפאיז געווען  סָאאונדזער שטוב, וו  

.רמעלקעַאאיז געבליבן אין דער י טערָאפיטלען. מיין הדי  ןָאאויסגעט ןהָאב  

שטרעּפמלָאק – רעלדשעפדעם  סקיןָאװוולּפַא כטרַאטַאב טהָא ָארקטָאד רדע   

, צי ערסּפַאאין ש עגטרפאים גע ןאו -ט נאין דעם געג נקורענטָאזיין ק  
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סָאד גענומעןָאּפרַאט הָא עלדשערפלענטשין. דער  וןפס דער חכם ָאאיז ד  

. און געבויגן זיך אין הכנעה ץריּפ רןַאפהיטל   

הָאט מעַא. די מואותפשמעקן מיט רט גענומען ָאשטוב ה ראין אונדזע      

די ןפגערו טהָא טעַאט רילים און וויינען. דעהת גןָאז ערטהגעפישט אוינ  

די קינדער זיינען בערָאהמדרש. -תהילים אין בית גןָאשטעטל ז וןפיידן   

טעַא, ווען מיין טריפ ר. שבת אין דענקַאאון קר נקַאמער קר ץלַארן װָאגע  

-אין בית עןַאװענד כןָאנ עטערּפיבן שלטייגער איז געווען, געבשאיז, ווי זיין   

עניידע ַא, איז ילותפמיט די ת רןָאגעוו טיקַארפאיז נישט  רייל עװהמדרש,   

.רבייַאפדי קינדער זיינען  זַאעכטע בשורה, לדי ש גןָאנזָא ןפָאריינגעלַא  

. איך בין איםוונעןַאאינמיטן ד נגעןַאיימגעגַאה ייךלג זאי טעַאדער ט  

אום גןָאוו-און-ערדפ נעןּפַאייד ש ַאגעהייסן  טָאה טעַא. דער טנגעןַאכגעגָאנ  

יינעןז רוויינטעַאפאון  כענעָא, געברמעןַאמיט דער מ מעןַאשבת און ער, צוז  

, וואו עס איזָארווידווָאקיין נ זטָאאון זיך געל ורפף דער ױא געזעסןפאוי  

-ַארויסבַאשטעטל הָאט געוויינט,  נצעַאג סָאמומחה. ד ַא רָאקטָאד ַאגעווען   

דערנדי קי טעוועןַאאין זייער שבתדיקער נסיעה, צו ר מעַאמ-טעַאגלייטנדיק ט  

.ענטההמותעס -מלאך וןפ  

ירטפריינגעַאמיך און מיין שוועסטער און  גענומעןָאנטע הָאט נשכ ַא      

ביים שבתדיקן טיש וועקגעזעצטַאו זי הָאט אונדז אצו זיך אין שטוב, וו  

.ליםכאון געגעבן אונדז גוטע מא  

עלן צוריקקומען בשלום מיט דיװ מעַאמ-טעַאעס, יינגעלע, ט -       

.זי מיך געטרייסט טָאה – קינדער  

-רַאפאיך  בָאווערטער און אין די גוטע מאכלים ה-אין די טרייסט      

ןופה חהשג רדע ןָאען װאיך זיך,  בָאה רגעסןַאפ רָא. גצדינגַאלגעסן אין   

ךנָאמיט די יינגלעך.  טליּפרשַאפ קַאראיך זיך שט בָאה מעַאמ-טעַאט  

.רָאווידווַאנ וןפ ייןַאלצוריקגעקומען  מעַאמ-טעַאטעג זיינען ט כטַא  

מיינע שוועסטערלעך זַארעדן, נאיי בירטורּפמיר  טָאה רמיין מוטע       

,ןַאנערשטַאפ בָאאיך ה בערָא. רָאידוונָאװצייט אין  ַאזיינען געבליבן אויף   

םדע ילטפרעד בָאאייביק, און איך ה ףאוי רטָאען געבליבן דנזיי זיי ַא  

מערטָאהָאט זיך צעי מעַא. די מבידהַא רטעָאּפלדער ט וןפ רצע נצןַאג  

רמעָאערן יװש רביז איצט אי ךנָאק נגרויסן צער. איך געדע ראין אי  

.גָאביידע אין איין ט רבןָאען געשטנזיי סָא, וורע קינדעראי ךָאנ  

-גע מעַאדי מ טָאה –! מיר סעקומט  סװָארַאפ, םשל עול ונורב -      

רטעָאפכע זינד, לעװ ַארפ - להימ םט צונהע ענגעהויבעפמיט אוי רעגטפ  

?אין הימל  
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טערָאפמיין  טָאאים, ה טָאנשטָאגעשוויגן.  טָאאין הימל ה טערָאפדער       

עדט.        רגע  

-ר כענעָאגעבר ַא גטָאגעז רהָאט ע -זיין  זויַא ףַארמסתמא ד -        

... גוטער ַאגערעכטער,  ַאאיז  טָא. גטָאזיין אויף ג םעתרנישט מ רָאמען ט  

ַא - רןָאמיט צ גטָאאיך געז בָאה - רשלעכטע ַאאיז  טָאניין, ג -       

.ערזביי  

.ערטערנרשטייַאפ ַאאיז געבליבן  טעַאדער ט       

-, ציטערנדיק אינגטָאער געז טָאה -נישט רעדן  זויַא רָאייד ט ַא -       

.צדיק ַאאיז  טָאג - דּפח וןפ נצןַאג  

גטָאאיך געז בָאה - !רעשלעכט ַא, טָאשלעכטער איז ג ַאניין,  -       

.ין מיין קינדערשער ביטערנישא  

װָאס ער,ד זַאזיך איינרעדן,  זטָאישט געלנ ןפביי קיין או בָאאיך ה      

ותמה-עסטערלעך צום מלאךװיי קליינע שװאיבערגעגעבן מיינע צ טָאה  

וןפ ןפגריַאע בנען קעגן מייװאיז גע סָאצדיק. ד ַא, איז גָאאין איין ט  

םענסכסוך מיט מיי ןפרַאש ַא טַאגעה ךאיך אוי בהָא םצדקות. צוליב דע  

,ייניקטןּפמיט איובן, דעם גע טןַאלגעה בָאלערנען איוב. איך ה םמד ביילמ ַא  

אים בןָאה סָאזיינע, וו יינדרפ, נישט מיט די ץמיט קרע גענעםָאדעם געשל  

זיין טיקטכרעבַא טהָא סָא, ווטָאישט מיט גנ ;געטרייסט מיט דיבורים  

איבער זיינע געטלעכע רימערייַאמיט אייגענער ב יובןאאויף  ףָאשווערע שטר  

,ןפָא גטָארויסגעזַא טָאות צו גנמיינע טע בָאוחות. איך הכוואונדער און   

די אויערן און געמוסרט טָאּפרשטַאפזיך  בןָאלייט ה ומערפדי  זַא, זויַא  

.מיין עזות רַאפ שניידןָאּפט כעל שלעװאיך  זַאמיך,   

גענומען ןמיר הָאב סָאאיך זיך געטרייסט דערמיט, וו בָאן הכאינגי      

יידן-לדװַא ריינקומעןַא טפָא לעגןפאונדז אין שטוב  וז. צױגן האײ ןַאבויען   

-ַא, קרעסַאקרָארים, בחסו-לדװַא, יידן רדעלטע וועכגעדי רומיקעַאדי  וןפ  

-געָאּפזיינען געווען געזונטע,  סָא. דנדערעַאשרייבערס און -דַאלסירערס, וו  

,און זון סערַא, ערד, ווינט, וולדװַאגעשמעקט מיט  בןָאה סװָא ,ענטע יידןרב  

לעגןפ. זיי עכעליירפאון מוטיקע און  קסענעװַאאון צע טיקעפיידן קרע  

-שבת םדער צו דעלעװזייערע  "ןפױרקַאפת, "וירכמ-שטר טןַאכן ביי מיין טַאמ  

-לעװ "טעפױרקַאפ" רעעאין זיי רבעטןַאמעגן  ןָאלגוייט ז זַא זויַאגוי שמידט,   

וויסן זיךרה, דעאלש ַא עגןרפקומען  ָאלמַא ױךא עגןלפדער אום שבת. זיי   

-רדי שט רַאפ טערָאפמיין  לןָאצַאברייט ב לעגןפ. זיי רצייטָאי ַאוועגן   

ר,דעלעװדי  וןפמעשיות  לערלייַא ןלנדערצייָאאויך  לעגןפירות. זיי כמ  

לעגןפזיי  וןפויערן. טייל איט מויל און מאויסגעהערט  בָאאיך ה סװָא  
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, זילבערנע מטבע שעּפיה ַא וליפא לָאמַאגעלט, און -זן מיר לעצטָאאיבערל  

מעַאדי מ לעגטפ לָארובל. נישט איינמ בןַאלה ַא ילופַא דערָא ערציקערפ ַא  

... ךָאדערנ געבןָאּפדי מטבע און נישט קענען מיר  עטערּפלייען ש רביי מי  

אין שטעטל אויף נקומעןָאיידן -דַאלדי וו טָא לעגןפ רָאי אין מיטן יװ רמע  

קומען עגןלפנין אין די הייליקע טעג. זיי ממיט  ענעןַאװד ונוראים, צ-ימים  

סך מתנות, מיט ַא, מיט ווייב און קינדער און מיט גןָאאון וו דרעפמיט   

ירטפגע ןזיי הָאב סָאמתנות, וו - ותפאון לעבעדיקע עו טןכרופגרינס און   

די רזיי געהויזט ביי זיך איבע בןָאע הכיידן, וועל רדי לענטשינע רַאפ  

קומען גןלעפמיט מנין אין די הייליקע טעג. זיי  ווענעןַאנוראים, צו ד-םימי  

"לקעסַאגניע טעלויפרַאפעליכם, -םו: "שלןפאויסרו-סּפַאמיט ש סלייטפרָאד  

מיט מעןַאזיך צוז ווייזןַא, בסלייטפָארז זיי, די דַא, ערענישהנצוָאן ַא -       

דער צייט און מען טָאאויף צו -קומען סָא, וורלעךַאב וילטעפדי צוגע  

אין רעמדעפן געזען די ערג בערָא רמי בןָאה -" לקעסַאזיי "יענג טפרו  

-אויב ביי זיי זיינען איינגע ץלָאשט ילטפזיך גע בןָאה עךלשטעטל, און יינג  

סװָאמקנא געווען די יינגלעך,  רקַאטש. איך הָאב ייטלספרָאדי ד נעןַאשט  

הלהב-שא" ביי זיך און געווען לקעסַאיענג וילטעפרַאפדי " ַאטגעה ןהָאב  

צו זיך ּפחהמש ישעפרָאד ַא רייןַאער נעמט נישט  סָא, ווטןַאאויף מיין ט  

.ויז איבער די ימים נוראיםהאין   

,נדבות שעּפהמדרש הי-אויך מנדר זיין אין בית לעגןפ רעמדעפדי       

סוחרים זיינען אויך געווען-לדַאדי וו וןפדי בעסטע עליות. טייל  ןפאויסקוי  

יידרפסך  ַא גןָאריינגעטרַא בןָאייכע יידן, ברייטע און לומדים, און זיי הר  

ַא, ריאי ´סוחר, ר-לדַאאיין וו זונדערסַא. איך געדענק ברייןַא לאין שטעט  

און מיט ניםּפ געברענטָאּפשיין  ַא, מיט רדָאייסער בװ-זילבער ַאייד מיט   

רָאזילבערנע עטרות נישט נ גןָאטר לעגטפשטעל. דער ייד  כותדיקןלמ ָא  

ייסעװ ַא גןָאגעטר רע טָאה ָאּפק ןפקיטל. אוי ןפר אויך אויָאטלית, נ ןפאוי  

-מיט זילבענע בלעטער און אין יום טןפָאאויסגעה רמעלקעַאי טלעסענעַא  

, אויךלפָאנטּפַא מעטענעַאס-אין גרין יספדי  נגעשטעקטָא רע טהָא רוּפכי  

-עגדער ייד  טָאה לעםַאמיט זילבערנע בלעטער. צו דעם  טןפהָאאויסגע  

מיט הט די תורנגעלייע טָארעמלעך און ער ה דענעָאלברילן אין ג גןָאטר  

נע רייד דעםײז וןפ ילןפדער לעגטפמען  זַאדיקן ניגון, הזיסן און מחי ַאזַא  

נדלַא סָאד טפיר, מיט וועלכע עס הָאט געטניגהָאמילך און  וןפגוטן טעם   

לעגטפשיין  זונדערסַאישראל. ב וצ געגעבןָאּפ טָאה טָאג סָאכנען, וו וןפ  

הרשּפדי  האין דער תור השנה-יאיר זיך צעזינגען ביים לייענען ראש ´ר  

אברהם, און וןפייב װאין שרה, דָאס  נטָאמרזיך דע טָאה סָא, ווטָאוועגן ג  
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. ביז היינטןָאכרּפרשַאפאיר  טָאזון, ווי ער ה ַאמיט  קעןַאשָאנאיר ב טהָאער   

: יסע ווערטערזיאירס  ´ר וןפדעם טעם  ךָאאיך נ ילפ  

" ...אשר דברכ הלשר ´אמר ויעש ה רשרה כאש תא קדּפ, ´"וה      

    טןַאצו מיין ט לָאיעדעס מ ריינקומעןַאאויך  עגטלפיאיר  ´ר רדע טָא    

טָאיזיט, הװגוראימדיקן -ימים-ךָאנ ַאזַאביי  לָאוויזיט. איינמ ַא טןַאשטָאּפ  

מיט גטָאאויף אונדזער קליינער וואוינונג און געז רומגעקוקטַאיאיר  ´זיך ר  

וואוינען לָארב ז ַא זַאעס איז נישט קיין יושר,  זַא, לקו מעטןַאזיין נגידיש ס  

.בואייגענע שט ןַא ןהָאב רףַאער ד זַא רָאער דירה, ננער געדונגענקליי ַאאין   

- גטָאטע געזַאמיין ט טָאה -יאיר  ´רגערעכט,  וודאיַאאיר זענט  -       

עכעטלען די ודָאס שטעטעלע איז קליין א זַאויס, רקומט דע סװָא רבעָא  

.רב ַא רַאפז ױה ַאען נישט אויסבויען נמנינים יידן קע  

די שטוב, און רשמעקטַאפ טָאה סװָא, רַאציג ַא רצויגןַאפ טָאיאיר ה ´ר      

:גטָאגעז  

אויף ווענט ץלָאזיך נישט, רב. איך וועל שוין צושטעלן ה טגרָאז -   

... רגןָאמוזן ז ייןַאלדעם איבעריקן וועט איר שוין  רַאפ. ךַאד ַאאון   

עטלעכע רןָאפרַאפ, זיינען ןרָאפיימַאהיאירס  ´ר ךָאע טעג נכאין עטלע      

רָאדיקע ביז ג רָאג וןפ -עטער ראון ב יעסַאלמיט בעלקעס, ב גנסָאוו  

ןעגלות הָאב-מיט לייסטלעך און שינדלען, און די גויאישע בעלי -דינע   

.מדרשה-עבן דעם ביתל ץגעהיל טיקעַאשיינע גל סָאד ןפרָאגעווָאּפרַא  

און טָאגגעז עריםּפױדי  ןהָאב - ביןַאר יעּפַאנשרייבט אונטער,  -      

יבןר, געשירלעךּפַאּפיטלען הדי  וןפ ומעןנרויסגעַא ינגערפ-ץיּפמיט די ש  

.טַאנס הריאי ´מיט ר  

עגן דער ערד, אויףװ ץריּפרעדן מיטן  טפרַאגעד ךָאנ טהָא טעַאט רדע      

געבעטן די טהָא רדָאס הויז שטעלן, און ע טפרַאעדג טָאמען ה רכעלווע  

ר.רעדן מיט אים דעריבע לןָאזיינען איינגייער ביים שררה, זיי ז סָאיידן, וו  

מיט זיין בריטשקע רןָאפַארפ ווסקיָאריסטכ ץריּפאיז דער  גָאט ַאאין איינעם   

נעןַאעשטגאיז  טעַא. דער טטןַאדעם ט ןפרויסגערוַאויז און הצו אונדזער   

ון גױס ּפױלישןפַארשטַאנען קײן װָארט פאין דער יַארמעלקע און נישט   

 לשון. דער ּפריץ הָאט ַארײנגעמישט ײדישע װערטער  און געלָאזט װיסן,

וןאל אויף זיין ערד הײז ַאאויסצובויען  טערָאפויבט מיין לער דער ַאז  

רי עװ, ַאץלּפדעם  רַאפ לָאצָאּפער נישט זיין יערלעכן  נגטַארלַאפדערביי   

.די איבעריקע יידן וןפ ןלכזעַאנעמט   

רע טהָא -עמען נקיין געלט נישט  רףַאריכטער ד ַאטער ביי כרי ַא -       

.שמייכלענדיק גטָאגעז  
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וודאיַאדער גוי איז  זַא, מעןַאדער מ רַאפ גטָאגעז טָאה טעַאדער ט      

גענומען דינגען עטלעכע טָאהמען די חסידי אומות העולם, און  וןפער נאיי  

.ויזה ַאדז נאו רַאפזיך נעמען בויען  לןָאגויאישע בויער, זיי ז  

בןָאה קעסלעטער און בעראיך בין געווען אין זיבעטן הימל. די ב      

ן. די בויער הָאבץלהָאגעשניטן -רישפ וןפגוטע ריחות  לעַאעקט מיט מגעש  

און עצערלאין קויל, די ק נגעריבןָאשטריקל,  ָאמיט  געצייכנטָאנגעזעגט,   

עזעסן וויג. איך בין מענטןַאונדפגריבער, געלייגט  בןָא, געגרלקנסַאב  

,יונגען-קרפהאון געקריגט זיך מיט די צוויי  ץילהגע סָא, געהיט דרשומַא    

.לייסטל,  שינדל ַא ןּפעלוועקשַאזיינען געקומען  סָא, ווהאון שלמ ייוועשלפ  

-רומגעַאיך ז טהָאייוון. איידער מען הווי אויף  קסןַאויז איז געווה סָאד  

אויסגעשניטענע וןא, ךַאד ַאאון  קוועסָאווענט, און קר נעןַאקוקט זיינען געשט  

ויזהמיט דעם  מעןַאקוימען. צוז ַאאון  ענצטערפויף טירן און אעכער ל  

לערלייַא. מיט עדטרגעָאּפלערנען איז געווען  וןפאיז געוואקסן מיין גליק.   

.אין חדר ריינגעשמעקטַאאיך נישט  בָא, הםתירוצי  

     סָאויז ווהיב דעם לשטוב צו רנדזעוה איז געקומען אין אחי גיך די שמװ

טפרַאדגע טהָא. מען נטוישונגַאדי  נגעקומעןָאגיך איז  זויַאמען בויט,   

טפרַאעדג טהָאמען  ;קוימען ַאן, אויוונס און כקי כןַאאיצט ציגל אויף צו מ  

ן. מעןַאכז נדערעַא רשיעו ַא ןָאון טשוועקעס און שויבן און אמקעס ַאקל  

שן נישטָא, און אין שטוב איז קיין גררעסַאדינגען מולי טפרַאט געדהָא  

ביי רשולדיקטַאפ טַאאויך געה זויַאזיך שוין  טָאה טעַאעווען. דער טג  

בןָא. דערצו הרלייגע-די בויער, די שינדל לןָאלוואות אויף צו צהנעמען    

,טָאגעזג בןהָאזיך גענומען אונטעררוקן די רעגנס און שנייען, און די בויער   

ןַאּפריינכַאעט זיך װהויז, ווייל עס  סָאשטיין ד זןלָא זויַאמען קען נישט  זַא  

-עג טהָאען, װ, ווי זיין שטייגער איז געטעַאענט. דער טװאין די  ייכקייטןפ  

:ון, און געטענהטחבט טַאה  

... ילף, זיין רעכטה טסָאוועט שוין, מיט ג´ס -      

-רַאפגען חושך, ַאנ, אין אומגעגרגעריןָא, די אייביקע זמעַאדי מ בערָא      

צום װברי ַא וועקגעשריבןַא מעמַאדי  טָא, הלַאפ ַאזַאט. ווי תמיד אין גהדא  

,צו זי מוטער רטלעךַאגעשיקט ק טָאה טעַאדער ט ;זיידן וועגן הילף  

´געלט. ר ביסלַאצוגעשיקט  בןָא. זיי הווָאשַאמָאטעמעלע אין ט בעָאדער ב  

ותרך גרויסע צנָא. לייצעּפ ַאנגיד, הָאט אויך צוגעלייגט  רעיהושע, ד  

.ויזהס ָאד רענדיקןַאפמען גענומען  טהָאדרייענישן און דאגות, -ָאּפאון ק  

ןאי עצויגןגריינַאזיך  רמי בןָאנוראים ה-די קומענדיקע ימים רַאפערשט   

עןװנייקייט. איך בין גע וןפ נקטַאגעבל טָאה סָא, ווהחלאייגענער נ רדע  
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ןָאבעגרגומַאראון  לריד ַאך גענומען אי בהָאת וסוכ ךָא. נתנח וןפאויסער זיך   

,בתים-בעלי לעַאטוען  סייזל, ווי עהאונדזער  וןפזיילן -ום די גרונדַארד רדי ע  

איך בין בערָאטובן קעגן רעגן און שניי. שע רזייע שיצןַאווילן ב סָאוו  

מיר בָאווי איך ה זויַא, און רבעטַאשווערער  ַאזַאעווען צו גנישט געוואוינט   

-רַאפדי בוחות, הָאט זיך מיר  ררבעט איבעַאכגעבן און געָאנ לטָאנישט געוו  

איך הָאב זיך בערָא. רןָאגוט געוו-איז נישט ראון מי ָאּפדרייט דער ק  

אויף טוועקגעלייגַאב זיך ָאאון ה כקייטַאמיט מיין שוו ווייזןַאגעשעמט צו ב  

ַא ונעןפהָאט מיך גע מעַאמיך נישט זען. די מ לָאז רדער ערד, קיינע  

.אין שטוב גןָאעטרגריינַאאון  רחלשטןַאפ  

רוטַא רבעטןַא לעַא ןָאאיך זיך צוגעוואוינט און געט בהָאצייט  רמיט דע      

הָאט נישט סָאטער, וולאון אויסגעצערט רווייכע ַא, טערָאפהויז. מיין   

ישט געקענטנ. הָאט נטַאוו ַאאין  גןלָאצושנרייַאק װָאטש ַא זויַאגעוואוסט ווי   

.מלאכות בעָאגר זעלכעַאזיך מיט  רנעםַאפאיך  סָא, וויידןל  

ף בעטן?ַארמ - גטָאער געז טָאה -דיר  רַאפאיז נישט ´, סעפ -       

.נדזאו רַאפ ןָאעס ט לָאעמעצן, ער ז  

.זשרַאמיר צוגעגעבן קו טהָאמיין מוטער       

- תורה רנישט אין דע געסַארפ ָאר, נךַא. טו יעדער זזויַאגוט  -       

.זיי נישט קיין בטלן - גטָאזי געז טהָא  

ַארפ טןַאערעניש דעם טהנצוָא ןַאגעמיינט דערמיט צו געבן  טָאזי ה      

רבינדןַאפזן מיר ָאנישט ל טןַאאויך דעם ט עגטלפ מעַאזיין בטלנות די מ  

ער סָא, אויף ווגָאט לטןַאק ַאאין  טשיילעַאפ-קעשענע ַאמיט  דזַאלדעם ה  

.עןװרק מדקדק געַאשט טָאה  

, מיטטשיילעַאפ-מיט איר קעשענע עטלדיך געקוי טהָא רדי שוויגע -       

- גטָאזי געז טָאה -דזעלע להע סָאד רומבינדןַאתמיד  לעגטפזי  רעלכעװ  

... לעבן ץנַאג ַאלייד איך און די קינדער  טשיילעַאפע נצוליב דער קעשע  
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לָאצוויי מ זאי װָאסל בוויי ַאאין  זיך ברליַאפ איך                

ךווי אי לטַא ויַאז                               

 

ריטשקע צווישן שטיינער, איז ַאקרום, געדרייט און געשלענגלט, ווי       

מיינע עלטערן וןפ ונגעןטרַאדערוו לעַאיש לעבן, קעגן רמיין יינגלע ןפָאגעל  

מיר דעם מוסטער זיַאזען  לטָאגעוו בןָאה סָא, ווטיםַאלעבַאאון שטעטלשע ב      

. הישר-גיין אין דרך רףַאד סָאלייטיש קינד, וו ַא וןפ  

איך שוין בָאה רָאיינגל. ביי צען י עאיקפאומאיך בין נישט געווען קיין   

, ר ביי יידן לומדיםנָא, און נישט ביי מלמדים, ותפט גמרא מיט תוסנגעלער  

עכעלעט טַאגעה בָא. איך הלוינונגַאב ןָאהָאבן געלערנט מיט מיר  סָאוו  

בערָאאויף מיר,  טרטּפסך מי און צייט גע ַאהָאבן  סָא, וומדיםלמ זעלכעַא  

נישט ליב בָאזייער לערע. איך ה רַאפ רַאקבדַאנען װאיך בין זיי נישט גע  

רש"א אוןהאון מ ותפסצו תו ָאּפדעם ק טַא, נישט געהאדי גמר טַאגעה  

וועלכע עס זיינען געווען , מיטירושיםּפ נדערעַא לעַאר"ם שיף און צו המ  

. רמיינע לערע וןפדי ש"סן  יקעוועטּפנגעָא  

. ינדעסהבערישל  ´געווען ר זמיין ערשטער אומזיסטער רבי אי      

זיין וןפ מעןָאנ ןפאוי ןפדעם ייד גערו טָאדעם, װָאס מען ה וןפשוין       

ס זייןװָא, רַאפאיז געווען דער סָאד זַאדע, קען מען זיך משער זיין, ניהווייב,   

רנישטָאט גהָאגעבערין, נישט ער. בערישל -רנסהּפווייב איז געווען די   

נישט טָאה ר. עירטפהינדע הָאט גע סָא, ווםָאקר-געוואוסט אין דער שניט  

עמער הָאבן געמוזט קענעןר, װָאס קבישַאשוו דערָא ישלויּפ רטָאט קיין וונעקעג  

מורא טָאים. ער הנצון דייטשע קו וילישעּפביי אונדז אין מסחר מיט די   

, דענהי ירטפר הָאט געחמס סָאקונהטע. ד ַאלעבן  ענטָאצו שטיין נ טַאגעה  

ויטהעלער הבלענדנדיקער  ַא, מיט ידערלווייבל מיט רונדע ג ליישיקפ ַא  

דע איז געווען איין שטיקנדי הי טָא. ָאּפק ןפויאשייטל  נדָאבל ַאאון מיט   

בןהָא ןּפיל ולעפ, אירע מטַאלפתמיד גע בןהָא קןַאט. אירע רויטע בנגעזו  

. יר גוטמוטיקייטַאר אפ טַאי ליב געהזתמיד געשמייכלט. די קונים הָאבן   

רןָאפ כןָאע ווכעטלע לעַא לעגטפבריה. זי  ַאווייבל  ַאזי איז אויך געווען   

זי סָאסחורות, וו רביקעַאפ ערלייַאלגען נאון ברע רשעַאקיין וו רופ ַאמיט   

. סוחרים שעווערװַארקריגן אויף קרעדיט ביי די  עגטלפ  

   זויַאדי הינדע איז געװען,  טָאיהשדיק רן בודיק אנווי געזונט, ווי קער    
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גרױסער ַא ט, מיַארן קוואו דַאר שחלו ַאען װ, געלישר, בעןַאמ ז איראי  

נָארלייך, גסן ַאקווגע איז נישט סָאמזלדיק בערדל, וו-שלים ַאגערגע, מיט   

קןבַא יו דצ הָארבינטלעך  עטּפצוגעטשע לטָאי מען ווװ זויַאאין בינטלעך,   

ייב, װי ךװַאין און שדען װ. זיין קול איז גערטָאריכטיקן  ןפאון נישט אוי  

ןגײ גטלעפ ַאז ער,  ימיאללש ַאזַאאיז געווען  רנקער יידענע. ערַאק ַא  

איבער לןַאפ, ציםפאין טירן און מין ח ךזי גןָאנשלָאווענט,  ייכעלאויף די ג  

- רַאפ דזיך תמי רהָאט ע וונעןַאש ביים דרמדה-ילו אין ביתפאוי. רשט ַא  

רייטעװ לטןהַאן געױש בןהָא נערַאװד לעַאער חזן מיט דען װאון  עטיקטּפש  

וןפ וקּפסערן מיט  ה זןָאבערישל ערשט זיך ל לעגטפ, ילותפאין די ת  

ףױא רטערעװי ד גטָאגעזַארױס ר. דערביי הָאט עהילפת ריערדיקערפ ַא  

- די חדר טהָא װָאסווייבערישן ניגון,  יקןנדוויינע ַאאון מיט  לקו-ביי ַא  

טייןש רע לעגטפלעך װײנ. געכנדיקַאל כטַאגעמ סנייפאוי ָאללעמַאגלעך ניי  

יינעןװריינַא טפָאער  לעגטפ. דערביי קַארזיך שט קלעןָאאין  ווינקל און ש  

- רױביי ט טהױּפיבעראנט, װַא ןָא ָאּפזיך ק גןלָאש ילופַאן אוריין ַא לינקװאין   

י מעןװבכי -בעל ַא, רוויינע רסעױגר ַאעווען גאיז  ר. עילותפקע תריע  

ןגליטשָאּפרַא טפָאזיך אים  לעגטפ יתלביי יידן. דער ט ןפורעס גע טָאה  

אין ררוקןַאפים אזיך  לעגטפ רמעלקעַא, די יקסלעןַאגעבויגענע  רעַאדי ד וןפ  

עַארד כעלַאפלטן אויף זיינע הַאזיך אים נישט  לעגטפ רטלַאזייט, דער ג ַא  

 לענדן.

דיקערדעָאדי י טָא רןּפָאפגעקענט צונוי בןָאיענעם דור ה וןפעלטערן  ָארנ      

, און שלימיאל ושלעם חד טָאיידן, מיט -ספרדָאות רדו וןפ רכטעָאט ַאינדע, ה  

, יסןװ וגעווען צו יונג צ ךָאאיך בין נ ר.בחו-ישיבה רעמעןָאן ַאישל, רבע  

ט זיךהָא לקָאפּפָאר דנעםָאמ םדע טָאישן װצ עבןלמענַאצוז סָאד זויַא װי  

לקָאפּפָאר סָא, װָאס דרדענאיך הָאב געקענט די צוויי קי רבעָא, טּפגעקלע  

- רזיינען דע װָאסן ווקט, ארגע ָאריַא מיט  ןרדעַאנ וןפ, איינס טהַאהָאט גע  

        . דער מוטער וןפװי  רטעָאפ וןפמער  רןָאצויגן געוו  

טהָאייל זי װ, רענדי קידייט צו צקיין  טהַאהָאט נישט גע רדי מוטע      

רןָאפ לעגטפען זי װ. ייןַארב ואין שט נסהּפרדי  ריינברענגעןַאגעמוזט   

-ניטש ראין דע נומעןַארפזיין  לעגטפ, ווען זי רהסחו ךָאנ שעַארקיין וו  

אין די רישל געזעסן און צוגעוויגט די קינדערנים, איז בעומיט ק םָאקר  

ריז עא ָאּפ. מיטן קוספמיטן  ןָאגעט רע טהָאבעט ַארט די ָאיגעלעך. װ  

ערטהגעפער הָאט נישט אוי סװָאגמרא,  רמין דע ןָאריינגעטַאדערביי געװען   

ןװָארעג סמיאו רנישטגָאאיז  ןַאנגנמוי ם. דעכטַאיינבאון  גָאלערנען בייט  

מיט ןטָא צון װָאס הָאב, יםקדיש וןפ ותתכסמ עעלביד די זמנען, און תלער וצ  

. ןזַאכאון ענלעכע  ףָאאון ש קסןָא טןרָאאון ב עןנעבר, תונבטן קרעכש  
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ןרנריָאישט געקענט נס הָאט ממש װָא, נטשיקַאיונגנמ כןַאשוו םדע סָארווַאפ  

ערנען וועגן שעכטן אוןלגעצויגן צו  זויַא, הָאט טװַאנ ראויף דע ליגפקיין    

רעווען, עגאיז  זויַא בערָא ;ויכערן, ווייס איך נישטראון  ןּפברענען און דעמ  

, די מסכתות, ווי זבחים, מנחות טָאצו  כקייטַאשוו לדיקעַאגעוו ַא טהַאהָאט גע  

נישט יוצא געווען מיט טָאבערישל ה רדע טָא. נדערעַאורות און כחולין, ב  

לערנען מיט וןפ הדי מצו ןָאט לטָאגעוו טָאער ה רָאנען, נרלע לייןַאבלויז   

מיך שיקן לָאז ר, עטערָאפמיין  רגעלייגטָאפ טָאון ער האתורה,  נדערעַא  

רעםװָא. רידןפאיז געווען צו טערָאפען. מיין רנצו אים אין שטוב לע  

- נישט גע רבעָאמיט מיר אויך לערנען, הָאט ער  לעגטפ ייןַאלער  טשָאב  

מיט רנומעןַאפאיז געווען  רגענוג צייט דערויף, ווייל ע רמי געבןָאּפ טקענ  

. כטַאאון נ גָאשרייבן זיינע חידושים ט  

טערָאפמיין  טָאה -מתמיד  ַאשמים און -ירא ַאישל איז רבע ´ר -       

אין לערנען און דו העולּפגרויסע  ַאביי אים  בןָאעסט הװ - גטָאעזג רמי  

. צו זיין זיין תלמיד רידןפזיין צו סטפרַאד  

. רידןפאיך בין נישט געווען צו      

ושלים מיטרכוהנים אין י זויַאווי  נגעןַאגעגָאנמיר איז זייער ווייניק       

מזבח, געברענט ןפבלוט אוי ריצטּפגעש בןָאצוריק ה רָאצוויי טויזנט י  

- ייניװ ךנָאות. נקרב וןפ ליישפאון געגעסן  ערָאּפ-לבַאון הא ערָאּפ-ץנַאג  

וןפ שטלעךּפקשיות און תירוצים און  לעַאטערעסירט די נמיך אי בןָאה רקע  

סָא. דרשיםפמ דערעַאנ לעַאאון די  לרש"הש"א און מראון מה ותפתוס  

טַאעהגרוב נישט ´ס בןהָא רנערייל די לעװויף געווען שווער, אנען איז רלע  

נישט געקענט נישט די צייט, נישט בןָא. זיי הדעָאקיין סיסטעם, קיין מעט  

בָא. איך הערעל לטערַא רדע וןפט נאון הינטערגרו גיקָאאון ל ןפדעם או  

- איך זיך ערשט דער בָאה סָאנישט געוואוסט. ד וןפצו יענער צייט דער  

ערק װי "דורװ כעלזעַאומען לערנען נען איך הָאב געװ, עטערּפוואוסט ש  

שוין רבעָא. נדערעַאייס און װירש האייזיק  מודיסטלת וןפר ודורשיו" וד  

- גע ךדי מלמדים מיינע הָאבן זי זַאאיך געזען,  בָאה רָאביי מיינע צען י  

ייןַאלזיך  כטַא, געמנדזשעטָאט זיך, געבלרײ, געדאגמר ראין דע נטערטָאלּפ  

טָאהתמדה, ה צערַאנשווערער זייערע תלמידים. ביי זיין ג ךנָאאון  רשווע  

ממש װיינען לעגטפ, ווייל ער ָאּפשווערן ק ַא טַא, געהניםַאּפבערישל,  ´ר  

שטערן אין רשוויצטןַאפאין חולין, רייבן זיך דעם  ערטערביי די שווערע   

  :און בעטן זיך ביי מיר ניעַאעווָארגרויס ה

נישט ַאּפנישט, כ ַאּפנישט, כ כַאּפ, ראוי וויי מי -      ...  

ס איז מירװָא, הדי תור ןַאּפו כצ לןַאפגעננישט איי ילופַאמיר איז       

, אמת ך,זי הָאב. איך כןָאנישט געקר יאהּפ רקענאין מער אמתן אין דער לי  
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ונגעןלגעשָאּפרַאזיי  בהָאאיך  בערָאערע בלעטער גמרא, װדי ש ערנטלסגעױא  

, ויסןרעזן בין איך געווען אין דװ צןַאנביטערע מעדיצין. מיט מיין ג ַאווי   

. און לעבן וועגונגַא, בהמות, מענטשן, בסערַא, וורד, עייטהרייפ ךָאגיריג נ  

עבעטןגדער און זיך נדיקע קיניינעװיגט די װגע סטיקהַאט ָאבערישל ה ´ר  

 ביי זיי:

. התור וןפ, זייט מיך נישט מבטל טפָא, שלטפָאשל      

ליב דערצו ןפָאלש לטװָאנישט גע בןָאדי קינדער אין די וויגלעך ה      

כןל, אין ווענדַאבעטגעוו וןפיג, װ רדע וןפ ויסַאר לטָאגעוו בןָא. זיי ההתור  

- די וויי טּפרשטוַאפהָאט זיי  רטעָאפ ר. דעטלעקּפזיי זיינען געווען איינגע  

, רמיט צוקע טקעַאשמ ַאמילך, מיט  לעשלפ ַאעכלעך מיט לנענדיקע מיי  

, לאין וויג כןַאמ סַאנ לעגןפ הלעךפ. ווען די עוטָאזזיך געל מיט װָאס עס הָאט  

, ווינדלען סענַאאויף די  סערַאביסל וו ַא גיסןפרויַא לישרבע ´ר לעגטפ  

סָאאומריין וויגל. ד ןַאלערנען לעבן  רטָאמען נישט געט טָאה נדערשַאווייל   

זיך לעגןפ רדע. ווען די קינגעןַאננגעגָא, װָאס איז אים ַאלץאיז געווען   

לעךגיװדי  וןפ רויסנעמעןַאער זיי אומגעשיקט  לעגטפצעוויינען,  רָאשוין ג  

:לכווייבעריש קול ַאגנדיק מיט נ, צוזירעמסָא רעַאאון וויגן זיי אין זיינע ד  

, ליוליו, ליויליולאיי ליו  ... ַאַא, ָאאן, אן,      -  ...  

ןלטישאיינצו ןפער זי אריינרו עגטלפ, םָאען הינדע איז געווען אין קרװ      

- רַאפ ך,יגלעװבריהשדיק איבערבעטן די  רזייע עגטלפינדע הדער. נדי קי  

, די בלוזקע ענעןפ, ערטַאוונדלען און, אין מיין קעגנווי רישעפ רייטןּפש  

- געָאנרויטן  וןפ ריצןּפשַאוסט און ברווייסע ב-גרויסע מילך איר דעקןפאוי  

,עכלעךלמילך אויף די קינדערישע מיי נסָאּפע טרכעטלע לּפני לענעםָאשוו  

טָאווייסע לייב ה-ייבערישע מילךװ סָאזיי געגעבן זייגן. ד טהָאאיידער זי   

ַא ךנָא בָאצערודערט מיינע יינגלערישע מחשבות, הגם איך ה רקַאשט  

טײגגעלער. ליגנדיק איבכןַאז-געשלעכט וןפ טַאגעה נונגַא טעּפלרנעַאפזייער   

טהָא, ינגסלביים זייגן אירע זייג החי ַאוויגל, װי  יןאאיבער אירע קינדער   

        : עטענהטגינדע ה  

. ריין צו די קונים אין געוועלבַאבערישל, גיי  -   

װָאסאוסט װגע רנישטָאג טָאער ה רבעָא, ריינגייןַא לעגטפבערישל       

ײןק לייגןפרויַא לטָאנישט געוו לָארעדן מיט די קונים. ער הָאט קיינמ וצ      

- דער וןפל שַאגעגעבן איר די  רףװָא ַא רנָא, קסלעןַאגויעס  ַאאויף  לַאש  

ער נישט קענען עגטלפ זויַאס. עהטנדי קו ןופ סודרַארפס, צום נווייט  

. אנשטאטערנטלי זיין הינדע הָאט אים געװ, םרָאאין ק הקיין קונ ןפנרוַארײ  
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, װי מעןרינגעפ-װײזמיטן  ןפערוגל, הָאט ער זיי ױקונהטעס מיטן מ ןפור  

בןהָאויים גאים, די  וןפ כןַאל לעגןפד צו זיך. די גויעס נקי ַא טפרו  

וןפינטיש בילעריי, ה ַאים מיט אשרעקנדיק ראים איבע וןפ כטַאעמגחוזק   

רַאפלט דערזען ָאשרעק, ווי ער וו וןפ ןָאט ונגּפרש ַא לעגטפס בערישל ָאוו  

. טנוהאמתן  ןַאזיך   

. לכמיט זיין ווייבעריש קול גטלָאהָאט ער געק - !וויי איז מיר -      

. רייןַאצוריק אין שטוב  ריינשיקןַאעגט אים לפינדע ה      

כנדיקלַאגט, מיטָאעזגט זי אים ָאה – ריג די קינדעװגיי, גיי,  -      

.ןַאמ ראיבער אי טּפָאש וןפייען רייט אין דרהָאבן זיך געד סװָאמיט די קונים,   

ישןרפ ַאזיך מיט  געכַאּפטן צווים אערלן די ופ סַארױ יךגאיז  לישרבע      

י ערװאון אייגן,  ָארגעווען קל זאי רברען צו די קרבנות, אין וועלכע ע  

. אין קעשענע טהַאעגזיי  לטָאוו  

זיך רע טהָא - הצו דער תור ָאּפ, לייג צו דעם קראוי וויי מי -      

נישט ַאּפכ ...נישט  כַאּפ -געבעטן ביי מיר  ...  

ינדעהען זיין װזיך אין די טעג,  רַאפעסן  כטָאגעק טָאה רע זויַאווי       

ב דעםָאסחורות, ווייס איך נישט. איך ה ןפקוי רשעַאקיין וו רןָאפאיז גע  

ט ערָאמיט לערנען, ה ץחוַאען. נלער ָארנישט געזען עסן, נ ָאלמניידן קיי  

. גָאט ַא לָאברכו און קדושה עטלעכע מ ןכַאּפריינַאמיט  טיקטפשעַאזיך אויך ב  

מדרש צוה-זיך אין בית ןכַאּפריינצוַאגעלעגנהייט  ַא טַאהָאט געה רר ענָאווי   

, הָאט ער עסוונטַאגעדָאּפ טַאשוין געה טָאווי ער ה כדעםָאנ ילופמנין, א ַא   

זייןיז אויך געװען א. עס המצו ַא לָאמ ַא ךָאנ רדינעןַאפ וצ, כדי ןָאגערן געט  

צייט צו צייט. עבער, דער בעדער וןפש רהמד-בית סָאאויסצוקערן ד המצו  

עקענטגת קיין שטיקל ברויט נישט כואלהייליקע מ לעַאן די ופאון שמש, הָאט   

- ויעּפדי  וןפ ןפנצוקויײ, אערפעסן, און ער הָאט געמוזט גיין איבער די דער  

דעריבער אויף זיך גענומען טָאתבואה. בערישל ה דערָאינס רביסל ג ַארים   

אויף זיין ןָאעס געט טָאהמדרש. ער ה-ס ביתָאאויסקערן ד וןפ הדי מצו  

איז אין שטעטל לָאמיט שטויב. איינמ ץלַא דעקנדיקַא, בןפוא דיקןלמז-שלים   

ל הָאטשאומגעריכט. בערי ווָאטשַאכָאס וןפ לניקשַאטַאדער נ געקומעןָאּפרַא  

יזיט איןװ ַא טןַאשטָאּפ ָאלמ ַא ךָאדער עלטסטער קען נ זַא, טַאמורא געה  

ס עס איז נישט גענוגװָאעס צוליב דעם,  רחתמענעןַאפש און רהמד-בית  

עקערטגקדוש און אויס-אין מקום ןפָאעלגוועקַאגיך  ראיז דעריבע ריין. ער  

ראין דע טלײגנגעַארײמיסט  ָאסער ד טָא. אין זיין איילעניש הגעָאדלּפָאדי   

איז רען עװ. גןָארויסצוטרַאעס  רעכ, כדי װָאס גילטַאלַאיי כז וןפ לעּפָא  

דער געקומעןָאנמיסט אויף דער שוועל, איז  לעּפָאדער  טמי נאןַאגעשט  
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היטל סָאד מעןָאּפנערַאזיך  טַאּפעק געכראין ש טָאה ל. בערישלניקַאטשַאנ  

און עּפָאלדי  זטלָאגעָאּפ רהָאט ע גנקייטָאצעטר סגרוי וןפ. ץריּפ רןַאפ  

- רַאפשטיוול.  קירענעַאדי ל רַאפ טןַאַאמבס מיסט גלייך דעם ָאאויסגעשיט ד  

שוין טָא, הענדלערהלדװַאיהושע  ´ר, לשטעט וןפ דיגדער נ זַאשטייט זיך,   

מוחל לָאשיינע מטבע, ער ז ַא רשטייערָאפ רישןַאיינרוקן דעם צַארזט וגעמ  

ררברעכעַאפזיין דעם  ...  

רקדשים. ע ץנַאג נגעןַאדעם בערישל דורכגעג טָאאיך בין ביי       

רקַאשט טהָאנעכט ביי דער גמרא, ווייל ער  לבעַאה לטןַאהָאּפמיך  טגלעפ  

. טכען אין די נענערלצו  טַאליב געה  

אין די ריינגעצויגןַאמער און מער מיך  ץלַאמיט דער צייט הָאט ער       

און גןָאאיבערטר טנישט געקענ ריך הָאב שוין מעא זַא זויַא, רייןַאנעכט   

מער גיין לערנען לטָאנישט געוו לַאפביי קיין  בָא. איך הלטירטָארעוו  

. ררשעוועװַא טעסַאנייעם אומזיסטן מלמד, מ ַא גןָאגעקר בָאצו אים. איך ה  

. רבין דזימינערַאצום ר רןַאפצו יענער צייט גענומען  טָאה טערָאפמיין       

צו זיין שטענדיקן יציעַאלקיין ג רןָאפ. בעָארּפצו אים איז ער אויף  רןָאפגע  

. רַאסטבָאייט און צו קװען צו װער נישט געקענט, ווייל עס איז גע טָארבין ה  

לָאיידן. עטלעכע מ-גוטע וילישעּפ ענטעָאנ רובירןּפט ער גענומען אויסהָא  

ראיז געווען דע ר, וועלכערלטעַאייבעלע ל ´קיין גער, צו ר רןָאפאיז ער גע  

טָאער ה רװָאסַאפס נישט די סיבה װײיך א. וילןּפבי אין ר געזעענסטערָאנ  

, װָאסַארפאיז געווען דער סָאד זַאקיין גער. מעגלעך,  רןָאפ געהערטפױא  

קליין ַא וןפרב  ַאקט אויף ומגעקוק אַארנישט שט ךאין גער הָאט מען זי  

- ַאדי ב קעןָאנט מען געשהָא קייטַאממערקזפאוי נצעַאדי ג לוויישטעטעלע,   

און רףַאו שצאיז געווען  רגע זַאמעגלעך,   ;און גבירים םרימטע רבני  

סטישן, װָאס איזַאאון ענטוזי לןַא, דעם סענטימענטטןַאמיין ט רַאפטרוקן   

, לסַאפנַאל ןײד-גוטע רנעַאיציַאלג וןפם יכדרע ײכצו די וו עןעװאוינט גװגע  

, מענדעלע ´צום רבין ר דזימיןַאקיין ר טכַאּפצוגע לָאמַאזיך  טהָא טעַאדער ט  

ט.  דערלין דער חסידישער וועא גייןפױגענומען א טָאוועמענס שטערן ה  

קלענערן ווי דער ילפ ַא בערָאעולם,  ןַא טַאגעה טָארבי ה דזימינעררַא  

סטערעָארּפמערסטנס  רןָאפגע דזימיןַאדעם זיינען קיין ר ץגערער. חו  

קאװד טָא, און ער הןענאנגעשטָאנישט  סָאאיז ד דזימינערַאר םיידן. דע  

י דער גערערװרבנים,  און םלומדי םזיינע חסידי ישןװן צָאבט הָאלגעוו  

רבי רדע םיא, הָאט דזימיןרַאקיין  ןעמעקואיז ג רטעָאפען מיין װ. טהָא  

- דיינרפ ילפ ױזַא יזןעװסגַארױאון אים  מסָארע עענפָאמיט  ןעמוגענפאוי  

הָאט אים. דעם גלויבער אין מענטשן, דעם רע זַא, טפַאאון ליבש טפַאש  

םסידיחי די, הָאבן רב רי דעװ ךָאנ עראונען מװגע ייךלויסן מאמין, גרג  
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בציקער רנאיי ר, געווען דעםניַאּפמיט אים, וועלכער איז,  צקעטַאזיך געצ  

זויַא עוועןגרבי איז אויך נישט  ערנדזימיַאויף. דער רה דזימינערַאאין ר  

- און גע עזונגעןגמיט קולות,  וונטַאהָאט געד רווי דער גערער. ע רףַאש  

. צדיקים נערַאליציַאדי ג וןפשטייגער  ןפהעוויות, אוי ישעבר ראוועטּפ  

עזיינ עַאל טערָאפמיין  טָאלגעצָאּפך ױבי אריים געזעגענען, הָאט דער ב  

ער הָאט אים אויך .טערפָא סָאקומען וו לָאצאות און געבעטן אים, ער זהו  

, די שטעטלעך וןפבעסער רבנות אין איינע  ַאאים  רַאפ ןפַאצו ש גטָאצוגעז  

דער נסיעה וןפ מגעקומעןַאהײאיז  טעַאסך חסידים. דער ט ַאוואו ער הָאט   

דער נסיעה וןפאון בטחון. ער הָאט אויך  זםַאאון ענטוזי ויבןלמיט ג ולפ  

בירדער  סװָא, עליאטשַאּפא רבנישן ק -אכט דריי מתנות: איינע רמיטגעב  

יזאובל, װָאס ר רעפינפ לדענעםָאג ַא - עדי צווייט ;טפאים געקויהָאט   

, אים רַאפ לטָאצַאייטע הוצאות, װָאס דער רבי הָאט ברדי ב וןפאים געבליבן   

טָא, וועמען ער הטעסַאמ מעןנָאור מיטן חב-הישיבַא  -און די דריטע   

. הויף רדזימינעַאר וןפ כטַאמיטגעבר  

די מעןַאדער מ ַארפדערציילט  טעַאיט גרויס ברען הָאט דער טמ      

און טפַאריינדשפרבין, זיין צדקות און  דזימינערַאר וןפ לאותפנסים ונ  

עלּפ, איז נישט נתכטערָאמתנגדישע ט, די מעַאי מדאון גרויסקייט.  יינקייטפ  

זיך אינטערעסירט מעַאהָאט די מ ַאלץ. מער ווי רָאקיין ה אױף רןָאגעוו  

- דער לָאשוין איינמ בָא. ווי איך הטשַאעליּפם קאסאמעטענע סנטַאמיטן ט  

בושים, ווייללרבנישע מ גןָאצו טר טהַאעגמורא  רטעָאפמיין  טָא, הנטָאמ  

, לויט דיבןהָארבנים -נישט געווען קיין רב, און נישט יציעלפָאאיז  רע  

טעַאט רקיין רבנישע מלבושים. דע גןָאטר טָאררוסישע געזעצן, נישט געט  

, ביי זיך אין שטוב רנָא םדי רבנישע מלבושי גןָאדעריבער טר לעגטפ  

ער טָאאין וועג, ה טּפ, איבערהויסַאש. אויף דער גרהמד-ין ביתא דערָא  

טער דינהי כטמַארונטערגעַא תיאוּפהיטל, די  מעטןַאס גרויסַא  גןָאגעטר  

רבעָאינטן, ה וןפישע קעשענעס נבר טַא, װָאס הָאט געהיצעּפזשו ַאאויערן, און   

. דיטַאלכַאנישט געווען קיין עכטער, אמתדיקער רבנישער  רטָאפעס איז   

עסּפט עהָארבי  דזימינעררַאדער  רװָאסַאפוויסן,  טָאלהָאט געוו מעַאמ  

. דערטשַאעליּפרבנישן קא ַאא מתנה  טןַאגעבן דעם ט טפד געדארָארג  

נישט סטּפַאעס  זַא, גטָאאים געז טָאבי הר רדע זַא, טלדערציי טָאה טעטַא  

נייעם ַאהָאט אים געגעבן  ר, און עטשַאעליַאּפק ַא ןָא רומצוגייןַארב  ַא רַאפ  

- רַאפדער צייט, װָאס ער  ַארפ ָאּפק ןפויא גןָאאים טר לָא, ער זטשַאעליַאּפק  

לייךג און ןָאעטגל ײכטן שמכליי ַאהָאט  מעַאברענגט אין הויף. די מ  

. ךַאדי ז עןַאנרשטַאפ  
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זיך רַאפ רָאדיר, נ ַארפ טפנישט געקוי שַאטילעקַאּפ םרבי הָאט דע רדע -       

ַאעסק, ווען אין  רןַאפעס איז בעסער  - גטָאגעז טןַאזי דעם ט טָאה -   

"דעקּפָאס" ַא רוםַאייט זיך ריידישן הויף ד-גוט ...   

. חשד ַאזַא ַארפזיך  ראיז געווען אויסע טעַאדער ט      

, איז געווען גערעכט מעַאדי מ זַא, רטעָאפדי צייט הָאט געוויזן מיין       

וןפלעכן בליק דערזען דעם תוך גדורכדרינ רמיט אי טָאנישט ער. זי ה  

רַאפ לטָאצַאטייער ב רעטעּפש טָאה טעַאדער צדיקישער גוטסקייט. דער ט  

רַאפ גייסטערונגַאמיט ב ולפיז ער געווען א לדערוויי בערָאזיין גלויבן.   

רבחו-ישיבה רצו הילף איז געקומען דע םער צדיק אינדזימיַאדעם ר  

םאון מיטגעקומען מיט אי רטעָאפמיין  ו, װָאס הָאט זיך צוגעבונדן צטעסַאמ  

. הלערנען תור ענטשיןלקיין   

קליין מענטשל, אומגעוויינלעך ַאאיז געווען  טעסַאמ רבחו-הישיב רדע      

דעמבן קלעצל. ער ץקור ַאווי  טיקפ, קרעעבויטגברייט  בערָאנידריק,   

עןװזיינען גע קןַאב סעַאבל ולעפאיז געווען ברייטער ווי לענגער זיינע   

די וןפ גערניפע נ. זיייאותּפאון  דעלעריונג בע נדלָאב ַאמיט  דעקטַאב  

טָאע בלויע אויגן הנ. אין זיייקּפאון קרעמ ץענט זיינען געווען קורה  

אים געגעבן בָא. ווען איך הטיזםַאנַאפה און רגבו וןפ ייערלפ ַא קלטניפגע  

, געןַאנווי מיט צוו נטַאישע הרגלענמיין יי ומעןנריינגעַאער מיר  טָאשלום, ה  

: גטזָאגע רמי טָאה ראון ע  

  !. הערסטטָאג ַארפיהושע, הָאב מורא  -    

, גקייטנגרי ַאזַאמיט  לקןַאב םצו ויבןהגעפמיך אוי רדערביי הָאט ע      

. עדערלפ ַא געהויבןפאוי לטָאווי ער וו  

ר. עןָאיק נישט געטלקיין ב לויפא רער הָאט ענמיי מעןַאאויף דער מ      

מעַאדי מ סָא, וובייסןָאנדעם  עטיטַאּפריזיקן  ַאבלויז געגעסן מיט  טָאה  

ט איןרױציאס בוקענדיק כסדר די מנאים, טו רַאפ טלוועקגעשטעַאהָאט   

. ַאלץז  

אין איין טןהַאלגע רט עָאה - ךאמל ַארבי איז  רדזימינעַאדער ר -       

גיכן דערזעןנוועלט וועט אי נצעַאדי ג -איבערחזרן די זעלבע רייד.   

 זיין גרויסקייט. איך זע עס, רב ...

צייטנסַאשוין ב לטָאוו רזיך, ווי ע רַאפגעקוקט ווייט  בןהָא ןגזיינע אוי      

. עלטװעמט איין די נבין, װָאס ר דזימינעררַא וןפגעזען די גרויסקייט   

ךער מי טָאגע, הרקיין  ילופזיך א רוענדיקָאּפעסן, נישט  ןָאכגלייך נ      

רען מיט מירנומען לענגע לדַאהמדרש, און ב-אין בית םאי ירןפגעהייסן   

םאי ןפַאגעש טעַאט ר, ביי מנחה, הָאט דעוונטָאיבמות. אין  אדי מסכת  
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יטמנען לערזיין  ַארפ נגַאלױנוב סַאל טל.שטע ןופ םטיבַאלעבַאי דיי ב געט  

עןװאון זיצן מיט אים ביים טיש,  גלייטןַאאים ב טפרַאמיר, הָאב איך געד  

צו גיין, כדי לייןַא טַאמורא געה טָאעסן די טעג זיינע. ער ה לעגטפ ער  

ראי סװָא, טעָאסעבַאלב ַאאין שטוב מיט  ייןַאלזיצן  ןפרַאד לָאמַאנישט  לָאר זע  

טעטיַאּפריזיקן  ַאגעגעסן מיט  טָאהיים. ער ה ראין דע ָאאיז נישט ןַאמ  

אײ?קיין  ילופ, און אץלַאדיק די מוציאס ברויט אין זנזיינע "טעג", טונקע  

. יםלן די מאכָאגאים צוגעטר בןהָא, װָאס רייבעװאויף די  בןענישט געג קבלי  

        . םאי רַאפט רנישט עקזיסטי בןהָאזיי   

ראין דע רליבטַאפגעווען  טעסַאדעס, איז מנהי לווי בעריש ונקטּפ      

יבעריקעא סָאאין די נעכט. ד השע ירפ ַאבלויז  ןפָאשל לעגטפתורה. ער   

וויינען טַאנשטַא רבעָא. ןנעעַאװאון אין ד נעןלערין א עןעװסק גע רהָאט ע  

. ה, מיט שטורעםחמשמיט  נטַאװגעד ערישל, הָאט ערי בװ, ענעןַאװביים ד  

                . ך געלערנטױער א טָאה זויַא  

געשריגן צו מיר טפָאער  טָאה - !זיס זאוי, וויי, די תורה אי -       

תענוג ווי ַאזַא ָאנישט רָאאיז ג´הערסט, יהושע, ס -אין מיטן לערנען   

         ...  לערנען תורה 

געווען טעסַאאין קדשים, איז מ כטָארקַאפבערישל איז געווען  ´ווי ר      

, ייבװאון  ןַאמיט מ ןָאהָאבן צו ט סָאין די מסכתות וואאין נשים,  כטָארקַאפ  

עגטלפ קעַאט רעיק ר. דענדערעַאתובות, יבמות און כװי קדושין, גטין,   

יבמות, דינים וועגן חליצה. צי דער קורצגעוויקסיקער וןפ בןָאה הנאהער   

נסבילשעַאדי גמרות אויסגעלעבט זיינע מ טָאבחור הָאט אין  ררקעַאשט  

ָאטצי  טקייװַאכש ַא טַאגעה ױזַא טלַאהָאט ג ר, צי עןערגַאב שטיקטעַארפ  

טהָא רע זַאייס, װאיך  בערָא ;ישע מסכתנת, ווייס איך נישטרדי ווייבע  

ער אויך לעגטפ ערנעןלמיט מיר געהאלטן אין איין לערנען נשים. אין מיטן    

ונדעם רבו ןפרו לעגטפאון ער  טָאבותן צו גלהאין זיינע הת לןַאפיינַאר  

געליבטער ַאון צערטלעכקייטן, ווי אעמען נליבע  לערלייַאם מיט לשל עו  

                . זיין געליבטע וצ  

ער לעגטפ  - !רעמדיקערַאזיסער, גרויסער, גלוסטיקער, דערב -       

ַאּפכ ַאהענט, דערביי מיך  עּפרצע קרעמוי קדמיט  טשןּפַאן ון ווילד אעברומ  

חוץ ַא, ךַאז ערדנַאעגן קיין װ ָאּפ.ביז איבערן ק הייבןפאון אוי טָאג  

לָאאיין מ ויזלגעזען. ב רנישטָאגעוואוסט, ג רנישטָאג רדער תורה, הָאט ע  

טהָא. ער עלדפ ןפסך סטויגעס היי שטייען אוי ַא קטרמעַאב רהָאט ע  

: טגרעפן מיך געוא עלייװ ַא טקוגעק  

ַארפ, ײה ילפ ױזַא קלײן שטעטל ַאזַא דַארף סװָא צו, מיר גָאז -       

?ךלעעגיװ  
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יגעלעךװיי נוצט מען בלויז אויף אויסצובעטן ה ַאזנט, ײגעמ טהָאער       

רקינדע ַארפ ...  

עמעןװ, מיט טעסןַאט דעם מָאגעווען מיט  ההָאט זיך מחי טעַאמיין ט      

אים זיינע חידושים רַאפ גןָאגעקענט שמועסן אין לערנען און ז טָאהער    

טהָאען מיט אים. ער װאיך זיך מחיה גע בָאייניקער הװ. שטלעךּפון א  

רָאזיינען אויף קיין ה רע מסכתות נשים. מינמיט זיי טערטַאמַארפמיך   

, יצהלה הָאבן, געבן חנן זיך, חתוטג וןפדינים  לעַאדי  נגעןַאנגעגָאנישט   

ינטפגע רן ווייב, װָאס עוא ןַאישן מװתורות צ-תובות, ווי די דיןכשרייבן   

, הטננישט געווען און זי טע הזי איז קיין בתול זַא הדעם חתונ ךָאאויס נ  

. איך הָאבלַאפצו ַא וןפ ָארזינד נ וןפגעקומען נישט  רעס איז אי זַא  

, דעם ענין טָאוטריא איבער -שקלא נצעגַאווייניק די נאויס וןפגעקענט   

נישט בָאאיך ה רבעָא", ץע-תכ"מו וןפ הדי שיט לסַא נטַאקַאאיז ב סװָא  

נישט רהָאט עס מי סטעַאך. מַאדער ז וןפצו וויסן דעם תוך  ויבןהנגעָא  

 דערקלערט.        

-װײמיין חבר אברהם, הערשל דעם ש וןפ רןָאר געווָאאיך בין עס געוו      

. גָאט ַאהָאט געגעסן  טעסַאגערס, ביי וועמען מ  

, װָאסץריּפ ַאביי  רכטעּפַא ַא גלַאנן ָארערשל שווייגער איז געווען יה      

." "שררה ַא"שווייגער" ביי  ַאאין אונדזער געגנט הָאט עס געהייסן זיין   

, טשיןנאין לע זעצטַאאון זיך ב רףָאדָאס ד זטָאגעלָאּפ רהָאט ע רעטעּפש  

דלעפ טַאהָאט אויך געה רגעוועלב. ע-בשמים ַא נטפגעע טָאוואו ער ה  

טיקערפערק רקיקעַאב-ויטר ַאאיז געווען  ר. עותפאון עו ערדפאון קי און   

איז געווען סװָא לגניי ַאם, רהאיז געווען זיין זון אב טיקפקרע זויַאייד.   

רטיקעפסגעזען גרעסער און קרעױא טָאמיר און ה וןפצוויי  רָאי ַאעלטער מיט   

עםד טָא וןפ ןַאכמ לטָאקא געווװהָאט ד רטעָאפ. דער ןָארזיינע י וןפ  

לערנען לָאז ר, עטעסןַאצו מ נגעדונגעןָאהָאט אים  רון עאלמדן,  ַאאברהמען   

טַאעהגך ווייניקער נָא טָאאברהם ה בערָאמיט מיר.  מעןַאצוז םמיט אי  

דעם שעןּפַאצו  טַאעהגליבער  טָאחשק צו דער גמרא ווי איך. ער ה  

כןַא, מץלהָא קןַאנהָא, גןָאוו ַא נטרייבןָא, נקעלָאאויף דער  דרעפ טערסָאפ  

ם. איך הָאב דעכןַאז זעלכעַא נָאך ןָאן טוהמות אבדי  רַאפעסן  ףַאש סדָא  

ַאכטעמג רלָאמיר ק רַאפש. ער הָאט פנ-תבאה ןקרָאגן ליב געמעהברא  

הָאט מיך מיטגענומען ר. עלטןַאהַאסבױמיר א רַאפ טהָא סעטַאמ סװָא, ץלַא  

ַאאין  יקב ַא ײקו" ב רזייע גןָאיָאּפ" ירטפהָאט גע רען עװמיט זיך,   

. ףהױ ישןערויּפ  
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ט ערָאה -טשן נעמויך געבוירן אומעט ווערן ַארזוי ַאזעסט,  -       

. גטָאמיר געז  

- עס מיר נישט געקענט צו בָא. איך השטַאאיך בין געווען איבערר      

עײנמ זַא, רשטעלןָאפאיך מיר נישט געקענט  בָאגלייבן. דער עיקר ה  

בןָאה לןָאדער תורה ז וןפות הדי צדיקים און די אבות און אמ זַא, ענטעָאנ  

. מיר וןפ כטַאם הָאט געלה. אברןַאכז זעלכעַא ןָאגעט  

. גטָאגעז רער מי טָאה - ןָאגעט זויַארבינו הָאט  שהמ ילופא -      

טָאלדעמ זמיר געווען בי ַארפזיינען  סָאא וועלט מיט דערשיינונגען, וו      

. עס זיינעןרןָאגעוו רָאמיר קל רַאפ ָאלמ ַא, זיינען מיט לעךפגרייַאאומב  

. דינים אין סדר נשים לעַאדי  רןָאגעוו רָאקל מיר אויך  

רעדעַאנערשל שווייגערס הָאט מיך אויך אויסגעלערנט הם האבר      

און דערפ ַאצוצוגיין צו  זויַאנט ווי ערמיך אויסגעל טָא. ער הכןַאז  

זויַאצוים, ווי  ַא ערדפ ַא ןָאצוטָאנ זויַא, װי ַאּפקל ַא וןפאויסהיטן זיך   

איך שיר דעם בָאלעקציע ה ַאזַאייטן. ביי איינער ר ילופַאאון  נצוטרייבןָא  

מסהברא. ווען איך בין געזעסן רייטנדיק אויף וירןלרַאפנישט  ָאּפק  

ַאלדער שט ךנָאזיך  רבענקטַאפ לָאמַאמיט ערדפ סָאד טָא, הטשעַאקלי  

טיר. עס-לַאטש ריקערדורך דער נידע סטיקהַא ןָאגעט זָאל ַאאון זיך   

גןָאנשלָא סטיקןַאביים ה ָאּפצעשמעטערן מיין ק לָא, איך זָארה ַא לטפגע טָאה  

געןנריּפשָאּפרַאהָאט ער מיך געלערנט  לָאמ נדערסַא ןַא. לַאדער שט ןָאזיך   

און עס ןַאלפערד. איך בין שלעכט גע ריי אויף דעהזייער בוידעם  וןפ  

עַאלדי  בערָאצייט ביז איך בין געקומען צו זיך.  ַאערט ױגעד טהָא  

ען. מיר הָאבןמהרצו דעם אב ןּפקלע וןפ לטןַאגעהָאּפמיך נישט  בןָאה כןַאז  

און זיין תורה און טעסןַאמ וןפ רויסגעדרייטַאקונצן זיך  ליירלעַאמיט   

סָאקייען, ד דישערעפ סָא. דערדפ, מיט די לַאשט ראין זייע געלעגןָאּפ  

וןפריח  קערַאגעשמ ר, דעלדזַאה ערדישןפ ַאויף אקייט  ַא וןפגען נקלי  

. מיסט הָאבן מיר געשמעקט ווי די טייערסטע בשמים וןפדי ריחות  ילופאהיי,   

עגןװ ;סטרוב רדע םרוַארייף  ַאהמס מעשות וועגן גבורים, װָאס הָאבן ראב  

זיין וןפוועגן די גבורות  לעךכטזעּפס, און הוירגנבים און ציגיינע-ערדפ  

דיק זיך איןנגערלאװטויזנט טעמים.  טַאגעה בןָאדעם שווייגער, ה טןַאט  

ווילדע העוויות און טעסעסַאמ טַאככגעמנָא רמי בןָאבוידעם, ה ןפיי אויה  

. ווענעןדַאת ביים ולוק  

אין הערשל שווייגערס גןױצבַאן זיך עהָאט מ רץא-ךרד רמיט מע      

. גָאט ַא טָארקומען עסן ד לעגטפען ער װ, עסןַאטמ םדע ָאט וצ בשטו  

געקוקט אויף גנוראונדעבַאװ רצישערהא-םמיט ע טָאה רערשל שווייגעה  
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טַאּפגעכפכנעה אויהבחור, מיט -דעם למדנישן ישיבה וןפ גנוועגוַאיעדער ב  

. זיינס טװָאר עסעדי  

רהָאט ע - טעסןַאמ ´ר רַאפסמעטענע  רצו מע גָאלאהשע, טר -       

- צוגע רשעמטעַאפ  טָאה סָאמיידל, וו-, דער כלהכטערָאצו זיין ט גטָאגעז  

אין די וטערּפסך  ַאיין ַאראון טו אים   - דעם אורח רַאפעסן  גןָאטר  

... ייליקער תורהההָאבן כוחות צו דער  רףַאד טעסַאמ ´. רליעספָארטַאק  

דעם רַאפ םילדי מאכ גןרָאתמימות צוגעט ישערפרָאהָאט מיט ד הלא      

געלַאנ רזיך מיט רויטקייט.  אי סןָאגעגָאּפלמדן און  טישןָאגרויסשט  

און מיידלערישער קנקייטָאדערשר וןפ רןָאגעוו רלענגע ךָאנ יזא זָאנ-רפשו  

. דעם לומדישן בחור טָא וןפ רטַאאין קעגנוו גנקייטָאצעטר  

- רָאפאון אים  טןַאאיז הערשל שווייגער געקומען צו מיין טן כאין גי      

. לאה רטעָאכזיין ט רַאפחתן  ַא רַאפ טעסןַאוויל נעמען מ רע זַאגעלייגט,   

גטָאהָאט ער געז - יספביז  ָאּפק וןפעל אים אויסקליידן ´רב, כ -       

על אים געבן´. כןלער וועט ווע רָאנ גַאנאים געבן קעסט ווי ל לע´כ -   

ןנעזיצן אין מיין שטוב און לער טעסןַאמ ´הָאבן ר מירָאן, מתנות, און לדנ  

ןַאגעוועלב און אים מ סָאד ירןפשע וועט המיין לא...  הדי הייליקע תור  

         ... לערנען ןָאזל   

איז ראון יענע טעסןַאהָאט זיך איבערגערעדט מיט מ טעַאט רדע      

עיקר הָאט רוועגן נדן נישט גערעדט. דע טָאה ר. ענגעןַאגלייך איינגעג  

ַא: לטָאגעווות הָאט ער נמת וןפקעסט, אייביקע קעסט, און  לטָאער געוו  

רגעגעבן. ע ַאלץ טָאשווייגער ה רשטריימל. דע ַאש"ס און  ערלנניי ווי  

עלטערן אויף דער רעמעָאחתנס  וןפדי הוצאות  רַאפ לטָאצַאב ילופא טָאה  

דער ךָאנישט גערעדט מיט לאהן נ רטָאקיין וו טָאה טעסַא. מהחתונ  

תמדה צום נייעםה רווילדע ַאזַאמיט  טַאּפ. ער הָאט זיך צוגעכהחתונ  

ילופט אהָאער  זַא, טפדער שווער הָאט אים געקוי סָאווילנער ש"ס, וו  

ויסןר, אין גאהל כטשעה אין די נע רּפָאדי  ןפלָאצו ש רגונעןַאפזיך נישט   

- , איז געלנימּפאיר יונג מיידלעריש  רַאפ רעמדפ, װָאס איז געווען לשייט  

, איןטָא. זי המדןלדעם  ןַאאיר מ רוםַא ינגערפ ץיּפאויף די ש נגעןַאג  

ביים ןפצו רו ןַאדעם מ ילופא גטװַאעה, נישט געכנה רישעפרָאאיר ד  

רידעװ לדַאקינד, ב ַאגעבוירן  ָארם יוהייט הָאט זי צרנדיקעג. שווימעןָאנ  

געווען יזייגער אװל ששבויך. הער יציקןּפש ַאמיט  מגייןורַאומען נגע  

סטלָאאיבערגע גלונוצּפלהָאט  עסַאטן מײ. זגלַאנ ָארג טניש רעָאבעך. לקליג  

. ושּפר ַאן ר, כדי צו ווערייןַא טלער וועדאין  ןפָאנטלַאווייב און קינדער און   

ציילן מעררדע לאון איך ווע עטערּפש ָאראיז געשען מיט עטלעכע י סָאד  
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. דערווייל וועל איךיטלעןַאּפייטערדיקע קװוועגן דעם אין  ריכותַאב  

ווי דערָאויזקעס, ר עעלסָאבין, יר לטןָאיטן אומגעצראיבערגיין צו מיין ד  

. קַאליטוו סעלעָאביי אונדז: י ןפרוים געאט הָאמען   

- ליסַאבי רוםַא טָאשט ַא, וועָאודלבַאז וןפרויזקעס איז געווען  סעלעָאי      

ל.אין שטעט קַאציקער ליטוונק, און ער איז געװען דער אייָאט  

  ;אין שטעטל געקומעןָאּפרַא קעסװַאליט ערנדעַאזיינען אויך  רריעפ    

, מלמד ַאער איז געווען נייל. אייװ ַאזיי זיינען געווען געסט אויף  בערָא  

ייטער איזװצ ַאצוליב זיין ליטווישקייט, און  לטןַאװָאס הָאט זיך נישט געה  

איז סָא. דייערפקעגן  טפַאגעזעלש-גסנורזיכעַארפ ַא וןפענט ַאג ןַאגעווען   

ַאזעלכעייד מיט  ַאס װָא, עליושַאּפק ַאאון  קרָא ַאייד מיט  ַאגעווען   

טָא. ווען דער "דייטש" הריערפמען ביי אונדז נישט געזען  טָאמלבושים ה  

, ווי מעןּפסגעדרייט די קעױא עַאלהמדרש, הָאבן -קדיש אין בית גטָאגעז  

גלעך, זיינעןנ, ייר. מיילותפתקודשדיקע -לשון גןָאגוי ז ַאהערן  לטָאוו  

ליטווישן ַאזַא ךָאנ מןָא גןָאכזָאנ רףַאען, צי מען דװנישט זיכער גע ילופא  

וילישןּפרעדט  טָאג זַאעווען, גנישט  קפ. עס איז ביי אונדז קיין סשקדי  

ייד מיט די רדע טָאווייניק געווען, ה סָאד ךנָאאיז  מערָאקודש. ט-לשון  

יצעּפָאלדער  וןפגמרא  ַא וונעןַאד כןָאנ רויסגענומעןַאגויאישע מלבושים   

. תא נזירכשווערע גמרא: מס ַאקא װנען, און דרעקגעזעצט זיך לעַאװאון   

הָאט זיך קַאיטוול. דער טונגעןַארדערוו לעַאס איז געװען איבער ָאד  

: ניגון ַאמיט  זטָאצעל  

רזינ ה, הרי זזיחּפריני ה, זירּפריני ה, רי נזינהרי -     ...  

זַא זויַאווי "זשי",  כטַאסגעברױרַא"זי"  נגַאדערביי הָאט ער דעם קל      

רנָא, זיחּפ ר,זיּפנזיר,  גטָאנישט געז לטָאי ער ווװעס איז אויסגעקומען   

- . די חדרעלטפדעם ייד נישט גע טָאה ר. מעזשיךּפָא, זשירּפָא, זשירָאנ  

ישטנ. וואו דער ייד איז רטעכגעלע ַאאין  כןָאיינגלעך הָאבן אויסגעבר  

, ןפָאגעלָאכאים נ רען מינייז, ציעסַאסעקורַא-רעייפע נעגן זייװ געןַאנגעג  

וועקַאהָאט געמוזט  קַאיטוול ר. דעזשיךּפָא, רזשיּפָא, זשירָאשרייענדיק: נ  

ישיבות רַאפ טלגע מלעןַאז רוםַא ןָארפ סָא. בלויז מגידים, ווצייטנסַאב  

עןװגע עַאלגם זיי זיינען ה, גןָאטרַארפמען  טָאה ישות, זרד טןַאלאון ה  

רע טָאמגיד געקומען, ה וילישערּפ ַאאיז  מערָא, טרקערטַאפ. קעסַאליטוו  

- בערן ַאי װ, קװָאליט ַאמוזט זיין עמגיד הָאט ג ַאן. עומנסגעױנישט א  

. רציגיינע ַאזט זיין והָאט געמ רייבערט  

יװאין שטעטל אויף  טצזעַאזיך ב טהָא סװָא, קַאליטוו רערשטע ערד      

 עס געהערט צו זיין, איז געװען יוסף רויזקעס.
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מעןנו, געענדלערהדַאלושע ווה, ילשטעט וןפליין דער נגיד ַאהָאט  סָאד      

, הענדל, אוןכטערָאזיין ט ַארפעם ײדא ןַא רַאפרויזקעס  סעלעָאדעם י טָא  

. עדןרצו  גטַאנישט געוו רענקיי טָאקעגן נגידס איידעם ה  

זיין ַארפ ןַאמ ַאן כזו טפרַאדער לענטשינער נגיד הָאט געד סָארווַאפ      

להכ-סך  ., ווייס איך נישטקָאיסטַאלעבן ביל טָאשט ַא וןפ זשַא רכטעָאט  

, עכסלטרצע ַאיינס און לק ַאבחורל  ַארויזקעס געווען  עלסעָאדער י טָאאיז   

עךליסעפ, מיט דריבנע לנימּפקליין  ַאידה, מיט חי-בת יעשטשעטעּפצעַא י װ  

, הצייט ווען זיין כל ר, אין דעטעַאדע און גלנווייסע, רו ענטעלעך,האון   

, מיטקןַאמיידל, מיט רויטע ב טיקפקרע נקַאשיין של ַאענדל, איז געווען ה  

תמיד בןָאה סװָא, ןּפרויטע לי ולעפאון אויגן, מיט  רָאה רצעַאשוו עךּפ  

דער נגידישער טָא וןפ סןָאלפהָאבן גע יידרפמיט  מעןָא. שטרכטַאגעל  

, און יונג טַאלצו יעדן, צו  טלַאכגע טָאתואר. זי ה-תפי טיקערפערק  

בןָאס הָאיונגען, די בעקערס, וו-צו די געזעלן וילפיינגלעך און א-צו חדר  

אין הויף, צו וועמען זי הָאט לויטן דין נישט רביי יחזקאל בעקע רבעטַאגע  

. רסטעּפַאגעווען קיין צוגע רנישטָאער זיווג איז גד טָא. ןַאכל טפרַאגעד  

טָאויסט מיט זיין איידעם, וועמען ער הרגעג רזיך זייע טָאיהושע ה ´ר רבעָא  

מיט רןװָאגע וועטַארּפייט. די חתונה איז געװ ױזַא וןפ זשַא כטרַאגעבָאּפרַא  

זַאזוי ַא, עָאּפריזיקע ש ַאהָאט אויסגעבויט  רַאליָא. משה סטעּפמּפָאויס רג  

. נגעקומעןָאס זיינען װָאגעסט און מחותניט,  סןַאדי מ ייןַארען נקע לןָאעס ז  

רקלעזמע עליעַאּפק ַא טשיןַאקרַאז וןפ כטַאגעברָאּפרַאושע הָאט אויך הי ´ר  

. מיט קורצע רעקלעך ערסװרַא, מיט סדָאר. ברגעשוירענע ַאן מיט חדב ַאאון   

בולקעם און עטעפ ךָאזייטן נ עַאל וןפ נגעקומעןָאזיינען זיך  ייטלעמעַאר  

זטָאלעמען געלַאט הָא רע זַאמען צוגעבן,  רףַאנדבות. צום נגידס שבח ד  

עטןפַא געגעבן  טהָא ערעמען װ, טןַאמיין ט וןפ -בעטן צו דער חתונה   

און ביז המלאכ-בעל רעמסטןָאקידושין זיין, ביז דעם -מסדר רַאפח"ש ר  

החתונ רצו דע טפגעקוינאיי ילופמענטש. ער הָאט אהדיקסטן זדעם נב  

על ליכט. דערהווייס  ַאטן מיט כהָאט געלוי סָא, ווּפמָאל-ץמין בלי םנייע ַא  

יטווישע מחותנים, װָאסלדי  וןפדי אויגן  רייסןָאּפנישט געקענט  טהָאעולם   

. סורדוטן און דערביי געשיט מיט לומדותקורצע -בַאלה גןרָאהָאבן געט  

. ישװליט טענעםרָאבעג ַאשה, אין דר ענזשװַא ַא גטָאזעג ָאטדער חתן ה  

ךױושע אהי ´יידעם זיינעם, איז שוין רא םטענעָאגער םדע טָאצוליב       

, טעַאּפָאזיידענע ק ַאזיך  ןָאגעטָאנאון  םישן די לומדיװצ כןָאריינגעקרַא  

, גןרָאט לעגטפ רע סװָא, טעַאּפָאטוכענער ק יערדיקעררפדער  טָאנשטַא  

טהָא ר. עה, געוויינלעך, יידן, װָאס קענען נישט קיין תורגןָאווי עס טר  
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הקודש ווערטער אין זיינע רייד, מעש-לשון ןפרַאריינווַא ויבןהנגעָאאויך   

בערָא, טּפזיך, אמת, נישט געקלע בןָאקודש ווערטער ה-למדן. די לשון  

זויַאושע איז ביי זיך הי ´נגיד. ר וןפ כןלַאצו  גטַאקיינער הָאט נישט געוו  

לעגטפ, וונעןַאד רןַאפ ריפאין דער  נהשהיעדן ראש  זַא, רןָאדיק געוולגדו  

ה,זילבערנער עטר ַאמיט  דעקטבַאגידישן טלית, נאין  ןלוועקשטעַאזיך  רע  

,ברכות-רגןָאעמוד די מ רןַאפקול  ןפאוי גןָאווייסן קיטל, און ז-אין שניי  

די ברכות גטָאמען זיי נישט בציבור. ער הָאט געז גטָאגעוויינלעך ז סָאוו  

רע רבעָאטובדיקן ניגון, -מחיהדיקן יום ַאשטים, מיט  רקערַאשט ַאמיט   

"שלא עשני הדי ברכ גןָאז נשטאטא. רבעקע ַאווערטער, ווי  ידהָאט געזעצט   

"עשני גטָאגעז ךנָאאון דער גערוטָאּפלא" זיך שדעם " ךָאער נ טָאגוי", ה  

ער הָאט אים סָא, ווטָאער לויבט ג זַאעס איז אויסגעקומען,  ַאז זויַאגוי".   

עשני אל"ש כהביי דער בר ןָאער געט טהָאגוי. דָאס זעלבע  ַא ןפַאשַאב  

בןהָאאשה. יידן לומדים  ןַא ָאער איז י זַאאיז אויסגעקומען,  סָא", ווהאש  

-זיך אומ ילטפרצות און געהא-געשמייכלט איבער דעם נגידס עם הבגנב  

.ותכהארצישע בר-די עם טָא ךָאנ מןָא גןָאכזָאנ ךָאנ ןפרַאזיי ד סװָא, קוועםַאב  

איז נישט רקיינע רעםװָא, גןָאצו ז גטַאאים נישט געוו טָאקיינער ה בערָא  

ילפויַאזנישט מנדר געווען  טָאיהושע און קיינער ה ´נגיד ווי ר ַאזַאגעווען   

יהושע, און קיינער הָאט נישט געגעבן ´רהמדרש ווי -דעם בית רַאפ ָאלץה  

ושע. יעדןהי ´י רװלייט  רעמעָא רַאפ ראויף ווינטע לפָארטַאק ילפזויַא  

צו דער קעַא, טהצו דער תור ןפרופאים אוי לעגטפטוב, ווען מען -םוי  

זטָאהָאט געל לייןַאגרויסער און שיינער און צויסגעצירטער תורה, װָאס ער   

זיין רַאפ כטַאשברכס געמ-סך מי  רע טהָאהמדרש, -בית רןַאפשרייבן   

און מנדר געווען גרויסע נדבות: "בעבור שיתן רווייב, זין און טעכטע  

געהויבענעם ַאמיט  גןָאז כערַאשברך מ-דער מי לעגטפהמדרש", -ביתלעצים   

טענערָאשיתן געב ר"בעבו ;הקודש"-לארון רוכתּפ"בעבור שיתן  ;ניגון  

  ;"התור-רפסל מעטַא"בעבור שיתן מענטעלע של ס ;לקידוש" טשקעסַאק

"מןָאמר נאו ...מדרש, צדקה לעניים ה-"בעבור שיתן נרות לבית  

ַאר,פרדע זונדערסַאמיט זיין איידעם, ב ץלָאשט עוועןגושע איז הי ´ר      

וןפ זשַא ד,נַאווייט אין רוסל זויַא וןפ טַאכגעברָאּפרַאאים  טָאה רע סװָא  

די געגנט זַאהָאט מען געמיינט,  נטשיןלעאין  סװָא, קָאיסטַאלעבן ביל  

.ייןַאל רגַאייטערבּפ מעַאאיז לעבן ס  

-, װָאס הָאט געליידעמעא-ושעס ליטווישן קעסטהי ´ט ביי דעם רָא      

עסטּפרגע ַאאון  טעסַאּפָאויזן איבער די שיך, קורצלעכע קהדי  גןָאטר  

ען. מאטעס הָאט מיך שיר נישט משוגענערלומען נאיך גע בָאקעלנערעל, ה  
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ןעדעם הָאט ער גענומען לערנ ץתמדה. חוה רמיט זיין ווילדע כטמַאגע  

- זיינען געווען שווע סָארבי עקיבא אייגער. ד וןפשאלות ותשובות  רמיט מי  

מיך טָאר הע. ליינג-יונג ַא רַאפע רשווע-, צוימודיםלדרייערישע -ָאּפרע ק  

נגעהויבןָא בָאאיך ה זַאות ותשובות, לדי שא טָאמיט  טערטַארמַאפ זויַא  

, מיין געזונט ַארפ טַאהָאט מורא געה מעַא. מיין מָאּפאין ק לשווינד ַא ילןפ  

און לערנען טעסןַאמ ןופ וועקגייןַא לָא, איך זטןַאביים ט ועלטּפצון זי הָאט גע  

. סעלע רויזקעסָאביי י  

הָאט גענומען סעלעָאמיר. י רַאפזיינען געווען גליקלעכע צייטן  סָאד      

. צווישןגערוטָאּפזיך  לדַאביסל און ב ַאנט רגעלע טָאט. ער הכליי ןַאכז  

וןפיקענישן װדערק גןָאריינגעטרַאמען אים  טָאצווייטן ה ַאאיין דף גמרא און   

און קיכעלעך, מיט וועלכע מיין כטסןַאגעמנאיי יילערַאלדער נגידישער קיך,   

רצולייגן אויף דע רָאער זיך ג לעגטפ ךָאהָאט מיך מכבד געווען. דערנ רבי  

רדע וןפשיינקייטן  לעַא כטַאטרַאאון איך בין דערווייל געזעסן און ב עפָאס  

ידאין  רזילבע סָאייעכטסן אויף די ווענט, דנויסאשטוב, די  רנגידישע  

ראון מע נקעןַאע שרנדי דעמבע וןפ ּפקע-, די געשניצטע לייבןנטקעסַאסערוו  

. גע ווייבל, הענדל, װָאס הָאט געבליט אין איר שיינקייטנדָאס יו ץלַא וןפ  

רעגןפמיך  להענד לעגטפ -? , יהושעלעראויף מי זויַאװָאס קוקסטו  -       

. עכטערלגע ַאמיט   

טַאּפמיך געכ טהָאמען  סװָא, הדי אויגן אין בוש זטָאגעלָאּפרַא בָאאיך ה      

. נטַאה רביי דע  

. אין געלעכטער נגעןַאענדל איז זיך צעגה      

א,גמר רצו קוקן אויף שיינע ווייבלעך ווי אויף דע רליבע סטהָא -      

. קַאב ראין דע ןָאגעט ּפקני ַאאון מיר  רעגטפזי מיך גע טָאה - ?יהושעלע  

אויף מיין ינגערפאירע  וןפ גנרירוַאיינט די בהביז  ךָאגעדענק נ איך      

. קַאב רמטעַאלפרַאפ  

. יקלעךגלזיך, נישט געווען  כטַאאירע געלעכטערן איז זי, ד לעַאביי       

- זָאנ רעסטעּפגע רעלָאאים ק גןָאצוגעטרסעלען, ָאאיר י געהיטןָאּפ טָאזי ה  

ערעױטדי ל ןייניקרע צו בט ַאט אער הָאט געה כעלעלעך, מיט וועכטי  

גןָאצוגעטר םזי הָאט אי ;לדָאאין ג מטעַאילן, געררזיינע ב וןפגלעזלעך   

אונטערן עךלאויסגענייטע קישענטערגעלייגט אים ון און אשדערקוויקעני  

- . זי הָאט אויך געעפָאס רצוגעלייגט אויף דע טפָאען ער הָאט זיך װ, ָאּפק  

- , מיט זיין שטענקייטכלעריַאנמ-עךלציר לדיקערַאגרויסט זיך מיט זיין געוו  

, עלעןָאסביי דעם י צטַאנגעגל טָאה ץלַאזיך.  לעןכעפזיך און  וצןּפדיקן   

רעסטּפ, זיינע שיך און געלזייגער וןפקייטל  לדענעָאג סָאזיינע ברילן און ד  
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און די טקעלעַאּפָאע קכצלערקי נעַאגַאלּפַא סָאל און זיידן היטל און דרקעלנע  

איידל זויַאענטלעך. הווייסע ווייבערישע -זיינע שניי וןפע נעגל נצוגעשניטע  

,איז געווען, איז געווען זיין שטימעלע לפט גולרט װי זיין איסגעצערטַאאון צ  

מיט שןַאוו וליפַאזיך  לעגטפ ראיידלס. ע ןַאון אלייטישס  ַאדינס,  ַא  

-רייצנ ַאזיך  ךָאנ זטָאס הָאט איבערגעלָאזייף, וו ולסעסּפשמעקעדיקער זייף,   

געקרימט מיט די נעז קַארשט בןהָאהמדרש -דיקן גערוך. חסידים אין בית  

טָא, צקעַאצ ַאאיידעם  ןַא, ער איז געווען ָאדעם גויאישן ריח. י טָא ראיבע  

טיקעפז הענדל, די קרעַאאיך הָאב געמערקט,  רבעָאויזקעס. ר סעלעָאדער י  

, הָאט געקוקט אויף אים גיכער ווי אויףריידיקעפאון  צנדיקעָארּפש-און בלוט  

הויז . זי איז געוואוינט געווען ביי זיך איןןַאמ ַאויף אקינד, איידער ווי  ַא  

בן זייהָאביידע  סָאנדערע מענער. אירע ברידער, חיים און הערשל, ווַאצו   

ורב נקעלַאהויכע, ש לדיקװַא, זיינען געווען געטערָאפגעלערנט ביי מיין  - 

מיטעלן וןפגם ה, טערָאפ רנעטן, בחורים גיבורים, איינס אין איינס. אי  

,מענטש-דװַאל רטיקעפקרע ַאקערענדיקער ייד,  ַאגעווען  בערָאוואוקס, איז   

ביז נגעןַאאון דערג ץילהוועכטער ביי גע ַאזיין  וןפ נגעהויבןָא טָאה סָאוו  

.נדלַאה-לדַאגרויסן וו  

עןגיט הָאבן געווען צווישן דעם יוננ לןָאז ציאונגעןַאדי ב זויַאווי  בערָא  

איך ו, איז געװען תמיד שטיל און לייטיש אין דעם נגידישן הויז, וואלקָאפּפָאר  

ַאלייענען  טַאיב געהלהָאט אויך  סעלעָא. יעןנלערָאּפ מעןוריינגעקַאבין   

ט, ביןנהָאט געלייע רצייט װָאס ע רדע ך", און דורירהפצהצייטונג, די "  

... זיך וואוילגיין מיט די יינגלעך זןלָאאון  ןפרומצעלויַא רייפאיך געװען   

ַאדוד, -איז געווען דעם נגידס אייניקל, נתן סעלעןָאמיין מיטלערנער ביי י  

וצ עשנעלשטעטעלע -בריקַאפ וןפאיז געקומען  סָא, ווריינגל אין מיין עלטע  

ביי זיין זיידן אין רבליבןַאפזיין מומע, הענדל, און איז שוין  וןפנה וחת רדע  

.ןַאליטווישן מ רנען גמרא ביי אירהויז, צו לע  

נציקעַאגל רצעַאאון מילך, מיט שוו וטליינגל ב ַאדוד איז געווען -נתן      

ושע. זייןהי ´רנגיד  וןפקינדער און אייניקלעך  לעַאאון אויגן, ווי  ָארה  

-דַאלוו ַאאיז געווען  טערָאפ, זיין רכטעָאיהושעס ט ´מוטער איז געווען ר  

בריקַאפ-רדי צוקע עןנופאו עס הָאט זיך געװעשנע, ל לטעטשער אין נדלהע  

ַאנע איז געווען שדָאס שטעטעלע לע טָא. ןָאבערס סַאטיַאמ רנעָאמילי ןופ  

, זיינעןגענטןַא-לער און צוקערדענה-לדַאדי נגידים, די וו ו, וואדערנסָאמ  

ןָאבערס ַאסטיַאמ נערָאמילי וןפדי גויאישע וועגן  וןפ געשטעקטָאנעווען ג  

ציקעַאנלג, מיט ןָאגעטָאנשיין  רזייע נגעןַאד איז געגוד-, נתןטייל נעאון זיי  

טהַאאויך גע טָאה ר. עעלזיידן היטע ציקַאנגל ַאעלעך, מיט װע שטינגעמזע  
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שיינע נדערעַא לעַאאון  טלעךפמעסערלעך און בליישטי ערלמוטערנעּפטייערע   

לעגטפ ר. עטקעלעַאּפָאגענייט טוכן ק-זיין גוט וןפאין די קעשענעס  כןַאז  

,רעטעסַאעשנע, וועגן די קללעבן אין זיין שטעטעלע  םדערציילן וועגן דע רמי  

גידישענ, וועגן די רטָאפ ןָאסרבע סַאטיַאמ ץריּפ ריידישע ראין וועלכע דע  

טיקןלעװ-יינטהנגיד און  ם, דערעטָאפ םן אייגענעײאון וועגן ז רעלענדה-דװַאל  

יילט. מערערצדוד ד-הָאט מיר נתן כןַאז סטישסטעַאטַאנפמענטש. די   

עגן די גויאישעװ ר. דעם עיקרעגן ווייבעװגערעדט  רע טָא, הץלַא וןפווי   

,די שקצים וןפזיינע עלטערן אין הויז, און  ײהָאבן געדינט ב סװָאדינסטן,   

.טערָאפזיין  רַאפ רבעטַאגע בןָאה סָאעקער, ווה-לדַאדי וו  

ןַאכט ער מיר געוויזן זָאזיין מומע הענדל, ה וןפ השוין אויף דער חתונ     , 

-ט געָאדעם ווי מען ה ךָארן. נָאגעוו עלּפנת רקַאכע איך בין שטלווע וןפ  

די בןָא. הןגענַאן זי געסט זיינען זיך צעגוא" ירןפייגן לה "לכ-תןח ירטפ  

-שטע עןרײפ וןפ נגעקומעןָאזיינען זיך  סָאס צד, ווהכל וןפקרובים און געסט   

זיי זיך געהאלטן בןהָא רריעפ. עךלרייפ, זיך ןַאכטעלע לעשנע, גענומען מ  

ווען רבעָא ;עלטעטעש רוםפ ַאייל לענטשין איז געווען װ, האין דער מעל  

און בחורים ןּפמָאל-ץדי בלי שןלָא, הָאבן זיי אויסגעלייןַאען געבליבן נזיי זיי  

ט זיךָאדוד ה-נתן. לצןַאאון וו לקעסּפָא נצןַאמיט מיידלעך הָאבן גענומען ט  

ךָאגעזען. דערנ ץלַאהָאבן  רמי אוןינקל װ ַאאין  רמיט מי רשטעקטַאפ  

ליצנות ליירעַאלאון געקושט און געטריבן  ומעןנרומגעַאהָאבן זיי זיך   

כשרע רייד-די געסט און גערעדט נישט ןופ טַאכאון חוזק געמ סּפַאאון ש  

ערײפמיט  רער בחוכהוי ַא עראיינ בלשטי-ודחי ערן זייולה אכ-עגן חתןװ - 

ייגטלגעָארפ וילפַא טָאציגיינער, ה ַאווי  געברענטָאּפאויגן,  רצעַאדיקע שוו  

-ַארפדי  רייסןפשטיבל און אוי-זיך צוגנבענען צום יחוד לָאמען ז זַא, ןַאלּפ ַא  

רעדט ָא וןפ, צןַאלּפ, שיר נישט צו כטלַאגע טָאם הלדער עו דןלָא כטעַאמ  

-פאוי טָאמען ה סװָא, רברעטע געהובלטעָאּפ וןפ עפָא. אין דער שָאההמצ  

סװָא, קייטָאזנצעל ריילעכעפ ַאשמחה, הָאט געהערשט  רדע דעבויט לכבוג  

טיקעפאון קרע רייעפת. די לעשנער לייט, ותונח עתבטשן נאויף מע ןָאקומט   

טשינערנדער לע וןפזיך די צוימען  וןפ ןפָארגעווָאּפרַא, הָאבן זעלָארגָאאון ז  

מיט רעװדוד הָאט מיר דערציילט -און קליינשטעטלדיקייט. גתן ומקייטרפ  

הָאט געוואוסט רסודות, װָאס ע נדערעַא לערלייַאליבעס און  ירטפוועמען עס   

-ָאפ ןופובים רס זיינען זיי געווען זיינע קנמענטשן, װָאס מערסט לעַאדי  ןופ  

רישן מיװצ טפַאשנדיירפאיז די  רמוטערס זייט. װָאס ווייטע דערָאס רטע  

-געפנישט אוי בןהָא ר. מירקעַאראון שט רקעַארשט ןרָאדודן געוו-און נתן  

זיך טָאה רומערפ ַא םגהויזקעס, ר סעלעָאעדן און סודען זיך. יר רטעה  

מיט טנערלגע קעַאהָאט ט ר. ענגוירפפאױ רדזענמגעקוקט אויף אווווייניק א  
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טייכלענומען ג טָא. ער הןָא, נישט וויי געטהער הָאט זיך חליל רבעָאאונדז,   

. טַאדעם יונגנמאן ליב געה בהָא. איך ערנטל, מער גערוט װי געהדי תור  

ענדל. זי איז געווען מיין ערשטעהזיין  טַאאיך געה בהָאאים  וןפליבער   

-זי געזען, אי בָאווען איך ה מטַאלפגע בָאנגלערישע ליבע. איך הײייסע ה  

איר כטרַארויסגעבַאבולטער  ךָאנ טָאה סָאקלייד, וו ריקהָאאין איין  טּפויהבער  

ר.געלעכטע רַאפזיך בויגן אין דרייען  עגטלפקערנדיקע ווייבלעכקייט. זי   

עגטרפהָאט זי מיך גע -? עלאויגן, יהושע יד ָאּפרַאזסטו לָאװָאס  -       

, ניםּפט, אהָאזי  סָא, ווייןּפאון  הבוש רמיין יינגלערישע וןפ ןָאלעקווגון א  

. און געוויילט זיך דערמיט ילטפרויסגעַא  

ע ליידן אוןנ, געשעמט זיך מיט מיילעךנייּפגעליטן, שווער,  בהָאאיך       

, ויזה, ווען קיינער איז נישט געווען אין לָאמער געליטן. איינמ ךָאנ רַאפרדע  

געןנאיז געהא סָא, ווריקעָאה סָאס קלייד, ד´דלנצו הע נגעןַאבין איך צוגעג  

ריקערָאזיך אין דער ה מערנדיקַאייס, קלהשטול, און עס געקושט  ַאאויף   

ריינגעקומעןַא לאיז הענדע גנלוצלוּפ. רינגעפ טעפַאהפמַאמיט קר הסחור  

. ענטהאיר קלייד אין די  לטןהַא ןפָאאון מיך געטר  

. רעגטפהָאט זי גע - ?טוסטו סָאוו -       

געהויבןפעס אוי ...איך  בָאה...  לןַאפגעָאּפרַאקלייד איז  סָאד -      ...   

. ייערפט װי ױ, רמלטַאאיך געשט בָאה -   

מטַאאויגן, גער רצעַאדיקע שוונע ברענערמיט אי נגעקוקטָאזי הָאט מיך       

, בויגנדיקכטַאעלגדערַאננַאפעדיכטע ברעמען און וויעס. און זיך הויך גאין   

. לַאפָאנזיך שיר נישט ביז דער ערד אין איר לוסטיקן   

, בסרעם דושעלע ה, י(ברא-תנא) רעַאעבַאנביסט דער ריכטיקער ט -       

- ַארפ רהָאט זיך אי סָאשייטל, וו סָאזיך ד רריכטַאפאון  גטָאזי געז טָאה -   

. ָאּפוקט איבערן קר  

: עגטרפאון מיך גע יספדי  זבי ָאּפק וןפ כטַאטרַאזי מיך ב טָאה ךָאדערנ      

  ?עלושעהאייזל, י-חמור ַאביסט  -    

. ייבערװליב  טָאה סָאאיינעם, וו ןפמען ביי אונדז גערו טָאה זויַא      

ק.זחון וא רעכטעלאיר גע וןפ רייעפאיין שטיק  רןװָאקן זיינען געַאמיינע ב      

װען די דערװַאקסענע װָאלטן בלױז געװאוסט װי ערנסט, טיף און      

לײדן! אוןקענען ליבן  רעינדקעך יינלּפ  
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ַאר ַא "קרַאנקער" בתולה און זיפײדן זָאגן תהילים           

ממזר אויף דער וועלט ...ברענגט ַא                       
 

סך ַאען. געװגעגנט זיינען קיין נייעס נישט  רים אין אונדזערממז      

הָאבן ץריּפדי, װָאס הָאבן געדינט ביים שטעטלשן  טּפויהשיקסעס, איבער  

קװײני וןפרדע ךזי, הָאבן יםרויעּפן, די רגעהַאט ממזרים, און זייערע עלטע  

ַאען װ. גליינ ַאווען דער ממזר איז געווען  טּפויה, איבערכטַאעמג סָאוו  

יקרשם געווען נישט קיין איבע רממזרת, איז שוין אי ַא רןמיידל הָאט געבוי  

בערָא. כטַאנישט געמ וןפהָאט מען זיך קיין גרויס וועזן דער ךָאגוטער. ד  

מען ביי אונדז אין שטעטל טָאס הָאקינד, ד ַאמיידל הָאבן  ַא לָאביי יידן ז זַא  

. ערטהנישט צע  

טהַאגע עסעּפ מעןָאמיידל מיטן נ ַא, הָאט טַאכרנַאפשבת  ַאאין איינעם       

. חושך ןָאזיך געט טָאקינד, און אין לענטשין ה ַא  

. תראיז מעוב עסעּפדי  טָא זַא, הָאט קיינער זיך נישט געריכט, סשטנער      

יקגעקומען, הָאט זירען זי איז צוװ. רשעװַאסט אין נדי ַאען װזי איז גע  

ָארנישט נ זַא, גןָאויכן טרהאיר  וןפיעדן סימן  לטןַאהַאקונציק אויסב זויַא  

. ןרטעלענע עײגע ארנישט אי ילופַא ָארגעמערקט, נ רניטָאהָאבן שכנים ג  

און נקַאזיך קר ילטפדער לנטָאטש כןָאשבת נ ַאווען זי הָאט אין איינעם   

חושד געווען. זי טרנישָאוועקגעלייגט זיך קרעכצן, הָאבן די עלטערן גַא  

שטבן ניהָאך. ווען די ווייטיקן ױאין ב ןּפמַאקר טָאזי ה זַא, גטָאט געזהָא  

מיטן ןפאים גערו טָאמען ה סָא, וורשלעה, רטעָאפ ראי טָא, הערטהגעפאוי  

- מיט זיי אין בית נגעןַאמנין יידן און געג ַא ןפגערופ, צונויקָאסט מעןָאצונ  

ים אוןתהל גטָא. די יידן הָאבן געזכטערָאזיין ט רַאפלים הת גןָאמדרש זה  

ןהָאב רגעָאז-הליםתבת עטע. ווען די  עסעּפ נקעַאעווען די קרג כירזמ  

יסןגעריינַאר רייבעװ נדעַאב ַאשברך", הָאט זיך -"מי ַא כןַאביי מ לטןהַאגע  

: קדוש און געשריען-אין מקום  

סע הָאט געהַאטּפע. הזונ ַא ַארפלים הת גןָאערט אויף זהיידן,   ַא  

 ממזר ...

אין די סוקּפ גטןָאדערז-נישט ַאדי יידן זיינען געבליבן שטיין מיט       

, טןסויפגעביילטע  טש מירמדה-בית וןפ ןפָאויסגעלַאריז א לערשה. רמיילע  

ַאזַאים אענגט אויף רזיינע, װָאס הָאט געב ערכטָאגענען די טרצו דערה טגריי  

. ןיובז  
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- אויף רעדער. אין בית נגעןַאשטעטל געג ָאסזיבן טעג צייט איז ד      

אין די חדרים וליפ, ארקַאאון אין מ טקעסַאאון אין מקווה, אין די י שהמדר  

אין רטּפָאגעשָאּפ טָאס זי הָאממזר, וו ראון אי עסעןּפמען גערעדט וועגן  הָאט  

. רשעװַא  

עלטערן זיינען עסעסּפ רדע טָא, װָאס ַארפעווען דערגעס איז נישט       

עוועןג קָאערשל סטה רהכל איז דע-דבכבודע לייט. ס כעלזעַאען װדָאס גע  

, שלעגער ַאייד  ַא. ער איז געווען טָאטש יןאדעם ערגסטן  רַאפ ררעכנטַאפ  

ןרצח. מע-מכות גןָאער געשל טָא, הנגערירטָאמען אים  טהָא רמעָאט סװָא  

ןפביי קוי יטןהגעָאּפק טַאראיז נישט ש רע זַאהָאט אויף אים געמורמלט,   

זיינען ותפדי עו זַאען, װגע רזיך משע טָאער ה גםהער, נציגיי וןפהינער   

גערעדט רשידןַאפ טָא. מען הקסןַאמיסט נישט געוו ןפער אוינביי די ציגיי  

הָאט סװָאייד,  ַאעווען גאיז הערשל  ךָאד ָאבער. החּפמש-קָאאויף דער סט  

עוועןגאיז  רע טשָא, און כנעןַאװקיין ד זטָאגעלכשבת, נישט דור יטהגעָאּפ  

- געָאּפט ער ָאה לאין שטעט ןַארעמָא ר, דער גרעסטעןַאעמָאר רביטערע ַא  

. ראון שלמהלע, אין חד ייוועשלפגלעך, נזיינע יי לטןַאעסן און געה וןפ רטּפָאש  

איםרנו-םמדרש. און אין ימיה-קול אין בית ןפאוי וונטַאער הָאט אויך געד  

זַאכוח,  ַאזַאחטאס מיט -ביי די על רייןַא צןַאראין ה גןלָאער זיך ש לעגטפ  

אויך טָאקדוש. ער ה-מקום נצןַאאיבערן ג ּפערן די קלעה לעגטפמען   

לןָאלע, זהאון שלמ לייוועשפ זענעָאזיינע יינגלעך, די צעל זַאגעגעבן,  כטונגַא  

- קו לעגטפ דיגמ ַאן. ווען משמו, א-וא וברוךה-ברוך גןָאכזנָאאון  וונעןַאד  

נט אוןרען מען בכעלװעגן גיהנום, אין װזיך  זןָאמען אין שטעטל און צעל  

וןפ צןפע זירשווע זעלכעַא זןָארויסלַאהערשל  עגטלפדי זינדיקע,  טרָאמען ב  

םערװָאשטיין גערירט  ַאעס הָאט  ַאזזיין ברייטער מעכטיקער ברוסט.   

שטיקל ברויט ַא רבעטןַאביים אויס ןָאדער הערשל הָאט נישט געט סָאס, ווװָא  

ביי זיין סָאד, ווײ ַא ;עןװייד איז ער גע ַא בערָא, רווייב און קינדע רַאפ  

סך ַא יטהגעָאּפן וא טָאג ַארפ טַאא געהורמ רצות, הָאט ערהא-עם צערַאנג  

- כָאזיין ט וןפדער זינד  רכן איבעָאצעבר רקַאמצוות, און ער איז געווען שט  

רייבעװ בןָאאומעטום ה םרעָאויס, וורען גװזיינע איז גע הטער. די בוש  

, און דיכטַאבן געלהָא נסבילןַאט, און די מלאון געזיד לטןָאעשגגערעדט און   

ענצטערפ עסעסּפ ראון געשטעלט זיך הינטע טּפָאגעש בןָאיינגלעך ה-רחד  

אין עוועןגאיז  שמע-תַאדי קרי זַאזיך,  רשטייטַאפען. נשמע לייע-תַאקרי  

. רערטעװ עייטדרגעראיבע טזק, מיחו  

ַאדעם טויט, מיר  רברויט, די ַא רמי יילעך,רד טשקעַאאל מלך, ק -        

ה אין בויךכמ ַאיויך, דיר  רישעפ ...  
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, ן זיינע יינגלעך געממיתט יעדןוערשל אה טָאלאין געוויינלעכע צייטן וו       

ליבצו רבעָא ;עזינדג-ויזהן ײאים און ז וןפ עטןּפצושָאּפ גטַאס װָאלט געווָאוו  

די וילפַאגעלעגן הכנעהדיק ביי זיך אין שטוב און  ריק, איז עלדעם אומג  

. נטפנישט געע רטי  

- גע רעבויגענעג ַאזיך אין הויז, איז ער  רשליסןַאפ געטלעכע טע ךָאנ      

, נסןװָאאון  רדָאב רקעַאטן אין שטוב. זיין שטענדיק שטַאמען צו מיין טוק  

, לייב, זיינען געווען צעשויבערט ַא וןפ ורהעבן די גבגצוגע םאי בןָאװָאס ה  

קול טסעפאיז געווען געבויגן, זיין  ערּפזיין מעכטיקער קער .זןָאגעלָאּפ  

. כןָאגעבר  

. גלניי ַאס ... קינד איז ָאד ... סָאד -, צטפער געזי טהָא -רב,      -   

?צי נישט ,מעג מען עס יידישן  

הָאט דער -ברית,  ַא ןַאכמען עס מל זיין און מ רףַאאוודאי ד    -    

להומ ַא געןענריטבמרית און ב ןפען אויקומ װעלאיך  -. טסקנּפגע עטַאט  

. מנין יידן ַאאון   

-  . גטָאדער ייד געז טָאה -, נטַאזט מיך קושן אייער הָארבי, ל     -   

בי, איך בין נישט ווערטר...           

רָאייד ט ַא -, גטָאגעז טעַאדער טהָאט  -ערש, ה ´ר, החליל -       

שוין לערש. איך וועה ´ייד. און וויינט נישט, ר ַא וןפ נטַאנישט קושן די ה  

  ... ברית ןפדן אויײמנין  ַאאון  למוה ַאקומען מיט   

. יתרסטערלישן בױדעם א טָאטן אויף ַאמיטן ט נגעןַאאיך בין מיטגעג      

סָאשטוב, וו רעמערָאליילעך אין דער  ַאינטער האיז געלעגן  ריןָאעטּפדי קימ  

ילצערנעה רבטעַאפאון בענק, צוויי אומגע שטי קעטןַאנ ַא טַאהָאט בלויז געה  

- הערשעלן אין זיין זעל וןפ יעספַאגרָאטָאפסך  ַאבעטן און אויף די ווענט   

. דער מניןניעןָאפען ער הָאט געדינט װצייט  רדע וןפ, רםָאפנערישן אוני  

ןפרַאזיכער, צי זיי ד ץנַאזיינען נישט געווען גט. זיי לגעאיי ךיידן הָאט זי  

, מלטַאברית. הערשל הָאט געשט נעםהפטרי וןפדי ברכות  ךָאאמן נ גןָאכזָאנ  

. ענדלעךרצו געבן דעם ממז מעןָאנ ַא רַאפ סװָא גןָאז טפרַאט געדהָאווען ער   

י מען גיטװ -ם רהבא: מעןָאנ ַא טכַאאויסגעטר לייןַא טעַאמיין ט טָאה  

        . גר ַא כןלזעַא  

- הָאט דער מוהל גע - ...אל אברהם בן ע, ע, ע רויקרא שמו ביש -       

- גע טניש , ווייל ער הָאטטןַאדעם ט ןפנצורוָאייט געווען נישט ראון ג גטָאז  

        . איז געווען טעַאאוסט ווער דער טװ  

.טןַאט ַא ןפורנגעָאן וייכט אלסגעגױזיך א לשרהע טָאה ָאלמַאמיט בערָא      

עַאל, בן זָא, יָאי -ויך, ה גטָאט ער געזָא,  העלַאאברהם בן ז-  ...      
 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ַא רבחו ַא, ריןָאעטּפדער קימ עסעפ וןפעווען דער חתן גאיז  לעַאז      

סװָא, רזעלנע ראויסגעדינטע רויטיקעה-ויןרב קטערּפַאגע-ץקור ַא, ערשנייד  

שבת, זיינען-שבת צו ערב-ערב וןפ ןָאלג לעגטפעלכע ער װזיינע,  קןַאדי ב  

עוועןגאיז  ר. עקסנקייטַאװַאב ררצעװַאש וןפזש בלוי ַאשטענדיק געווען   

םהָאט מען אי רצקייטשװַאװָאס צוליב זיין  ר,בנימין שניידע וןפזון  רדע  

ָאטט, הההָאט געטענ עסעּפ. און ווי זיין כלה רציגיינע מעןָאונצמיטן  ןפגערו  

ט געלייקנט שטיין און בייןהָא לעַאחתן. ז ראי וןפס קינד ָאד טהַאעגזי   

דעם שידוך מיט ָאּפ זטלָאער  זַאדי מחותנים,  גןָאז רינגעשיקטַאאון גלייך   

, שעװַאר וןפ "עךַארטפין א לעקּפ" ַא כטַאיימגעברַאה טָאס הװָאה, לכ רדע  

חמה צווישןלע מרביטע ַא נגעהויבןָאזיך  טָאזי הָאט געדינט. עס ה ואװ  

        ." " און די "ציגיינערסקסָא, די "סטחותּפיי משװדי צ  

ַא... אין טערָאפצו מיין  הדין תור ַאשטע איז מען געקומען צו רע סָאד      

קסענעװַאיב זיינען געקומען ביידע צערומע המנח ךָאנ וונטָאות כך סונָא  

קורצער ַאאין  ןָאנגעטָאק, ָאטסשל רעהאיין זייט איז געזעסן  וןפ. חותּפמש  

טעַאּפָאדי ק טָא. סָאזיין מ ויףא כטַאס איז נישט געווען געמָא, ווטעַאּפָאק  

 . ושעהי ´רשטעטלשן נגיד  וןפמתנה  ַא גןָאגעקר לשרהע רעמערָאהָאט דער   

רן ברייטעוא רעכעה ילפערשל איז געווען ה ןַארעמָא רי דעװ זויַאבער ָא  

אין צטַאלּפגע טעַאּפָאק קטעהַאושע, הָאט די נגידישע געהי ´י דער נגיד רװ  

ורץ,ען קװען גענזיי לבַאר, די סעײצלּפ עקסענַאשלס צעוורהע ףדי נעט אוי  

סָא. דכןָארויסגעקרַא טרעּפהענט זיינען אומגעלומ יקעָארה סלערשה זַא זויַא  

זיך רףַאיינלעך דװינטן. געה וןפ לטּפַאאיז געווען מיט דעם ש מישסטעָאק  

רעדזיך  ָאטשל הרכן העױביי דעם ה ָאבעררוקן,  וןפ נגעהייבןָא טּפַאלדער ש  

איבער לעךּפ. די צוויי ביינערדיקע קנעעּפלײצאין מיטן  נגעהויבןָא לטּפַאש  

איז טעַאּפָאדי ק זַא, כןָאגעשטרעראונט זונדערסַאב ךָאנ בןָאה לטּפַאדעם ש  

גענעָאשלען איז געזעסן זיין ווייב, עטע, ע דערשלרעהגעשענקטע. לעבן  ַא  

. נויט ראייביקע וןפאון  גןָאאון טר בןָאה ילפ וןפרעמע יידענע, צעקנייטשט ָא  

רַאכט, װָאס הָאט געבעסעּפ, רכטעָאאיז געזעסן די ט מעַאמ-עטַאצווישן ט  

ט. זי איז געווען קערנדיק און געזונחהּפמש רן בושות אויף איוא ותּפחר  

םענעּפלױש טישןָאגרויס שט ַא גןרָא. זי הָאט געטקסןװַאאון ווייבלעך צע  

. קעסרטשעּפַא נציקעַאמיט גל טרציַא, ברבלַא-ןפמיט ברייטע בו קעטַאזש  

זי סװָא, ַאל. שרדע וןפ טויסגעקוקַאר בןָאה סװָא, ָארע געדיכטע הראי  

געבלישטשעט מיט זייער בןָאויז, הה סיב צניעות אין רבלצו ןָאגעטָאנהָאט   

- סַאדי בל בערָא, עטּפדער קימ ךָאנ סַא. זי איז געווען בלרצקייטַאשוו רעפטי  

- ציין הָאבן גע טיקעפערע קרן. איח רמע ךָאקייט הָאט איר צוגעגעבן נ  

, טערוגעקליידעטע מ-םרעָאייסקייט. די װ ריט זייער אומגעהויערעמלויכטן   
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, כטערָאנעבעכדיקער אויסגעזען לעבן דער אויסגעצירטער ט ךָאהָאט נ סװָא  

- רווי אונטע, עסעןּפאיר  וןפ רבלַא-ןפאין איין גלעטן די בו טןַאלגעה טָאה  

, , װָאס איז, נעבעךכטערָאדער ט ַארפ ילפן איר מוטערלעך געכצושטריי  

. לעַאחתן, ז ראי וןפ רןָאגעוו ירטפרַאפ  

ןױבר ניםּפ ַאייד מיט  ַא, רצווייטן צד איז געזעסן בנימין שניידע וןפ      

סָאאויגען, וו ייערדיקעפאון  דָארב ררצעַאשוו-קויל ַא, מיט דָאלַאקָאווי ש  

עןװ, איז געטערָאפ רווי דע ץרַאשוו זויַאזיך.  רוםַא ץלַאט ´הפהָאבן געשר  

זיינען מיטגעקומען סָאזין, וו קסענעַאאון די איבעריקע דערוו לעַאזיין זון, ז  

סעהײאין איין צוימען די  לטןַאגעה טָאתורה. די בנימינכע ה-צו דער דין  

. סַאאון ה רןָאצ וןפ טןָאגעז בןָאאון די זין, װָאס ה ןַא, דעם מעמענער איר  

ך דירבליקן דו טכַאּפאון גע מטָאווייבער געשטר בןָאזייטן ה לעַא וןפ      

. תנרה-לישער דיןראויסטע רדע טָא וןפ רטָאוו ַא ןַאּפצוכפדי אויכ, ענצטערפ  

למהלע, אישאון  לעשװייפערשלס הביידע צדדים, אי  וןפדי יינגלעך   

, ונדז אין שטובאצו  געריסןנרייַא רזיך כסד בןָארלעך" הנעיגייצבנימינס "  

כןַאז עלכעַאזאין  ןפרַאעך דלרויסגעטריבן, ווייל יינגַאטש מען הָאט זיי ָאכ  

 זיך נישט מישן.

עס איז געווען בערָאומען אויסהערן די צדדים, נהָאט גע רטעָאפמיין       

דעם ריינגעריסןַאגיין, ווייל איין צד הָאט זיך רצו דע עסּפאוממעגלעך ע  

ילפ. צוויסטןפויבן ה, געעטװדעַאל, געוורעמטַאצווייטן אין די רייד, געלי  

. צווישן די מענטשן מלטַאנגעזָאאון כעס איז געווען  השנא  

. ןטזיך געבע טערָאפמיין  טָאה -ב, ודין שט-יידן, נישט אין בית -       

- נישט אי ראיינע לָאז בערָאגלייך אויסטענהן זיך,  זןלָאאיך וועל יעדן  -   

דין איז ווי מען שטייט-בית רןַאפמען שטייט  זַא. דערןַאנבעררייסן דעם   

. רץא-דרך בןָאה רףַאדי תורה. מען ד גטָא, זטָאג רַאפ  

כטןָאאיר צעק ןעמצױ רטביורּפת כוחו עַאל טימבנימינס ווייב הָאט       

הָאט סװָא, רייעפדָאס  לטןָאּפהַאהָאט נישט געקענט  ךַאז ײןק בערָא, ןַאמ  

טָאה סָאאויגיקן יידן, וו-ץרַאהויטיקן, שוו-דעם ברוין טָאאין  קערטַאלפגע  

זיינען געווען זיינע זין, װָאס זויַא. ןַאוואולק ַא וןפ מענטַאערּפטעמ ַא טַאגעה  

. יירשניידע-דעטַאנאין זיין ט טערָאפביים  רבעטַאזיי גע בןהָא לעַא  

רעד ףאוי בערעלן וג אלונענגען קיין הנָאנישט  עןַאלעט מיין ז´מ      

ראין דע רממז םדע טרּפָאגעשָאּפזי הָאט  -הָאט בנימין געשריגן.  - !זָאנ  

 ... רשעַאדייטשישער קיך, וואו זי הָאט געדינט אין וו   

סָאיידן, וו ענהפטרי וןפהויז  ַא ןפור"דייטשישע קיך" הָאט מען גע ַא      

ת.כשרו ָאּפהיטן נישט   
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סטהָא -, ןגריגעש עסעּפט הָא -, עשיַאל, זנדאיז דיין קי´ניין, ס -       

  ... ךלעעיידר נע´הפנע טרידײ טמיך איבערגערעדט מי סטהָא, טלזיך צוגעאיי  

סטהָא ...נישט גיין  רדי טווע´ס רבעָא ... ןרײויסדַארצט ווילסטו זיך אי  

 ...  געשריבן תנאים מיט מיר 

ערשלההָאט  - ָאּפ!מיין אויג אין ק רשעמעןַאפ זןָאעל נישט ל´כ -       

דערָאפ´כ !ףײ, עס אשעַאק ַא כטָארקַאפ סטָאה - ;זיין צד וןפיגן רגעש  

  ! ...צו דיין קינד, גזלן טעַאט ַאזיי  ... החתונ ַא

- נַאף דעם ױגעשריגן איינער א בןָאה חותּפדי מש וןפאיבעריקע  לעַא      

ן געשרייעןהשע ךָא. נגןָאזיך של טַאּפזייטיק, געכנזיך קעג טָאן, געדררדע  

עכקייטלאיז נישט געווען קיין מעג ס. ערנישטָאמיט ג וועקַאזיינען זיי   

בלוטיקע און-ייסה, רטעּפַאאויסצוגלייכן די מחלוקה צווישן די צוויי איינגעש  

. חותּפמש רעמעָא  

. ויזהרייך  ַאאין  םַא ןַא, ווערן רשעַאקיין וו וועקַא עסעּפאיז  עךלענד      

בן עסהָאע עלטערן, וועלכע רקינד איז געבליבן ביי אי רכש-איר נישט  

ײ.עס צוריקגעשיקט צו ז טָאה לעַאאון ז לעןַאגעשיקט צו ז סנייפאוי לָאמ לעַא  

זיינע המתנ ַאגעשיקט זיין אייניקל  להערש הָאט למָאערשטע  סָאד      

- . ווען בנימין שניידער איז געזעסן מיט זיין צעוריםּפמחותנים לכבוד   

- ורימּפדי  עטַאװרּפטיש און גע-ביים גרויסן שניידער הּפחמש רקסענעַאוו  

בןָאה מהלעלאון ש ייוועשלפי טיר און ד נטפדיקע סעודה, הָאט זיך געע  

. וועקגעלייגטַאאון עס  עקלּפ ַא גןרָאריינגעטַא  

גיך גטָאזיי געז בןָאה -מנות, -חהָאט געשיקט של טעַאדער ט -       

. וועט זיי ברעכן די ביינער לעַאז ר, איידעסנצייטַאב ןפָאויסגעלַאראון   

. עווייןגקינדעריש  רביטע ַאנט מיט ײגעוו טָאמנות" ה-"שלח סָאד      

. ערשעלןהאון עס צוריקגעשיקט צו  לעקּפ סָאגלייך גענומען ד טָאבנימין ה  

- עקַאװ "מנות-ח, הָאט מען דעם "שלסןָאארשלפי די טיר איז געווען װ זויַא  

- גע ץלַא ךָאמנות נ-איז דער שלח וריםּפ ךָאשוועל. נ רביי דע ייגטלגע  

מנות" הָאט זיך-און ברייט, ביז דער שלח נגַאל זויַא, רןָאגעוו עטַאװרּפ  

דָאס קינדערשע קטּפַאשל הָאט איינגער. הערבןָאעקגעשטַאװאון  רקילטַאפ  

איבער דער ווייסל קיין גןָאוועקגעטרַאעס  וספאון צו לקויש ַאאין  לפגו   

נישט םעול-עולם, ווייל לענטשין הָאט קיין בית-צום בית טשיןַאקרַאז  

. הַאטגע  

זןָאגעלָאּפזיך  קָאסט החּפ, הָאט די משרזינט דעם אומגליק מיטן ממז      

זַאאויס,  ט. עס זעריערפי װ נישטָאר, גדיקרקפהזיך  ןריפויבן הנגעָאאון   

, גהדרמ ַאזַאצו  טריפדי מענטשן דער ןָאבאון די בושה ה נגורביטערַאפדי   

גענומען בןָאאון זיי ה צואווערןָאנ סװָא טַאשוין נישט געה בןָאזיי ה זַא  
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אויף זיינע רמגעקוקט מעונישט א ךל הָאט זישערה. עלַא ױףא ןּפײעש  

- גע טהָאט אויך ניש ם. איראין חד רזיי מע ןלטַאיינגלעך און נישט געה  

, רזיינע רטעָאכט רטעװײצ ראויף דע עןלמרמען הָאט גענומען מו סָא, וורטַא  

, װָאסשעָא, שרכטעָא. זיין יינגסטע טרשעַאט אין וונהָאט אויך געדי סָאוו  

- . איך געלטָאזי הָאט געוו סָאוו ןָאאיז געבליבן אין שטוב הָאט אויך געט  

, אין טייכל ביים שטעטל דןָאזיך געב בןהָאיינגלעך  ר, ווען מילָאדענק איינמ  

ל. דערביי הָאט זיײכט סָאד נגעןַאגעגרריבעַאאון  שעָאנגעקומען שָאאיז   

רעּפקער קעטןַאנ ראי ווייזנדיקַא, בָאּפקלייד איבערן ק ראי טרשעַארקַאפ  

טָאזי ה ;, געשריגןכטַאיינגלעך אין די אויגן. מיר הָאבן געל לעַא רַאפ  

. סגעדרייט און געהייסן זיך קושןױזיך א  

טןָאלזי געש טהָא - ר!ענק אין די ביינע ךרָאב ַא, קעסַאחסיד -       

. הַאסיף אונדז מיט וא טקוגעק אין  

רעװיעדן,  גןָאאויך געשל בןהָא, עלאון שלמה ייוועשלפ, רידערירע בא  

בןהָא. זיי ליידיקטַאגעקומען, געזידלט, ב נטהַא רטער דענאיז זיי או סע  

סװָא ץלַא גערוימטָאּפון, ה ַא נטחוועקגעלקַאן, רמעַאק וןפ ץלהָאצוגענומען   

ךעלמייד-ההעוויות צו כל כןַאאויף מ עגןלפזיי  זטלָאהָאט זיך גע סע ָארנ  

בוטשזיך אין  וצ זטָאריינגעלַא וילפַאהָאבן זיי  ָאללייטישע שטובן. איינמ ןופ  

ערשלה. זטָאגעלַארײנצו זיך נישט  טָאס קיינער הָא, ווהחּפמש-ציגיינער ַא  

- די דער ראיבע טּפמגעשלעַארוזיך  טָאויז. ער ההאיז זעלטן געווען אין   

זיך און זיין רַאפויט רשטיקל ב ַא רדינעןַאפגעזוכט צו  טָאער ה ו, ווארעפ  

יכןגטוב. אינ-אויף שבת און יום יימקומעןַאה רָאנ עגטלפ רגעזינד. ע-ויזה  

." תועד-רָא"י ַא רןָאער איז געוו זַאען גענומען רעדן אין שטעטל, מ טָאה   

- עגצווייטן און  ַאקעגן  עסָאצרּפ ַא ןריפרַאפ לעגטפ רויעּפווען איין       

ַא ַארפזיך, הָאט מען געדונגען הערשלען און ער הָאט  רַאפעדות  ןַא טפַארד  

. לטָאצד הָאט געוו ר, ווי דעגטזָאקערבל עדות גע  

סּפַאש כןַאמ לעגטפ, ווסקיטָאכריס ץריּפ, דער לשטעט וןפ רדער ריכטע          

. גןָאעדות ז טןפָאאיבער הערשלס   

ז איךַאאויף אויסנווייניק,  הט די שבועוזוי גַאקען שוין  ַאערשקה -      

זיינע רַאפ גןָאז ץיּפרדער  לעגטפ -מיט אים מער,  גןָאזי נישט ז רףַאד  

. יידן נטעַאקַאב  

ןַא, רוויצלע ַא. גןָאז-געדולדעט זיין עדות רהָאט ע וועגןטונדעספ      

ון ַאלץ געמַאכט שּפַאס.פאון ַאן ַאּפיקורס, הָאט ער , ברענגעראויס  

יעדער נעמט געלט, ַא חוץ דער יויזל, װײל ער הָאט צוגעשלָאגענע -      

. גןאױדיק מיט די נקעניװדי יידן, צוא רַאפ ןָאגז ער עגטלפ -, הענט  
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ײןק רַאפ נצןַאאינג ץריּפדעם  טָאיידן  בןָאה סותריקוַאּפצוליב זיין       

ער עסט נישט קיין זַאאויף אים,  גטָאגעז ילופַאאון  כטַאטרַאגוי נישט ב  

 ... רחזי   

וצ צויגןַאב רטעָאפ, הָאט זיך מיין ריכטער רווי דע נדערשַא ץנַאג      

ַאדעם ייד און אים גענומען אויף  ךָאהָאט געשיקט נ רעדות. ע סלערשה  

. נישט געלייקנט טָאערשל הה. רעהרַאפ  

טו עס´כ -. ערטפטנרעַאפער זיך  טָאה -, רנישטָאאיז ג´בי, סר -        

. גוים) יעםַאג´ס ַארפ ךָאד ) 

. ץדעם תירו גענומעןָאננישט  טָאה טעַאדער ט      

סָא. דלשַאפן רנישט שווע ָארייד ט ַאגויים,  רַאפיידן, צי  רַאפ -       

טָאען גװהָאט געציטערט,  טלעװ צעַאנ. די גטןָאדי צען געב וןפאיז איינע   

. לשַאפנישט שווערן  לסטָאסיני: ז רגַאב ןפאוי גטָאגעז טָאה  

 . ענטהמיט די  כטַאוועקגעמַא טָאשל הרעה      

- עגער  טהָא -ריכטיק,  הנישט די שבוע ילופַא גָארבי, איך ז -      

וידעהאיך  גָאבודיע, ז גטָאז (ריכטער)"סענדזשע"  רדע זַא -ט, הטענ . . .  

להערש טהָא, וםמיט גיהנ ןעשרַאומען סטנהָאט אים גע טעַאט רווען דע      

. זיין מעכטיקער ברוסט וןפ זטָאויסגעלַאר צןפערע זיװש  

ןָאעס געט בהָא´כ - .גטָאער צוגעז טָאה -על שוין נישט, ´כרב,  -       

 ... רדענווייב און קי ַארפ   

גענומען רעדן אין שטעטל וועגן רמען ווידע טָאגיכן הנאי בערָא      

. עדות-רָאי סלהערש  

איז ער ררביטערטעַאפ ץלַא, רעדטַאהערשלען ב טָאמער מען ה סװָא      

ר. ערעכטיקטעַאב ַאאיז געווען  ונגררביטעַאפ. זיין לעמעןַאאויף  רןָאוועג  

שווערע דערעַאנזיין ברויט, טוען  רדינעןַאפ, צו ץלהָא קןַאה לטָאגעוו טָאה  

, טשמיד בװַאש םדע רבעטַא ַאזַא ַארפגען נגעדו בןָאיידן ה בערָא ;רבעטןַא  

ַא רַאפ רבעטַא ןַאדָאס איז  זַאען, װאיז גע ץנישט הערשלען. דער תירו  

- רייפ וועקַאל איז שהער װי, לָאמנייד. איך געדענק איי ַא ַארפ, נישט ױג  

ן איןעמואיז צוריקגעק רע ישפ טַאּפאון געכ לייסװ רצו דע גָארטַאפטיק   

און אין עסָארװהויזן ביז די קני, ב שערטעַאקַארפ עסַאמיט נ לשטעט  

ןטלַאגעה רהָאט ע טַאנ. אין זיין הויערּפ ַאעמד און הויזן, ווי הבלויזן   

. טכעה לדיקעַאּפע צנריטלעך מיט זילבער עכעלעט  

. רגעלייגטָאפ רע טָאה -לעבעדיקע העכטלעך,  טפביצין, קויר -      

גייט רע זַא, גטָאזיך געקל טָאה ר. עטפביי אים געקוי טָאה מעַאדי מ      

. ןפוויל ביי אים נישט קוי רענקיי ָארדי שטובן, נ ראיבע וםַאר  
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מיטגט ָאגעז רט עהָא -נישט,  רמען, ביי מי טפגוי קוי ַאביי  -      

 ביטערניש.

אויך זי הָאט מען בערָאעש, װ שןװַאגיין  טָאלייב, עטע, הָאט געווװזיין          

איז נישט קיין דָאסז ַא, לטןַאגויעס, ווייל מען הָאט געה רָאנישט גענומען, נ  

. קיין יידענע רַאפ רבעטַא  

, עגןװ נדערעַאויט אויף רשטיקל ב סָאוכן דזגעמוזט  טָאה הּפחדי מש      

- ז געאי רביטערונגַאפעמידן, און זייער ג, אויסרעדטַאב רַאפהָאט מען זי דער  

- רנישט איינָאהָאבן זיך ג רישן מיט בנימין שניידענ. זייערע רייסעקסןװַא  

, מיטחותּפמש נדערעַאמיט  רומגעריסןַאבן זיי אויך זיך ָאה זויַאגעשטילט.   

ַאט זיך געקריגט איבער הָא. מען ר, מיט יוסף שניידערמרדכי שניידע  

רע אוןה-לשון ר, איבעץלָאה ןּפָאש ַא, איבער רסעװַא רעמע ןַא, איבער ָאּפט  

, טוב טעג-עכן די קריגערייען אין יוםראויסב לעגןפ טּפוירה. איבעותלכיר  

בןָאה איז אויסגעבררתו-שמחת ַאאין  לָאצייט. איינמ טָאען מען הָאט געהװ  

נישט בלויז גענוצט די טָאמען ה זַא, חותּפדי מש טָאגעשלעג צווישן  ַאזַא  

און די קינדער רבעװײמעסערס. די  ילופַאאויך שטיינער און  רָאענט, נה  

מיינער איז טעַאצווישן זיך, געממיתט זיך. דער ט גןלָאזיך געש בןָאה  

ךָא. דערנהזיין עד וןפ, הערנדיק די מעשים עמטַארשפאון  סַאגעזעסן בל  

- שולדיַאאון ב גענישןָאז-אין געריכט און עדות געסַאקל וועקגייןַא לעגןפ  

        . סוף ַא ןָא זויַאשווערן, און  לשַאפגען אין נקו  

בןהָא סװָאעטלעכע יידן,  ךָאערשלען, זיינען אויך געווען נה ץחו ַא        

ות מיטןריז געווען צא טּפהויר. איבעטרַאכקיין כבוד נישט געב הדער עד  

נערשטיקָאאון ד נטיקָאמ עַאל לעגטפ סװָאב, נג-רדעפ ַאבלינדן מאיר,   

דער טָא. סױרַא לַאשט וןפ דרעפ ַא סָאלעבַאב נדערַא ןַאביי  ירןפרויסַא  

- ַארפ רע טהָאדָאס צווייטע  למיט איין אויג, וויינג וי רהויכע ַא, רמאי  

ןריטעב ַא רט זייעַאעבעך, געהנ, הָאט, םועריּפגעשלעג מיט  ַאלוירן אין   

, הָאבןערדפ ַאגנבענען  קטּפַאגע לָאאים איינמ בןָאה בןַאסוף: ווען די שוו  

לעבעדיקן ַא ןפרָאריינגעווַאאון אים  טַאכגעמ טּפמש ַאאים  רליין איבעַאיי ז  

עטעלגעקוי געבריטָאּפ בןָאכן זיי הלעװ, אין רסעװַאהייס  לקעס ַאאין   

טהָא ףדָאר סָאד רבעָא, גנרשוָאפסױא ןַא כטַאגעמ טָאה ליצייּפָאחזירים. די   

- כָאאיז נ רדעם בלינדן מאי וןפ הויל ר. אויף דערויסגעגעבןַאקיינעם נישט   

מיט יינטַאװב םייב, און איװ ס, מרדכי שניידעררזיין שוועסטע נגעןַאגעג  

. נעןַאמ ומערפע רזייע יינעןַאװייבער בװ מערופייד, װָאס ר-גלָאבע קלי זעד  

דענעײט די הָא –דיק צ רטייערע ַאזַאען װגע ךָאאיז ד´אוי, ר -       

. גטָאגעקל  
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וןפ טןַאלנהײטשן זיך נישט געקענט אנמע בןָא. היקלמגאו נצןַאיים גב      

ר.די שבחים אויף דעם בלינדן מאי טָאעלעכטער איבער ג  

. זייןהחּפמש ראין דע רענאיז נישט געווען איי רלינדער מאיבדער       

, לרבע רדע טָאוועגן.  עטערספאין  נגעןַאל, איז געגרעסטערס יינגל, בעװש  

מזיק ַאיונג  ַאב געלערנט אין איין חדר, איז געווען ָאמיט וועמען איך ה  

יינגלעך הָאבן עַאלוועמען  רַאפ, עגערלש ַאעסן און כ ַא, ןָאקינדווייז  וןפ  

לרעמעס ַא, ערלּפקניי ַאע נאין קעשע גןרָאגעציטערט. ער הָאט תמיד געט  

טָאה רע סָאאויף יעדן שטיין, וו ןפרַאטבע צו ש ַא טַאגעה טָאער ה סָא, ווַאזַא  

- רויסגענוַאאב -טוב הָאט ער צוליב כיבוד-יום ַאאין  לָא. איינמןפָאנגעטרָא  

. ַאּפצַאק ברהםַאדעם לוי  כןָאש געשטרהמד-און אין בית ערלּפקניי סָאמען ד  

דזער שטעטל זיינען די שלעגערסנאין או סָאדי מעשה איז געווען, וו      

איז רדכי שניידערכהן, און מ ַאערשל איז געווען הנים. והכ לעַאגעווען   

כהן. יידן אין ַאינדער מאיר איז געווען לדער ב ילופַאן ון, אכה ַאגעווען   

ןָאאויסגעט בןָאדי כוהנים ה טָא, ווען לָאיעדעס מ צןפזי עגןלפהמדרש -בית  

. זיך די הענט און געבענטשט קהל שןַאדי שטיוול, געוו  

. גטזָאמען גע טָאה - ...די אמתע בענטשער  -     

טָאנשטָאדי בענטשער און  געגענעןַאדוכנען ב ןָאכנ לעגןפיידן לצים       

, ךָאגיך "שט גטָאזיי געז בןהָאזיך,  ירטפ, כהן", ווי עס חוכזיי "יישר  גןָאז  

דעם טמי דינעןָאּפזיי  לעגןפ, ונעןפאויסגע סָאד בןהָאוהנים כהן". ווען די כ  

ךָאבר ַא" ערטפזיי געענט בןָאיה", הה"ברוך ת גןָאז טָאנשטָאזעלבן און   

 ...  דיר" 

ןיידן איבער די שיינע כהנים זיינע נדערעַא לעַא וןפ רליידיקטעַאב      

טפַארגעד בןָאה סָאומדים, וולסטנס בכבודע יידן, רען די לויים, מעװגע  

- נען. דערַאנגעשטָאוהנים די הענט. עס איז זיי דער עסק נישט כדי  שןַאוו  

איז אויך סװָא, טןַאדי הענט ביי מיין ט שןַאגעוו ההנָאזיי מיט  בןָאה ראפ  

לעגטפ טעַאשעמען, ווען מיין ט ָאלמ לעַאזיך  לעגפהן. איך כ ַאגעווען   

. והנים בענטשן קהלכדי איבעריקע  טָאמיט  מעןַאצוז עקשטעלןַאװזיך   

יםאמען הָאט  סָאדער לוי אברהם, וו טָאטוב, ה-יום ַאאין  לָאאיינמ      

- געָאּפ, ניעןָאפגעדינט  טָא", ווייל ער הַאּפצַא"ק מעןָאמיטן צונ ןפגערו  

סרן מאיד, דעם בלינרי שניידעכדי הענט דעם כהן מרד שןװַאזיך צו  גטָאז  

שַאלפער ײדמרדכי שנ רדע טָאגעטענהט, ה טָא, ווייל, ווי ער הרגעָאשוו  

. ַאּפצַאאין געריכט קעגן אים, אברהם ק גטָאעדות געז  

ענטהען און איך וועל אים די כננישט דו רָאעדות ט לשערַאפַא  -        

-ער ןַא ערבָא סטערָארּפ ַא, ַאּפצַאק ט אברהםנהגעטע טָאה -, שןַאנישט וו  

. ייד רעכלע  
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, הבושאיבערגענומען מיט דער  זויַאיינגל, בערל, הָאט זיך  סמרדכי      

טיגער ַאז ווי איער  זַאעולם,  ןַא ַארפ טערָאפזיין  ןָאגעטָאנ טָאמען ה סָאוו   

- יינַאראון אים  ַאּפצַאעזונטן אברהם קגאויף דעם הויכן  רונגעןּפגעשפרויַא  

- כיבוד וןפ ה, מקיים זייענדיק די מצווקןַאאין נ ערלּפמיטן קניי כןַאגעשט  

 ... בָא   

. אין שטעטל םנַאאויס ןַאזיינען געווען  חותּפדי עטלעכע מש טָא רבעָא  

, ויעריםּפצווישן  ערפגם געבוירן און דערצויגן אין דערהדי איבעריקע יידן,   

אויף ליגפקיין  בןָאלייט, װָאס ה רומעפ עלזיינען מערסטנס געווען שטי  

. תורה רטָאוו ַא ךָאצט נכלעעך גױא בןָא. זיי הגערירטָאננישט  נטַאדער וו  

נדערעַא, יםדלומ ַארפ כןַאעך צו מלגנע יירט זייעכגעזו בןָאזיי ה וןפטייל   

- זייערע טעכ ַארפלערנער  מסעון גענומען איידאגט נזיך אויסגעברע בןָאה  

. רעט  

יבעראזיך  גערןַאלוו ךָאוו עצנַאג ַא לעגטפ רלייזע רגייע-ספָארד רדע      

- גע רע טָאאויף שבת, ה יימקומעןַאה לעגטפווען ער  בערָא, רעפדי דער  

לערנען נטרעלאויסגע לייןַאזיך  טָא. דער ייד הגָאט נצןַאג ַא הלערנט תור  

תנ"ך, משניות און גמרא. און ער וןפטיקלעך ש וןפ שטייטַאב סװָא"חוק",   

, הגםךָאוו רנצעַאג ַא רַאפדעם "חוק"  גןָאניָאשבת זיצן און  נצןַאג ַא לעגטפ  

ַאזיך מיט  ןּפשלע ךָאוו נצערַאג ַא וןפ ןָאכאיז געווען מיד און צעבר רע  

. ערפאיבער די דער קַאז  

געדרייט נגלַא זויַאזיך  טָאה דיי רלטעּפגעשטו ַאונתן, השניידער י רדע      

רז עַא, התור רערט זיך צו זייעהזיי און צוגע דינטַאיידן לומדים, ב רוםַא  

ילופַא ָארמש און רש"י, נוח רָאנט ניט נרצייט זיך אויסגעלע רהָאט מיט דע  

ךאױער  טָאגוטע שטימע, ה ַאווי ער הָאט געהַאט  זויַאמשניות.  רקּפ ַא  

- רַאפט ָאער ה לייזן, וויירג ןָא וונעןַאן דאועמוד  רןַאפ וונעןַאגענומען ד  

ןָאנגעטָאער זיך אויך  טָאהמילות. מיט דער צייט ה ירושּפנען דעם ַאשט  

די .סידישן רביןח ַאצו  ןָארפמען ון גענוא עַאּפָאטק עסענעלטַא ןַאשבת   

ייר און רשיינע ַא ןָאר, װָאס ער איז געווטַאכאים געל וןפשניידערס הָאבן   

ר. עכטַאטער נישט געמכזייער געלע וןפונתן הָאט זיך הי רבעָא ;חסיד ַא  

איידעם ןַאן, גענומען רידענײש ַאלע, ה, שרכטערָאזיין ט ַארפהָאט אויך   

. מיט קעסט טןַאללערנער, וועמען ער הָאט אויסגעה ַא  

טָאיונג, װָאס ה טיקערפקרע ַא, הערש לייב, ןַאיונגערמ רסטעָארּפדער       

לעגטפ ר. עהחשק צו דעם תור גןָא, הָאט אויך געקרוויזןַאממש גבורות ב  

וליפַאחומש,  הרשּפ ַאמיט אים לערנען  לַאיידן און בעטן, מען ז ַאצוגיין צו   

טגלעפן השע רייעפען מיט אים. אין די נבעטן צו לער רע לעגטפיינגלעך   

צייט רט דעיזיך מ הָאט רה, ביז עראין דער תו ןָאריינטַא ךער זי  
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, ושעהזיין ברודער, י רא.מג טלַאב ַאליין לערנען ַא וילפַא ערנטלאויסגע  

םיד דערציילט נסימ, װָאס הָאט תטַאלדָאאויסגעדינטער ס ןַא, רשניידע ַא  

כןַאל לעגטפ, ײ"סַאטיף אין "ר ץ, ערגעיעןָאנפזיין דינסט ביי  וןפ לאותפנו  

. אויף דער עלטער מדןל ַא רןָאזיין ברודער הירש לייב, װָאס איז געוו וןפ  

און אייזן ביי ָאלזיך שט לטןַאאים געשוויגן און געה טָאירש לייב הה בערָא  

ווייזןַאב לָאירש לייבן, ער זהבעטן  לעגןפ, יינגלעך, רזיין לערנען. מי  

- רַאפ לטָאגעוו טָאער ה ל, ווייטלָאער הָאט נישט געוו בערָאזיינע גבורות.   

זיך גערעכנט טָאה הלעבן, אין וועלכן גבור סטּפרָא יקַאמָאלגעסן אין זיין   

איבעריקע לעַאחלוש, ווי  ַאזיין  לטָאבעסער געוו טָאמעלה. ער ה ַא רַאפ  

, הָאט ער יםרוּפאין  לָאאיין מ ויזלאיידעמלעך. ב-לערנערס, די קעסט  

גבורות. ער הָאט רויסגעוויזןַאאין זיין לומדות און  רגעסןַאפוסה, כ ַא ךָאנ  

, יעטלוהעג בןָאהויז, וואו חסידים ה ַא וןפ ראין דער טי וועקגעשטעלטַאזיך   

אים בןָא. עטלעכע מנינים לומדים הרויסגייןַא זטָאאון קיינעם נישט געל  

. רטָא וןפנישט געקענט רירן   

און התור לביס ַאמענדל קצב הָאט זיך אויסגעלערנט  האויך מש  

וןפ לעגטפם דער קצב הגזיך צווישן די לומדים און חסידים,  לטןַאגעה  

. רינגעןּפויסשַאר טפָאים א  

זַאומדים, ל ַארפעך לזיינע יינג כןַאמ טװָאלגע זויַא טָאייד ה רדע      

זיי ממש לעגטפן לערנען. ער לנישט ווע רַאפ חכת רצמ גןָאזיי של לעגטפער   

        . יספעטן מיט די רט  

, אטההשגות נישט גע זעלכעַא בןָאה סװָאמענטשן,  סטעָארּפדי איבריקע       

אויער ןַאמגיד, צוגעלייגט  ַאען הערן ומר, געקותהילים בציב גטָאגעז בןָאה  

. לגדוהאון שבת  הדרשות, יעדן שבת תשוב טערסָאפצו מיין   
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קריצו רָאי 40ע מיט לשטעטע רן אין אונדזעריגופן און ּפטי    
         

עןװאיז גע לשטעט ראין אונדזע ןריגופ יקסטעברַאפון די פאיינע       

, ווייל אין זייןצקערָאק רדע ןפורמען הָאט אים גע סָא, וולףָאברוך וו ´ר  

. עלמענדע ´רבין, ר צקערָאק לטןַאצום  רןָאפער  לעגטפיוגנט   

- דערדיָא,כיקערָאקנ ַאייד,  לטערַא רהויכע ַא, לףװָאברוך  ´ר רדע טָא      

סָאוו םזייער גרויס צוליב דע לטןַאזיך געה ָאטקער און ברייטבייניקער, ה  

- פרבין און ער הָאט נישט אוי צקערָאצום ק רןָאפגע נווייזַאער איז יונגערמ  

נסיעות. ער הָאט צקערָאק ענזיי וןפ לאותפונ םנסיערט צו דערציילן הגע  

שייכות ַא טַאזיי געה בןהָאלע ַאן און לציירסך מעשיות צו דע ַא טַאליב געה  

זַא, זויַאאיז געווען צויסגעקרימט  ניםּפזיין  סָאוו סָאד ילופַא. צקָאמיט ק  

, הָאט אויךַארָאּפייטע װצ סָאן דוף אױראעגאנגען גאיז  ניםּפלב האאיין   

. צקָאמיט ק ןָאט וצ טהַאגע  

ןָארפ, ווען איך בין גענווייזַאיונגערמ רטּפָאגעשָאּפאיך  בהָאס ָאד -       

- , רקילונגַאפ ַא טַאּפגעכ בָאאון איך ה צקָאקיין ק סטָארפויסן רג ַאאין   

זויַאגעווען  לטָאאיז דעמ סטרָאפדער  -. גטָאגעז לףָאברוך וו ´הָאט ר  

טריפגע בָאאיך ה סװָא,( סַאּפשנ) װיטאקע עסעלעפ סָאד וליפא זַאגרויס,   

סָאוו לָאיעדעס מ זַא, זויַא רןװָאגע וירןרפרַאפוועג, איז  ןפמיט זיך אוי  

ַא קןַאהָאּפאיך געמוזט  בָא, הןפנָארבנק ורט ַאלט נעמען װָאגע בָאאיך ה  

גןָאשטיקל אייז און נ ...  

ברוך ´וועמען ר רַאפ, רשהמד-יתבעך אין לדי חסידישע יונגעלייט      

. שטעלןָאּפאים  לעגןפן זיינע נסים, לדערציי לעגטפ לףָאוו  

ךָאעס איז ד ?זיין לטָאגעמ סָאקען ד זויַא, ווי לףװָאברוך  ´ר -      

. סטרָאפנישט אין גרעסטן  וילפַא, ןררויפרַאפווערט נישט  ירטּפז שַא, ועיד  

די וצ רעסטפיינטיקע הערע אײגלייכט איר  סָאוו ּפ!קע-קסןָא -      

- זיך געביי לףָאברוך וו ´ט רהָא -, רצייטנסַאפ וןפ רעסטפיקע נדברענע  

 ... טרנישט ווע קַאבַאזיינען קיין שמעק ט רעסטפיינטיקע ה -זערט.    

וךרב ´איז ביי ר רןָאי יקעָאלמַא וןפ מטַאנישט געשט טָאװָאס ה ץלַא      

ןפנָאבר ריינטיקעה רנישט ווערט געווען. דע קַאבַאט-קיין שמעק ןפלװָא  

- ָארבקיין צדיקים נישט, די גע םען, די צדיקיװעגנישט  ןפנרָאאיז קיין ב  

נישט, די חסידישע ישפקיין  ןּפרַא, די קטלעך קיין גענדז נישזטענע גענד  

נישט םזיינען קיין גיבורי ם, די גיבוריטַאקיין טעם נישט געה בןהָאניגונים   
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ען ער איז געוועןװ, ןפָאלוך וורב ´שטייגער, נעמט אים, ר ַא טָאען. װגע  

- ַא, זיינען אים צוועלף גזלנים בצקָאקיין ק רןָאפגע לָאמַאאון  ןַאמרנגעוי ַא  

רגענען. װָאסרהאון דע רויבןַאב לטָאאים געוו בןָאאון ה לדװַאאין  לןַאפ  

און מיט אים יספן גזלן ביי די אײ טַאּפגעכ טָאה רע ?ןָאגעט רהָאט ע  

זיי זַא, ּפדי קע ראיבעריקע עלף גזלנים איבע עַאלממיתן  ַאזױגענומען   

רןָאפ, איז זיך במנוחה געלףָאוך וור, ברווי די מייז און ע ןפָאזיינען זיך צעל  

צקָאקיין ק רווייטע …   

וךרב ´אין ר לעןפצוויי ובירטּפר בןָאמדרש הה-די יונגעלייט אין בית      

                . המעש ספלָאוו  

די צוועלף וןפ עסּפע זןָאלָאּפ רוועט אי רשפ, אלףָאברוך וו ´ר -       

ניםלעס זיינען בלויז געווען זעקס גז זַא, גןָאז רמיָאל ?גזלנים …   

, לניםזף גלעװאייך צ גָאאיך ז זַא ּפ!קע-קסןָאחמורים, בהמות,  -       

. זיך געבייזערט לףָאברוך וו ´הָאט ר -געווען צוועלף גזלנים,  סָאען דנזיי  

נעען אין מייעװרים מענטשן זיינען גוגיב סערעװָאדען  טייסװ ראי -       

!צייטן …   

סטישעַאנטַאפס ײדהערן דעם ואויסצ טַאליב געה רקַאטש בהָאאיך       

ףױא לןַאפַאאים ב לעגןפ סָאוועלף, וו עסַארסט וןפמעשיות  -מעשיות    

;טנזיי בייקומען מיט די בלויזע הע עגטלפ, און ער צקָאזיינע נסיעות קיין ק  

חסידים צקערָאזיך מיט ק רמעסטןַאפאין קרעטשמעס  לעגטפ רי עװמעשיות   

ָאּפט ַא ןעאויסטרינק ּפמיט איין זו לעגטפקעוויט און ער אקען ניראין ט  

נגיד אין ַאזַאאיז אויך געווען  ר. ערקַאשט דַאהונדערט גר וןפ ןפנָאבר  

רצקעָאק ַארפ הסעוד ַא כטַאט געמהָא, ווען ער לָאאיינמ זַא, רןָאיונגע יזיינע   

טייערן רָא, נץלשמַאעס נישט גענוצט קיין לדי ציבע וחסידים, הָאט ער צ  

רדל און דענרע ַא סטָאהָאט געק וןפדער לעשעלעפקליין  ַא סָאבוימל, וו  

לסגענוצט לכױהָאט א רע זַאויס, רג זויַאען װאיז געדה וסע רף דעױם אלעו  

ךעלייטלדי יונגע לפיװ. . .  למבױ ךלעשלעפ עכלזעַאה אמ ַא ותהּפח  

די וןפ רייזּפ וןפ עסּפע טשָאכ צודינגעןָאּפמעשים  טרבעַאעגנישט  בןָאה  

ער טָאה זויַא, לטןַאביים  עלןּפו נטעישט געקנ, הָאט מען לעשלעךפ-לוימב  

, װָאס ערהזיין קול נגינ וןפאין דעם כוח  עןלפצוויי זטָאאויך נישט געל  

לָאז איינמַאל, וק רקַאשט ַאזַאגעהאט  טָאה ר. עטַאגעה זנוויַאיונגערמ טָאה  

, לין ניישטעטא רוּפיכ-עמוד אום יום רןַאפמוסף  וונטַאעדגווען ער הָאט   

, װָאס הָאטץריּפז ביים ַא, ןָאגעשריי געט ַאזַאבשטן"  רביים "ותגע רע טָאה  

רעױאין א טלהיי סָאד צטּפלַאגע ָאט, הטלעטש ןופווייט  למיי ַאנט װאױגע …   

רבעָאטח, ש וןפמייל  בןהַאל ַא רייסןָאּפ לטװָאגע בןָאנגעלייטלעך הודי י  

. זטָאגעלָאּפנישט  ןּפַאהָאט קיין ש ףלָארוך ווב ´ר  
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. כטָאזיך געק רהָאט ע -! איר ווערן, שנעקעס לטָאן זסירסגעױא -       

מייל ַא, איז עס געווען למיי ַאאייך  גָאאיך ז זַא -  …   

און םָאזיין קר כלעסיקטַארנַאפ רלטעַאצוליב זיינע מעשיות הָאט דער       

ון איםאקומען  טפָא עגטלפ לטעַא. זיין ןַארעמָאער רביטע ַאער איז געווען   

. רויסַאמדרש ה-בית ןופ ןפרו  

איז לפווי -, ןפזי אים רו לעגטפ -, (שלעכטער ברוך)רע ברוך  -       

רףַאשטיין אין געוועלב. איך ד ייםַאהקום  ?וידערןּפלשיעור צו  רדע  

כןָאקָאּפ עסּפע …    

אין לטןַאזי נישט געהערט. ער הָאט געה טָאה לףָאברוך וו ´ר בערָא      

נישט טָאה ר. ווי ערדער צווייטע ךָאנ הלעכע מעשרן איין וואונדעלדערציי  

. נעןרעלאון  וונעןַאד וןפ לטןַא, הָאט ער אויך נישט געההרנסּפ וןפ לטןַאגעה  

ווערט װי רחסידים מע צקערָאצל איז ביי קנטע ַאאון  ןפנָאונק ברטר ַא"  

ר. עגןָאז לףָאברוך וו ´ר לעגטפאון לערנען",  וונעןַאמיט ד קַאז ולערפ ַא  

רומעפע נזיי וןפ כןלַא לעגטפ לייןַא רצקעָאדער ק זַאאויך דערציילן,  לעגטפ  

וצ גטָאער געז טָאה לָא, און איינמוונטַאגעד ליפצו בןָאחסידים, װָאס ה  

- לע סָאד ןָאאויסט לָא, ער זיליןפון תאטלית  גןָאהָאט געטר סָא, וודחסי ַא  

הערנדיק רגעציטערטעפאוי ןַא רןָאאיז געוו טעַאמיין ט  …ןּפַאנע געשרדע  

און דרָאזיך געשוואוירן ביי ב טָאה לףָאברוך וו ´ר בערָארייד.  זעלכעַא  

הָאט לָאמנ. אייצקָאגעהערט אין ק רדי ווערטע ייןַאל טָאער ה זַא, יאותּפ  

- זיצן אין גן זַא, גטָאגאון און געז נערוויל וןפחוזק  כטַאגעמ לףָאוך וורב ´ר  

- ער הָאט גע סָאוו רַאפדער בערָאן, וגא רענ, דער ווילָאי רעדן, זיצט ע  

איבעריקע צדיקים לעַא וןפ טרגעזונדעָאּפ רטָאיידן, זיצט ער ד-גוטע טפרוד  

(אומריין) צטָאררַאפד ָאריז זיין באאון דערצו  …   

זעלכעַא יבלסן צוײר הקריע רףַאמען ד זַא, גטָאעזג טָאה טערָאפמיין       

. גאון ררייד װעגן װילנע  

. טַאכגעלסזיך אוי טָאה לףָאברוך וו ´ר      

יןא ןפנָאאיין טרונק בר -, גטָאגעז רע טָאה -, רנעָאגאון, ג -      

. . . ילנעװות אין דלומ נצעַאט מער ווערט ווי דעם גאונס גהַאהָאט גע צקָאק  

- ַארפ ןפָאלברוך וו ´זיך ר טָאי הרנד-צו כל כטַאביינ רוּפיכ-יום דרָאג      

. זיך לערנען גמרא. יידן זיינען געווען אויסער זיך עקצוזעצןַאװגלוסט   

נדרי-לכ, ָא, נו, לףָאוך וורב ´ר -     …   

. ןרשטע זןלָאזיך נישט גע טָאה לףָאברוך וו ´ר      

נטרעלעגאון  מטוכגעברנָא רהָאט ע -...  דרינ-י ... כלרדנ-כל -       

הּפרהגח את נש רשו -: סעיכהל וצ לעמעןַאל וק ןפאוי …   
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געווען ר, איז עס, װייל ערשטנןָאט טגעקענ טישנרָאים גאט הָאמען       

רצקעָאדעלע קנמע ´ר וצ לָאמַא רןָאפגע רזקן, און צווייטנס, איז ע ַא ײד ַא  

לייןַא …   

וזיינע עקשנותן, צ וןפזיינע מעשיות,  וןפייד הָאט ממש געלעבט  רדע      

ראויף דע דָאזיין ליגן אין ב וןפ טזעכלעךּפאון הוי ַאּפױרק המש ַאלץ ןָאט  

גרויסער רדע רט נישט געקענט ליגן איבעהָא ראו קיינעװ, קַאנב רעכסטעה  

, דָאאין ב סערװַאהייס  סןָאבעדער הָאט ניט געג רדע רעמע לפיװ. ץיה  

. זייןרעּפַאמער  נגעןַאאים דערל ָאלעשריגן, מען זג לףָאברוך וו ´ט רָאה  

קיין ָאר. עס איז גכטָאגעקָאּפי װרויט,  רןָאגוף איז געוו לטערַא רכיקענָאק  

. גןָארטרַאפהָאט געקענט  ערלטַאדער  סָאוו ץיה רשיעור נישט געווען צו דע  

. זיינע שטיק וועטַארּפגע רהױך, הָאט ע ראין דע לייןַאנדיק איינער גלי  

. עטװלדעַאעווג רהָאט ע - … ןױררפ, איך ווער געםיידן, גזלני -       

        . וואונדערטַאאים ב בןָאיונגעלייטלעך ה      

?נוםהגי ַאזַאקענט איר ליגן אין  זויַא, ווי לףװָאברוך  ´ר -       

לָאמַאאיך זיך  בהָא ןַאיונגערמ ַאווען איך בין געווען  - !בהמות -  

- געָאּפרַאף ָאלברוך וו ´הָאט ר -ה, װקעסל אין מק כעדיקןָאאין ק דןָאעבג  

. נקבַאהעכסטער  רדע וןפשריגן   

- ַאננַאפזיך  בןָאיידן ה קעטעַאנ לעַאאון  ילפען צוװעגאיז שוין  סדָא      

. טַאכגעלרדע  

הָאט מען זיך געבעטן ביי -, לביסַא ָאּפ זטָא, ללףָאוך וובר ´ר -       

כטָאנישט געק טָאקעסל ה רדע זַא, הזייט זיך מוד -אים,  …   

עוועטַאלעצווג רָא, נכטָאער הָאט נישט געק ּפ!קע-קסןָא -     … -  

. טהגעטענ לףָאברוך וו ´הָאט ר  

רכסטעהעדער  וזיך ביז צ כטָאצעק סערַא" מיינט ווען וולעוועןַא"צוו  

גהמדר …    

און טַאיב געהלאים  בָא. איך הלףװָאברוך  ´ייד איז געווען ר ַאזַא      

-רדע יקַארבפ רעײהָאט ז רא סװָא תושימע ַאװעזיינע טשיק וןפ לןָאעקווָאנג  

ציקערַאכ ןַא, ףָאלך ווובר ´, הָאט ררבןָאאיז געשט לטעַאציילט. ווען זיין   

ַאאיז געװען  סָאע ווניידע ַאמיט  לָאמַאכנָא טַאגעה השוין אוודאי, חתונ  

, כטערָאט-שטיף ַא טַאכ. זי הָאט אים אויך מיטגעבררןָאזיינע י וןפ טפהעל  

," טעקָאדַאדער "ד - מעןנָאצו ַאגלייך אין שטעטל געגעבן  איר מען הָאט סָאוו  

ס חתונה איז נישט געוועןנלטַא םדע ..צולאג . ַא ישלויּפמיינט אין  סװָא  

יילן זיינעערצד וצ ערטהגעפ, אויַארָאּפ, גיך ךאיז, נעבע רקיין מזלדיקע. ע  

טלווע רייב אויף יענעװשט רצו זיין ע וועקַאמעשיות און  …   
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הַאטעגרחל, װָאס הָאט ליב  האיז אויך געווען חנ ּפטי ווערַאטשיק ַא      

וצברענגען  ןאו מַאנעןה ביי זייערע רכווייבער די מע כןַאצו מ ליעַאק  

. און ווייב ןַאן משמחלוקה צווי  

, ַא ניצעהרע-ןשול ַאעדערקע, ר ַאברען,  ַאװײבל  ַארחל,  הדי חנ טָא      

- . אירע קיכעקןַאאון אין ב כןָאגרויסער בריה אין ק ַאוויצלערין איז געווען   

- און קוגלען זיי ישפ ילטעפ, אירע געטנסָא, איר געברדלעןָאלעך און שטר  

- ַאשט בנידי יידענע הָאט זיך  רבעָאדבר אין שטעטל. -שם ַאנען געווען   

רזיך און אי רַאפמעדנים  לעַאדי  כטַאזי הָאט געמ סָאמיט וורנוגנט דע  

וצטע מאכלים ואירע ג וןפתנות מצו שיקן  טַאעהגליב  טָאהויזגעזינד. זי ה  

- ומרַא טפָא לעגטפ, וועלכע זי עךלצוויי טעכטער טהַאט געהָאים. זי נשכ  

נטעס, דער עיקר אום שבת. איינעכע שרשיקן מיט טעלערלעך עסן צו אי  

ונדז איןא ײב סטַאג טערפָא ןַאזיין  ױךא טעגלפעך לערטירע טעכא ןופ  

. םשטוב אין די שבתי  

עלעײדמ סָאד לעגטפ -ט געשיקט קוגל, ָאה מעשיַארביצין, די מ      

. . . ישפעשיקט גהָאט  מעשיַאדי מ -גיך,  גןָאז  

מעןוכלים נישט געקַאמ קעַאביי אונדז אין שטוב איז צוליב די געשמ      

װי די טהַאעג רזיי אוודאי ליבע טָאה רטעָאפצו קיין אויסרייד. מיין   

בערָאכן, ָאנישט געווען אין ק האיז קיין ברי עלכעװמיין מוטער,  וןפמאכלים   

ערנדעַאען אין װנדערש איז עס געַאנישט גערעדט.  םהָאט װעגן דע רע  

לעגטפ חלר הס נישט געווען. חנהן בריײזיינען ק רשטובן, וואו די װײבע  

טפָא טגלעפ. און עס רזעלכע ווייבעַא טָאויס צו אשיקן אירע מטעמים דורכ  

ַא ייבןהנָא טעגלפענע דיי רבריהשדיקע-טישנ ַאזַא ןופ ןַאמ ַא זַא, ןפערט  

-װײ ערעדנַאמאי ביי ל, אלס קוגרחל הנח זוכןַארפ כןנָאוב טטענה אין ש  

ײןק לקוג ַאהָאט  ניצעַאלימעזלאון ביי זיין ש לגוק ַא לקוג ַאאיז  רבע  

רבעטַאנגעָאגלען וק לסחנה רח בןָאה החּפנישט. אין איין מש םיידישן טע  

הָאט טעַאן טײגט. מ ַאביי  לטןַאעס הָאט שיר נישט געה זַא, וקהלמח ַאזַא  

געאסרט צו שיקן מתנות צו רלען און אירחחנה  ןפדעריבער געשיקט רו  

דעם טָא וןפגעווען  רידןפצו יקריבעאבין נישט  לייןַאנים. איך כאירע ש  

לעןגן קואו ישפ קעַאחנה רחלס געשמ ךָאגעבענקט נ בָא. איך הוריסא ...  

- איי סװָא, סלען די צוויי מענדװך געױזיינען א ןּפטי עטנַאאינטערעס      

רווייטן דעצמענדל און דעם  רסעױגר רדע ןפוערגזיי הָאט מען  וןפם נע  

 קליינער מענדעלע.

יןא טיםַאלעבַאבנגעזעענסטע ָאדי צװיי יידן זיינען געווען די  טָא       

ערעלעבט בשלום. דגנישט  לָאקיינמ בןָאזיי צווישן זיך ה בערָא, לשטעט  

ַא יז געװעןא. ער רעלדעװשרייבער אין  ַאדל איז געװען נגרויסער מע    
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. ער חסידרעג ייערדיקערפ ַאחכם און -תלמיד ַאויכער ברייטבייניקער ייד, ה  

קןּפַא עגטלפװען ער  זַא זויַא, רגיבו ַאייד  ַאדערביי איז ער געווען  ָאבער  

רקַאביים ק ננעמעןָאער אים  לעגטפ, ץלָאגנבענען ה רויעּפ ַא לדַאאין וו  

- ", וואו ער הָאט אים געיעַארנצעלַא"ק רזיך אין דע וצ ירןפוועקַאאון אים   

ַאויסגעלייזט מיט אהָאט אים  ּפחהמש ויערסּפ, ביז דעם רעסטירטַא לטןַאה  

און זעגן ויערןּפתמיד שטיין  עגןלפזיין גנבה. לעבן זיין הױז  ַארפרובל   

שטיין לעגטפגעשניטן ברעטער. איין גוי  בןָאע זיי הכוועל וןפ, רקלעצע  

רעדעַאנ. וונטָאביז  גָארטַאפ וןפאונטן און זעגען  וןפ ר, איינעָאץקל ןפױא  

מען וצו דער ווייסל, ווא לדַאוו וןפ עצערלאים ק רַאפ ירןפ לעגןפ ויערןּפ  

- . יעדן שבתנציגַאאון געטריבן קיין ד יטןּפלאין  טַאּפגעקלפהָאט זיי צונוי  

, ביי מענדלען אין שטוב ויערןּפ רדליקענצע מלעןַאנזָאזיך  לעגןפ כטסַאנ-וצ  

רטןַאאון רעדן און וו ייעןּפערן, שכויר, געָאדלּפָאאױסזעצן זיך אויף דער   

זיי בןָאמיט די זעגן און העק ה .רבעטַא ךװָא ַא ַארפן לױ םאויף דע  

אין ומגעדרייטַארמענדל הָאט זיך  בערָא. ניםזלג נדעַאב ַאאויסגעזען ווי   

, אוןלטָאאויסגעצ וןא, גערעכנט ויערןּפצווישן די  טעַאּפָאק טלעסענערַאזיין   

, רצווייטן, הָאט ע ַאגעשלעג מיט  ַא הייבןָאנ טררוביּפ רעהָאט איינ מערָאט  

ַארפ ןפרָארויסגעווַאצון אים  רקַאביים ק מעןונגענָאמענדל, דעם שלעגער   

דל, געשעצטנמע רזייע וןפוועלט  ַא לטןַאגעה בןָאגויים ה דער טיר. די  

אים רַאפ טַאמורא געה בןהָאמער  ךָאאים. נ רַאפ טַאאים און מורא געה  

ַא. ער איז געווען ץגעזע ַאאיז געווען  רטָא. זיין וורזיין ווייב און קינדע  

ַאען װך געױאיז א רער. עגערעכט ַאן וערלעכער א ןַא רבעָאייד,  ַאתקיף   

איז ער געווען לעםַאקריאה. צו דעם -לגעניטער בע ַא, ילהפת-בעל רוטעג  

אים הָאט תמיד געשמעקט מיט וןפ. ערפרַאש ַאקלוגער,  ַאייד,  ריילכערפ ַא  

, אין וועלכן עס הָאטרייטיקפ ַא ָאלאון ווינט. איך געדענק איינמ דַאלוו  

         . דעם מענדל טָאגעשיכטע מיט  גישעַאטר ַא ןפָאזיך געטר  

אוװ, ראין זיינע וועלדע ךָאוו נצעַאג ַאדל זיין נמע לעגטפגעוויינלעך       

ער לעגטפ רייטיקפסוחרים און -לדַאשרייבער ביי רייכע וו ַאער איז געווען   

נקַא, איז קרדערלעװ, ווען ער איז געווען אין די לָא. איינמהיימקומעןַא  

- גע סזיך אומגעקוקט, איז ע טהָאקינד און איידער מען  ַאזיינס  רןָאגעוו  

דעם ינעןפנישט געקענט גע בןָאשלוחים ה רויסגעשיקטעַא. די רבןָאשט  

םלעו-ווי אין אונדזער שטעטל איז קיין בית זויַא. ראין די וועלדע טערָאפ  

קיין טירפן עס געוע קינד אטױט סָאן דעמענון געען , הָאט מװגע טניש  

ראפעס מקבר זיין  לָאמען ז זַא זויַא, ריפ ראין דע ייטיקרפ קראטשיןַאז  

רדע ןמעונגעקָאד רָאעג איז גװ ןפױא נגעןַאוויה איז געגלדי  ןװעשבת.   

רדע ָאבער. ישנגעגעַאישע ברַאגט ַאען װעגאיז  סָא. דדלנמע ררויסעג  
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נגעןַאייגנדיק מיטגעגװאון ש טָאגעזגנישט  טװָארהָאט קיין  ײד ררקעַאשט  

ןכהָאט נישט געקענט ברע ךַאאמת. קיין זה-זיין קינד צום עולם לייטןַאגב  

ט זיין יידענע איםָאה רעטעּפש ָארי ַאּפקנ ַאייד. מיט  עסטןפ טיקןפערדעם ק  

ד.קינ רנדעַא ןַאגעבוירן   

,ענדלמ רעסען דער גרויװעגעס איז  עךלרייפאון  טיקפװי הױך און קרע      

און אומעטיק איז געווען דער רביסןַאפאון  נזעעוודיקָא-קליין און נישט ַאזױ  

ןאימיט דעם גרויסן מענדל  ירטרנקוָאתמיד ק טָאה ָאס, וועלמענדע נערקליי  

.ןַאכאין קהלשע ז גןָאז הזיין דע  

דעם ַארפנגיד,  ַא ַארפ עכנטררַאפמענדעלע איז געווען  רקליינע רדע      

אוןיז געזעסן א סַאייד, וו ַאאיז אויך געווען  רקרעמער. ע-גרעסטן שניט  

רגרויסע רדע רבעָא. רומערפ ריקעַאלדגעוו ַאסך און געווען  ַא ערנטלעג  

איז ס. און עורהמיט זיין גרויסקייט און גב רדעקןַאפאים  לעגטפמענדל   

יינערל. דער קלגנַאאון גער רווידע-אייביקע קידער נגעןַאנגעגָאצווישן זיי   

-רַאשוו יציקעּפװי קויל, מיט ש ץרַאע, שווליידע יצלּפ ַאמענדעלע איז געווען   

קסןַאעווגװָאס איז  לע,דערבע ץרַאשוו-קליין קויל ַאעך, מיט לצע אייגע  

יידעלע איז געווען בלויז נצעַאג סָא. דקןַאקין, נישט אויף די ב ןפבלויז אוי  

לבָאשנ ַאווי  יצטּפרשַאפון געבויגן און א ףַאראיז געווען ש זָאדי נ טָא. זָאנ  

,שט געגעבןניקיין שמייכל  ָאליידעלע הָאט קיינמ סָא. דויגלפ-רויב ַא ײב  

עקסענַאא זיין צעוווראין מ לטןַאי קליין ער איז ניט געווען, הָאט ער געהװאון   

ע הָאט נישטנזיין יידע זַא, רוםפ זויַאיידענע און די קינדער. ער איז געווען   

רָאנ לעגןפי עס װ, עקָאּפק סענעעטלַא ןַא ָארקיין שייטל, נ גןָאטר רטָאגעט  

וןפעם װילן דקעגנשטעלן זיך  גטַאנישט געוו טָאווייבער. זי ה לטעַא גןָאטר  

טיםַאלעבַאאין מורא די ב טןַאלער אויך געה טָאה זויַא. נעלעַאמ ייןלאיר ק  

סןגרױגעבן מיטן  הער הָאט זיך נישט געקענט קיין עצ ָאבערשטעטל.  ןופ  

,ייט. איבערהגעלעגנ ראים ביי יעדע וןפ כןַאחוזק מ לעגטפ סָאמענדל, וו  

קליינעם מענדעלעס וןפ כןַאמענדל חוזק מ רויסערדער ג לעגטפ טהױּפ  

ר.רקעָארבין, דעם וו  

ערנדעַא לעַא וןפ טַאכחוזק געמ לבכל טָאענדל המ רגרויסע רדע      

עגטלפ ר. ערגערע ר, דערעווען זיינעגי איז רבציקער ײנא עררביים. ד  

ט, מיהַאטי רב גערער ערד סװָא, םסידיח נטערטויז ילפמיט  ןערימַאך ביז  

לעַאנישט  זַאבנים, ר ילפױזַא ָאד רטָאד ן. עס זיינעםן רבניואדי לומדים   

יינטהידים. סח נדערעַאזיצן ביים טיש און זיי שטייען צוגלייך מיט  ענעןק  

ורהת ײןון חכם און צדיק. זאלמדן  רעסטערג רגעווען דע רערגע ראיז דע  

ען די שענסטע. מיטײנ. די ניגונים אין גער זרשטייןַאפצו  רנישטָאאיז ג  

וטעגיקע רבי. די איבער רערגע ײןן אוא טָאג ײןא דָאט, עס איז װָאר ײןא  
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לעַאזיי  טןָאלל, ווכש טַאגעה לטןָאען זיי ווװ. רישנַאזיך בלויז  כןַאיידן מ  

לעגטפ טערָאפיין מ. רקיין גע רןָאפאון גע עװביסטַאזייער ר וועקגעלייגטַא  

. דלעןנמיט מע רןּפַאזיך ש  

- עראייב ראון דע ןַאלערענסף ג ַא בןָאה רקייסע ַאמעג  סָארווַאפ -       

- גע טעַאהָאט דער ט - ?לַאי איין גענערװמער  בןהָאנישט  רָאשטער ט  

. רעגטפ  

קיין טַאכשל נישט געממדער  טהָאדל נויסן מעראויף דעם ג בערָא      

ץחו ַארבין,  דערַאנ ןַא וןפממש נישט געקענט הערן  טָאושם. ער הר  

, ביןר רקערָאעדן וועגן וורער  לעגטפער. מיט דעם גרעסטן חוזק רדעם גע  

- װָאר רדע ָאט װָארעם. מענדעלע קלײנער דער ןָארפעגס איז ע ןעעמװצו   

, עןװגע יזא, רשעַאביי וו צקװָאטָאין שטעטל אט נאויװהָאט גע סָאקער רבי, וו  

 , גטָאמדן. מען הָאט געזלער עס מיר מוחל זיין, נישט קיין איבעריקער  לָאז  

נישט געווען ילופַאער איז  רָאגמרא, נ טַאנישט קיין בל רקען ע ָארנישט נ זַא  

רקעידעװַאלג ַאן װעגע עראיז  ַארפערד רבעָאומש חידען אין  רויסערקיין ג  

זיינען אויך געווען רוםפ זויַא, און שותפנ-, סכנתרומערפ ַאשמים, -ארי  

, גטָא, געקלט, געוויינוונטַאסך געד ַא בןָאחסידים ה רקערָאזיינע חסידים. וו  

, יקערזייערע ניגונים זיינען געווען טרויעורה געווען. חש-שטיקער מרה  

ַאטשק געהח שטַארק טהָא למענד רסעגרױ ער. דעדיקעניינװת רוע תורזייע  

מענדל רעניילק ערד ערבָא. רקעװָאר וןפתורה  עפַארש ַא עסּפצו הערן ע  

עררהס, און וס תנירבזיין  ןופ לןדערציי וצ סָאוו טָאגעה טרנישָאג טָאה  

-רעדהָאט  ר. עטיימקורפ יקערדלגעװַאעגן זיין װט לרצייעד ַארפערד טהָא  

מילכיקן ַא -אין זיין הויף  רעמנעיי ברוװהָאט צ ררבי זיינע רדע זַאציילט,   

מען טּפשע םכליַאמ ליישיקעפ וצ רסעװַאונעם רב יישיקןלפ ַאברונעם און   

וןפמען  טּפשע כליםַאמילכיקע מ ַארפ סערװַאן וא םענורב ליישיקןפ וןפ  

קיין גןָאסידים נישט טרח עזיינ ךויא זטלָאבי ר רנעם. דעויקן ברכמיל  

רָאדייטש, נ-איז מעשה סָאווייל ד ר,די העמדע וןפדי קעלנער  ביי עךּפלקנע  

זיך אויך רןָאעך. די חסידים טלדנזייערע קעלנער מיט בע רבינדןַאפזיי   

- ויּפ גןָאי עס טרװאין רבינס שטוב אין זייערע היטעלעך,  ווייזןַאנישט ב  

י יידןװ זויַא בערָא. טשַאעלַאּפרבנישן ק ַא גןָאן טרזזיי מו נָארלישע יידן,   

אין רבינס הויף ָא, איז דטשןַאעלַאּפק זעלכעַאנישט  ךָאד גןָאטר וילןּפאין   

צום רייןַאען ער גייט װ, ןָאסיד טוט אים ח ריעדע סָא, ווטשַאעלַאּפאיין ק  

ריינקומעןַאך נישט ױא רָאהויף ט רקערָאקוויטל. אין וו ַא געבןָאּפרבין   

כטונגַאצדיק  רקערָאגיט דער וו רדער עיק רבעָאחסיד.  רעמדערפקיין   

חסידים ררקעװָאדי  ןופזיינע חסידים. די ווייבער  וןפאויף די ווייבער   

. יקורסישַאּפ-איז צו סָא, ווייל דּפף די קעױקיין שייטלעך א גןָאטר טישנ רןָאט  
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רך אין יעדעױ. דער רבי הָאט אקעסָאּפק גןָאאון טר ּפדי קע ןָאלג ןפרַאזיי ד  

זיינע וןפ ונגריפפאויף דער אוי כטונגַאגיט  סָאמשגיח, וו ַאזיינס  טָאשט  

יידענע ַאעמעצנס  זַאדערוויסט זיך,  חמשגי ַאחסידימס ווייבער. אויב   

ןַאבין, און ווען דער מרעס גלייך וויסן דעם  רע טזָא, ללשייט ַא גטָאטר  

ןפרװַארויסַארבי  ר, הייסט אים דערקעָאיידענע קומט קיין וו רדע טָא וןפ  

. ד גדולובכב  

מענדעלע דערציילן וועגן רדער קליינע לעגטפמעשיות  זעלכעַאט ָא      

די טָא וןפ כטַאדל הָאט בלויז געלנדער גרויסער מע בערָאיין רבין. ז  

 צדיקישע נסים.        

. עךל, שייטםעונרב ערליישיקפ. םונעבר, מילכיקער סָאווייסעך וו -      

רתורה דע רסעָאיסן ווװיל װרנישט. איך ָאאיז ג ץלַא סָא, דקעסָאּפק  

. טער געטענה טָאה -דעלע, נמע ´, רגטָאז ררקעָאוו  

- און ער הָאט דערי ערןפטנצו ע סָאוו טַאמענדעלע הָאט נישט געה ´ר  

. ץורתי ַאמיט  רויסגעדרייטַאזיך  רבע  

ער געטענהט טָאה - …נישט  גטָאלעבן, ז לָאמיין רבי, ז -     -  

וןפלט נישט דערהַאער  …   

הָאט דער גרויסער מענדל דערויף -מען,  גטָאמען קען, ז זַא -       

. ערטפגעענט  

חוזק רףַאש-מענדל שוין צו רגרויסע רסוך הָאט דעכסי ַאזַאביי  לָאאיינמ      

. קערָארוו וןפ כטַאגעמ  

מחדש געווען אין עסּפרבי הָאט ע  …מענדעלע, אייער ´רו, נ -       

. רעגטפער גע טָאה - ?קעסָאּפווייבערישע ק  

אין דער רונגּפש ַאע געגעבן למענדע ררגע איז דער קליינע ראין דע      

זַא, קַאאיבער דער ב לעםפ ַאזַא לדעם גרויסן מענד נגטַאהױך און דערל  

. רציטערטַאפש זיינען געבליבן רהמד-יידן אין בית לעַא  

טָא וןפ טשּפַא רנישט צוריקגעגעבן. דע טָאגרויסער מענדל ה רדע      

גרויסער רדע זַא, רטַאאומדערוו זויַאיידעלע איז געקומען  עליצעּפדעם   

. דעררטָא ןפ, איז געבליבן געליימט אויויערןּפבייקומען  לעגטפ סװָאייד,   

, גרייט אומצוקומען אויףרטשעטָאאיינגעק נעןַאדעלע איז געשטנמע ריינעלק  

. ביןרזיין  ַארפהשם -ידושק  

םצו נגעןַאצוגעג למענד רויסערג רמלקות איז דע נָאך רּפוכי-םב יורע      

ט:נַאה ַא טקטרעשגעסױא םיאן וא עלנדעעמ םיינעלק  

- און דער גטָאגעז רהָאט ע -מענדעלע, איך בעט אייך מחילה  ´ר -       

        . ךמיט לעקע ןפנָאגלעזל בר ַאאים  נגטַאל  
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ףאױ הקיין שנא גןָאטר נגַאדער גרויסער מענדל הָאט נישט געקענט ל      

. ייד-לדַאוו םדע וןפ צטָארּפגעשסרויַאהָאט  ריידפעמעצן. די גבורה און די   

- שוין תמיד אויס טָאה ריים, און עלח ַא טפָא כןַאהָאט אויך ליב געהאט מער   

ָאהמדרש. ד-ט צו טרינקען מיט חסידים אין ביתהײגעלעגנ ַאגעזוכט זיך   

חסּפ ױףמסכתא, א ַא וןפ םסיו ַא ָאמחה, דש ַא ָא, דרצייטָאי ַאן װעאיז גע  

עןװגעצערטן וויין.  שַאלפ ַאמתנה  ַא טןַאענגען מיין טרער ב לעגטפ  

ריידפמיטברענגען  רע לעגטפצו אונדז אין שטוב,  ריינקומעןַא לעגטפער   

ַאמענדעלע מיטברענגען אין הויז  רענדער קליי לעגטפ זויַאאין הויז.   

זיך רגטָא, תמיד געזרידןפומצואשחורה. ער איז תמיד געווען -שטיק מרה  

אויך לעגטפ. ער יטןהגעָאּפ גווערט נישט גענו סָאאיבער יידישקייט, וו  

, און ברענגען מירעךלגניי סטעָארּפמיט  ןפרומלויַאמיין  רַאפמיך מוסרן   

. דער יצחקל איזרוםפזיך לייטיש און  ירטפ סָאזיין יצחקל, וו וןפמשל  ַא  

וויינער. איך ַאאון  קַארומפ ַא, רקערָאאמתער וו ןַאשוין געווען  ײזיינגלוו  

. מיט די אויגן צןָאזיך און גל קלעןָאזיין ש גןָארטרַאפנישט געקענט  בהָא  

ביי יעדער געלעגנהייט סָא, ווסָאן דײדאיך נישט געקענט ל בָאה ממערסטןַא  

. רמוסטע ַא ַארפדעם יצחקל  טָארויסגעשטעלט ַאהָאט מען מיר   

- , כעסָאלמעלַאב ידצווישן  רשטייט נישט ביי דער טי לקחיצ -      

- עלפאיבער די  רוםַאנישט  טפויליצחקל  -. טפרָאמען מיך געשט טָאה  

טעַאּפָאקל צערייסט נישט די קחיצ … רדע …   

ון ערד און יצחקלאימל ה     …   

הנוער שטעטל איז אויך געווען יזדנאין או רשויןּפַא ררביקעַאפ ַא      

- סנעָאס וןפ עָאלט קוילן און געטריבן סמנהָאט געברע סָאייד, וו ַא, דגורעּפָא  

, טעטלשטערן נדער יונה הָאט געוואוינט הי טָאר אין די וועלדער. מעביי  

סָאיונהכע. ד רדע רות מיט זיין ווייב,ות-דין טַאתמיד געה טָאאון ער ה  

עגטלפ. די יונהכע ויערןּפווי אמתע  ירטפזיך גע טָאה לקָאפרּפָא ישעפרָאד  

אום לעגטפ. יונה ָאּפק ןפאוי עלטשייַאפ ישעפרָאד ַאל און װשטי גןרָאט  

ימען. אויףר ַאמיט  רטלטַארגַאפ, ץעלּפ סענעםּפרויטן שע ַא גןָאווינטער טר  

צוגלייך. ביי ןרויעּפ לעַאקומען מיט  רע לעגטפאין שטעטל  רידיםַאדי י  

לביסַא המתנ ַא נגעןַאצו אונדז, דערל ריינקומעןַא רע לעגטפ רידַאיעדן י  

בעָאגר עפרַאמיט ש לופקול,  בָאגר ַאקעזל און טענהן מיט  ַא דערָא ניקָאה  

:" ישןר"  

- ערגיונ ראי וןפעל ´כ  …מררשעת ײןמיט מ ָאּפמיך  ט, גיבררר -       

ערד גיין עראין ד טהיי …   

: גטָאהָאט געקל עדי יונהכ      

לייב ןפס אויײכנבלויע צ רמי כטַאמ רמיך, ע גטָאבי, ער שלר -     …   
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די טןַאט ַארןפ געדעקטָאּפזי  טָאמען הָאט זיך אומגעקוקט, ה ראיידע      

, נישטוועקגעדרייטַאזיך  טָאה טעַאבלוזקע און געוויזן די צייכנס. מיין ט  

. קוקן אויף קיין יידענע וצ  

נישט ָארט כטערָאיידישע ט ַא -, גטָאגעז רהָאט ע -, ט, עָאנו,  -      

עט … ַאזױ …   

מיט דער נעןַאאיז געשט נהאירס. יו ןָאכע הָאט געטהנודי י רבעָא      

די וןפ יספאויף די  לטןהַאאין רימען און זיך קוים גע רשטעקטַאפבייטש   

ויערןּפ נטעַאקַאמיט די ב כטַאגעמ טַאט געהָאער ה סָא, ווסןַאּפשנ ליפ  

 זיינע.

זיך רע טָאה -עסן,  ראי רזוכןַאפגעמעגט  לטָארררבי, איר וו -       

... עס נישט געגעסן טןָאלכבוד, וו ראייע רבעט איבע´.  חזירים, כגטָאגעקל  

. ביי איר קיין לעבן נישט בהָא´כ  

קומען ָאל, ער זהייםַאיונהן  שיקןָאּפשטענדיק  לעגטפ טעַאדער ט       

בערָא, געגטָאּפהָאט מען אים  לָאמנאויסגעניכטערט. אייעט זיין װען ער װ  

  …דָארב ַאייד מיט  ַאמיט  רנָאנישט מיט זיין ווייב, 

- לדַאוו ַאאייניקל. זיין זון,  ןַאית ביי יונהס רב ַאעס איז געווען אויף       

ברית. דער ַא כטַא, הָאט געמדערלאין די ווע ַאלץפ רביי אליעז רעכטעװ  

ברית-בעל ר, און דעגָאט-ווינטער סטיקןָארפ ַאאין  ןַאלפברית איז אויסגע  

, להדעם מו ךָאאון נ רטעָאפמיין  ךנָאיטן לש ַאמיט  ויערּפ ַאהָאט געשיקט   

און ער הָאט טןַאיך געבעטן ביי מיין טמ בָאט. איך החל שוכהענע ´ר  

מיט שטרוי ומגעהילטַאר טָאה ויערּפ ריין. דעַאר לדַאמיך מיטגענומען אין וו  

ײ,שנ רוירענעםפאיבער דעם גע ערדפאון געטריבן די  רשוינעןּפַאזיינע   

געברענט. דעם טָאה סטָארפאייל די הױך. דער  ןַא שרפאיז געלעגן א סָאוו  

- זיי רזלעכעָאנ ערדישעפדי  וןפייז. אזיינען געווען שטיקער  נצעסװָא סגוי  

- רויסַא טָאמען ה סָאמויל, וו וןפ עּפַאר. די נגעןַאכגעהָאנ לעךּפצע-נען אייז  

עלשוחט,  קליין יידע להענעכ ´ר. רןָאגעוו ןררויפגע, איז גלייך זטָאגעל  

: אין איין קרעכצן לטןַאגעה טָאקליין בערדעלע, ה ַאמיט   

  …לטַאק … לטַאב, קר, לטַאק -     

:אים אויסגערעדט טָאה טעַאדער ט      

עלןװענעך. זיי ה ´ר, רעמעןװַאברית וועט איר זיך דער ןפאוי -      

. הטרח רדע רַאפ לןָאצַאאייך אויך ב  

. טעכצרעקגעכל נהע ´רהָאט  -וזק, ח, סװָאאייסעך  -       

רע זַאעכל. נהע ´רעכצן, דער רטבע צו ק ַא טַאגעה רתמיד הָאט ע      

, עהלדק ַא טןָאכער הָאט געש זַא, גטָאגעז ר, הָאט עהמהב ַאשעכטן  עגטלפ  

רע לעגטפ, דזַאנג ַא כטןָאגעש טָאה רע זַאלע. הקליין בהמ ַאט נמיי סָאוו  
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, בלרקע ַא רדינטַאפ טָאער ה זַאינדעלע. ה ַאכטן ָאגעשט הָא רע זַא, גןָאז  

. גילדן ַא כטַאגעמ טָאה רע זַא, גןָאז רע לעגטפ  

ָאלז ר, כדי עצןפצו זי בןהָאער ליב  לעגטפ -חוזק, רב, חוזק,  -      

וןפט הָא הילה, ווי די קטהדער שחי וןפ צענטָארּפקיין  לןָאצָאּפ ןפרַאנישט ד  

. נגטלַארַאפאים   

שאלה ַא טַאכעס הָאט זיך געמ זַא" וזקח" גןָאך זױער א לעגטפאזוי   

הכסר ַאט כגעזו טָאה טעַאט רשע לונג און לעבער און דעהמהב ַאאויף      . . .  

און ערג און לעבנולדי  טשןּפַא, קרעכצן און צןפדערביי  זי  לעגטפ רע  

ף אירױא ייעןּפש …  

רןָאקעלטער געוו ךָא"חוזק" איז נ גןָאן זואון קרעכצן א צןפזיין זי וןפ      

, וועןרומגענומעןַא טהָא רעמקייטַאוו ַא. גָאט סטיקןָארפאין ברענענדיקן   

נעןַאאיז געשט סָא, וולדַאס הייזל אין וו´ברית-דעם בעל וצ ןָארפרַאפמען איז   

געברענט בןהָאט כ, לירעםַאאיינגעטונקען אין שניי. אין שטוב איז געווען וו  

, רייערע ווייבעזיידן און -לדַאוו ויזל. דער עולם, בראין מעשענע לייכטע  

. ריידפט לעבן און ימ טעמטָאגע בןָא, הריילעכעפ, געברענטעָאּפע, טגעזונ  

. כיבוד גןָאאין איין צוטר לטןַאיידל, הָאט געה טיקפקרע ַאברית, -לבע רדע  

טָאדי וועלט שטייט. מער ווי געגעסן, ה סָאיבן אויף וורגע טָאעולם ה רדע  

. לעַא וןפזיידע, הָאט געטרונקן מער  ר, דעדגורעּפָאונקן. יונה רמען געט   

ט אויךהָא. ער סןָאריינגעגַא ןפנָאבר רלעשעפייד הָאט אין זיך ממש  רדע  

רקַאזיך שט בןָאיידן ה-לדַא. די ווויערּפ ראמתע ןַאווי  נצטַאגעזונגען און געט  

ענדלערה-לדַאוו רזיך געוויילט דע ָאטה דערעַאנ לעַא וןפ. מער טלגעוויי  

, מיטניםּפשיין  טרוי ַאגיד מיט נ ַאייד  ַאאיז געווען  סָא. דץלַאפ ראליעז  

- לבַאה גןָאויך געטרא טָאה ר. ערומגעשוירןַא, רונדיק ָארדב דענערָאלג ַא  

, מעטַאס וןפנישט  רמעלקעַאי ַאאון  שווע עפישע מלבושים, שטיירדייטשמע  

גרויסער וויצלער און ַאדייטש. דער ייד איז געווען -הזייד, מעש וןפ נָאר  

ער לערנט חומש מיט זַאגט אויף אים, זָא. מען הָאט געיקורסַאּפשטיקל  ַא  

, וויילבןָאליב ה קַארדעם ייד שט לעגפ"ביאור". איך  נסָאסלמשה מענדע  

, מכירה-רשט ַא ןַאכצו אונדז אין הױז מ ריינקומעןַא לעגטפ רתמיד ווען ע  

ַאגעבן  ךָארובל און מיר נ-רדרייע ַא טןַאדעם ט זןָאלרער איבע לעגטפ  

        . געלט-לעצט ַא רציקערעפזילבערנעם   

, החשמ ריצנות אויף דעלסך  ַאהָאט געטריבן  ץלַאפדער אליעזר       

הָאט ער גענומען לָאמַאעלט. מיטװ רדע וןפ געחוזקטָאּפציילט מעשיות, רדע  

ון קריגן זיךאווייב  דגורעסּפָאה ניו וןפשע שטימע רייבעװדי  כןַאכמנָא  

רייד מיט דע םהָאט דע רע זַאר, ושיכ ױזַאען װאיז גע הנומיט יונהן.  י  

טָארוו ַאזיין אייגן ווייב.  ַארפ עןמועננגָא רדָאב רענערגעשוי רלדענעָאג  
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גט. זיין "ווייב" איז ַא דערןָאפגענומען  דגורעּפָא הרט, הָאט יונָאוו ַאצו   

. מייןטעןַאיונהן ביי מיין ט רט אייעגט מגזיך  טָא, און "זי" הנגעןַאגעגנאיי  

הָאט רע סָא, וויןפולבגי עטשקעַאּפק ַא, אויך געמוזט זיין ניםַאּפ, טָאה רטעָאפ  

אין מיין לעבן לָאקיינמ ךָאנ בָאאיך ה … וועסָאטַאק ַאזַאצו  זטָאצוגעל  

. שמחה ישערפרָאדער ד טָאזיך נישט געוויילט, ווי אויף  זויַא  

ביי דער טלדערציי בןָאיידן ה סָאמעשיות, וו רשידענעַאפצווישן די       

- גע ַא, לבַאק-שעָאציילט די מעשה מיט יראויך דע טערָאפ, הָאט מיין דהסעו  

זיין וןפוועק ַאאיז  סָא, וומיענקערַאק םחיי הזון, מש ַארבינס  ַאשיכטע מיט   

ן מיטמעען ער איז צוריקגעקוװ, און כטערָארבינס ט ווערַאשיני םעדייב, װ  

ער איז זַא, שולדיקטַאיידן אים ב בןָאה, הנצו זיין עגו רעטעּפש רןָאי ליפ  

ָאשעי מעןָאמיטן נ רבעטלע ַא רָאיידעם משה חיים, גאנישט דעם רבינס   

 ... העגונ ןַאיידענע,  טעַאתמעוו ַאזיין ווייב,  זטלָאהָאט איבערגע סָא, וולבַאק   

ןַארפזייער שיין דערציילט  טָאאון ער ה לבַאק שעָאגעקענט י טָאה טעַאמיין ט  

אין יידישן לעבן איבער רויסגעקומעןַאאיז  סָא, ווטערָאנלּפ נצןַאעולם דעם ג  

טעכגעשי בַאלק שעָאדער י …  

- מיט ניי ולפמיילער און אויערן,  ענעפָאאיז געזעסן מיט  םלוע רדע      

. ט לייזןננישט געקע הָאט רענקיי סװָאניש, עטער םדע ערגיריקייט איב  

. שדויחען איין שטיק װאיך בין גע  

- רַאשט ךָאנ סטָארפ, הָאט דער רןָאפהיימגעַא טנווָאען אין נזיי רען מיװ      

ָאלמַא לןָאז ר, מיגטָאנגעזָאהָאט אונדז  רויעּפזיך צעברענט. דער  רקע  

הענעכל הָאט ´ערן. רװ רוירןפקענען גע רדרימלען, ווייל מיננישט איי  

:צטפגעזי    

זיך טּפאומזיסט געשלע … לטַארב, ק לטַאק -     …  

טעַאדער ט טָאה -, לדרייער ַאזיך געגעבן  כטַאאייך, ד בןָאזיי ה -      

. עגטרפאיבערגע םאי  

הענעכל ´ט רהָא -גילדן,  רּפָא ַא גןָאגעקר שרפאייסעך װָאס, א -      

, עוועןג זדי רובעלס, ווי זיין שטייגער אי ןופגילדענס  כנדיקַא, מגטָאגעז  

וזק, רב. חוזקח -  …  

עַאװטשיק ַאהָאט מען אין שטעטל דערציילט  לשוחט םדע טָאװעגן       

שוחט אין שטעטל, הָאט ַא ַארפ מעןוענגפאוי םען מען הָאט איװה: עשמ  

רעָאבגלעך. ננען מל זיין ייראויסלע ךאוי ךזי לָאז ראים, ע וןפ נגטַאלַארפען מ  

טַאא געהרמה, הָאט מוהב ַאהָאט זייער לייכט געקענט שעכטן  סװָאענעכל, ה  

רמעסער. מען הָאט אים דעריבע-להקינד מיטן מו ַא וצוצורירן זיך צ  

זויַאען װער איז גע ָאבער. עטרישקעּפ ַאגעהייסן לערנען זיך שניידן אויף   

. עטרישקעּפדער  וןפ נטַאדי ה טַאּפוועקגעכַאער הָאט  זַא, קןָאשררדע  
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. זיך געבעטן רע טָאה -דערצו,  ץרהַא´נישט ס בהָא´אוי, יידן, כ -      

ענעכלה ´. רעטרישקעּפעך נעה ´ר ןפורגע רַאפאים דער בןָאלצים ה      

. געשיכטע נצעַאדי ג ייקנטלגע הָאט  

        . געמורמלט רט עהָא –! אייסעך װָאס, חוזק -      

 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



דער ןווע ",נערשטיקָאד םגרינע"ארן פדי מורא             

טון דער ץיּפל אין שזיוי ָאסד גטָאמשומד טר              

יעסצעָארּפ טוילישערַאק                       

 

יןלעבן א וןפיטן המיך אויס לטָאהָאט געוו טערָאפמיין  רס מעװָא  

איך זיך בהָאמער  ץלַא, יםרפייליקע סהי דאין  טעקטַארשפמיך  לטןהַא  

ןרויעהאומגע ןַאאין זיך מיט  טַאּפאיינגעז בָאה ךגעריסן צום לעבן, װָאס אי  

אין רטעָאפצו מיין  ריינגעריסןַאזיך  טָאלעבן ה סָא, דרמע ךָא. נגערַאב  

. לערנען תורה טפרַאגעד בהָאדין שטוב, וואו איך -בית  

ןגרעפקומען  ןגעלפהָאט זיך עס מיט די װײבער, װָאס  נגעהויבןָא  

- נַא ןַאאין  רויסשיקןַאגעוויינלעך,  ,מיך עגטלפ טעַאט רעד. םנשי-שאלות  

ףױא ערןפאון נישט ענט ררויטלעןַאפזיך  לעגטפווייבל  ַאווען  רדערן חד  

שוין בהָאאיך  בערָא. עגןרפ וזי הָאט צ הלַאש ַא רַאפ סָא, ווגעַארפזיין   

ראויע ןַאעס גייט. איך הָאב אויך נייגיריג צוגעלייגט  סָאגעוואוסט וועגן וו  

. דין שטוב-און תשובות אין בית לותַאערן די סודותדיקע שה וצ רצו דער טי  

לעגטפ ָאסיידענע, וו רקליינע ַא ראיינע וןפט די צרות העראויך גע בהָאאיך   

זי גטָאענדלער, שלה-קסןָא ןַא, ןַאאיר מ זַא, טןַאמיין ט רַאפקומען וויינען   

נגעןַאאים נישט "דערל רָאאון זי ט הייםַא, ווען ער קומט אויף שבת לָאמלטיי  

 ...  " עליכם-קיין שלום  

?יך שולדיקאװָאס בין  -הָאט די קליינע יידענע געוויינט,  -רב,  -      

בהָאדעם יידן און איך  ךָאגעשיקט נ רעטעּפהָאט מיך ש רטעָאפמיין       

ַארפט ראויסגעמוס רקַאים שטאחדר, ווי ער הָאט  נדערןַא וןפערט העג  

. כיםריידישע ד-זיינע נישט  

טעַאהָאט מיין ט -װײב?!  ַאאויף  נטהַא ַא הייבןפאוי לָאייד ז ַא -      

  ?!יידישקייט ָאּפיט הזי  װָאס, ַארפרעד ךָאאון נ -. כטָאזיך געק

, װָאס איזרקַארויטן ק זטןָאגעלָאּפרַא ןַאמיט  נעןַאייד איז געשט ערד      

. קסָא ןַאווי ביי  רטַאגעװען ה  

װָאך נצעַאג ַא -ומט, רענדלער געבה-קסןָא רדע טָאה - ,רבי -      

. ן אין די קעלטןוא סגנרע, אין די ערפער איך אויסגעריסן אין די דערװ  

וף, עעעסם צושבת, -ביסל עונג ַאאיך  ליװ, ייםַאהאיך קום  זַאשבת,  ...  
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. ערטפעענטגאים דערויף  טעַאט דער טהָא -ייד,  ַאיין זייד מוז  ַא -      

םורפשוין זיין  טוועער  זַאגט, ָאט צוגעזָאה רקַאק קסישןָאדער ייד מיטן       

, יינעןװווידער קומען מיט גע עגטלפזיין קלייניטשקע יידענע  בערָאאון גוט,   

די זעלבע חטאים ַארפזי  גטָאשל ןַאדער מ זַא ...           

- ַארפעווען גען יידן זיינען װ, גָאדיקן טרהתו-שמחת ַאאין  לָאאיינמ      

, ןַאיונגערמ רגעלע ַא מעןוריינגעקַאמיט דער תורה, איז  נצןַאנומען מיט ט  

רטַאאיידעם אין לענטשין, און אין קעגנוו ןַאען װאיז גע סָא, וורלינסקעּפ ַא  

רעבער דע יַאלמַאל, מטו ַא טַאכ, געמראון אונדז, קינדע מעןַאמיין מ ןופ  

זיין ַארפ טַאכתורה ביינ-תחויף שמא װהקמי ד טגעהייצ טניש טָאה רבעדע  

. ייבװ  

: הָאט אים איינגעשטילט טעַאדער ט       

  ?אין די אויגן רקינדע רַאפ, ביים טיש, ָא, נועט,  -     ...

מיט ןּפעלרומשַאזיך  עגטלפ סָא, ווןַאדער געלער יונגערמ בערָא      

  : קולות כטַאגעמ טָא, הרידןַאף יױסחורות א  

התור-תחשמ טןררשטעַאפ ַא טַאגעה בָארב, איך ה -     ...  

נדזערואין שטעטל, הָאט זיך אין א התונח ַא ךנָא רגנסָא, צומלָאאיינמ         

טַאעהג בןהָאותנתטעס, װָאס חצווישן מ רומגעטומלטַא שּפב אויך היטוש  

די ןופצייט,  רנצעַאדער ג רעבר כלה אידע וןפר צניעות דעאין  קותפס  

ה, איז קיין שלום נישט געװען צווישן דינחתו ר, ביז איבער דעןָאתגאים   

תנס צד איז ניטחען, װָאס װ. די מעשה איז געםביידע צדדי וןפותניט חמ  

- עגישט ניז א. אמת, אויך חתנס צד דצס הכל וןפיחוס  רדע נעןַאנגעשטָא  

ראין דע סולּפ ַא טַאגעה טָאבלהס צד ה בערָאויבענעם יחוס, הגע וןפען װ  

חזירניק ַאמשומד און  ַאען װאיז גע הדער כל וןפודער רב ַא: הּפחמש  

מעןַאצוז ףרָאד וןפער קומען  עגטלפ לאין שטעט רידַא. אויף יעדן יודערצ  

זיך וועקשטעלןַאזיך געשמדט, און  טָאמיט זיין גויע, צוליב וועלכער ער ה  

איז רמעָאאון קישקעס. ט סעטפ-זייטן חזיר - רהסחו ערנהפמיט זיין טרי  

הנעםפירעקשטעלן זיין טַאװ ךָאנ רע לעגטפווייניק געווען,  ךָאנ סָאאים ד  

, װָאס דירַאפדערלהכעיס -שטוב, ווי אויף צו טערסָאפר לעבן זיין חמס  

אים "שבעה" געזעסן ביים ךָאאון נ לטןָארשַאפזיינע הָאט אים  חהּפמש  

ןופ ג, זיינען געװען טעלעמעןַא ַארפ ריילעכעפטעג, -רידַאלעבן. די י  

. מד, דעם חזירניקודעם מש וןפ חהּפדער מש רַאפ האון בוש רעױטר  

החּפמש רעקטעלפרַאפ רדע ַארפזיין  עגטלפ בָאב-תשעה ראמתע ןַא  

מעןונקָא לעגטפען עס װיקע יידן אין שטעטל, ראיבע לעַא ַארפאון אויך   

גיין מיט דער לעגטפט דער משומד ָאען װ", ערשטיקָאנדער "גרינער ד  

ינעםר. אין דעם "גראויסָאפדעם יויזל  גןרָאן טוא צעסיעָארּפגויאישער   
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טויזנטער רענעָאפגעָאנזיין אומרואיק. די  לליידן בכ לעגןפרשטיק" דָאנע  

, די שיקסלעך מיטרייסע קליידעװאין די  ס, די שיקסעסגויע וןאגויים   

, די גלחים מיט די קיטלן, דיָארה קסענעַאלפצלעך אין די נקרע-די קארן  

ןת הָאבוזר-ן עבודהוא "עןליזוי"און  רדעלבי ביקעַארפ יקעלייהון א מיםלצ  

אין אים, און יידן זיינען וטןלדעם המון, צערודערט די ב געהעצטפאוי  

. עסּפע ו, קומען צלהנישט זיכער געווען, צי עס װעט נישט, חלי לָאקיינמ  

בןהָא, רשערעהייט און די הי מערדזיך, געווען  כטַאן, דנעדי גויים, װָאס זיי  

" לעך אומרואיק מיט זייערע "יויזלעןרזיך אינע ילטפתמיד גע ונדעסטוועגןפ  

יידן. זיי הָאט זיך תמיד זעָאצלודעם קליינעם ביסל ש וןפ טרַאנווגאין קע  

רדעריבע בןהָאזיי, און זיי  טןַאכרַאפזיי,  וןפ כןַאדי יידן ל זַאויסגעוויזן, א  

וןפ עטןּפשָאּפ רַאפונג, רלעסטע-טָאג ַארפרוב געהַאט טענות צו די יידן ´ס  

, מעןָאדי קר קטַארהַאפ רָאנישט נ רדעריבע בןהָאייליקייטן. די יידן הזייערע   

- רַאפ, גָאט-דנס אין מיטן ליכטיקן זומערָאדי ל רטּפַאך צוגעשױר אָאנ  

טערָאפ. מיין עךלינקעװאין די  לטןַאהַאאון זיך ב רעױלט טיר און טטקיי  

אין לטןּפַאנישט קוקן דורך די ש ָאל, איך זגטָאנגעזָאשטרענג  רהָאט מי  

זרות, ווייל דערמיט איז מען מטמא די אויגן און מען-הדי עבוד ףױא דןָאל  

- ריצ רעדז ַאזיך,  רשטייטַאפטעג.  ערציקפ נצעַאג סטןַאפ ַארפדער רףַאד  

ביי ועלטּפגע טָאאון ער ה טןַאמיין ט רַאפ רקערַאע איז געווען שטרה  

לטָאגעוו בָא. איך הןַאכז טענעָאבַארפקן אויף די וק ָאדווקא י לָא, איך זרמי  

טע?נטַאמַאוי בלב ןויט אור, די דערלאון בי נעןָאפ רביקעַאפ דיקַאלזען די געוו  

לדענעָאג בןהָאאון  רוועסָא, װָאס גייען ברייבעװאון  רמענע וןפ יגורןפ  

- ייסװצו זען די  וועַא. עס איז אויך געווען טשיקּפדי קע ראיבע עךלפריי  

, צויספטער די נאו חלומען דעם גלב ןפרװַא סָאגעקליידטע שיקסעס, וו  

, ערןּפױזיינען געווען די  מישָאהערן זייערע קוויטשיקע בלעקעצערייען. ק  

- שווערע שטי ּפקורצע קיטלען אויף זיך. זייערע טעמ גןָאטרעג בןָאס הָאוו  

- ַאב עסגױ לעך.יקע העמדלדי היי ןופ קטוקעויסגַאר רעמדפ ןהָאב לעסװַא  

די יכט איןל קסענעװַאעלן און "יויזעלעך", מיט רק צעַארמיט שוו נגענעהַא  

- גע רכסד ןיסטערישע קולות. די גלחים הָאבהגעזונגען מיט  בןהָאענט, ה  

ותפקה טַאכאון געמ סערַאליק ווהײ ריצטּפנגען מיט גלעקעלעך, געשוקל  

- איז געזעסן אויף קישעלעך און איז גע סָא. וויגורפ-יויזל-טּפדער הוי וםַאר  

מיט צלמים לדַאוו ַאגעקליידעטע שיקסעס. -ווייס ריפ וןפ רןװָאגע גןָאטר  

איז ןָא-אויבן מעַא. אין סטערטַאלפענויגט און געגזיך  בןָאה רענעפאון   

, עכסטן צלםהדעם  גנדיקָא, טרנסןָאגעלע וומד מיט די ומש ררע נגעןַאעגג  

םמען אי טָא. דָאס הגןלָאיויזל איז געווען צוגעש רקעטעַאנ ַאוועלכן  וצ  

. די יידן צו די גויים וןפ נגעןַאגעגראיז איבע רדעם כבוד, ווייל ע ןָאנגעטָא  
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- ָאּפ ןנדיקסנװָא-לגע םעד ָאט ןנזעָאיים ב ערטטיצגעפערן אויװ לעגפאיך   

טפרַאהָאט אים געד װָאסזיינע,  רשילטן די מוטע עגןלפייבער װיניקן. רט  

... אין איר בויך ךָאויסרינען נא  

ןָארזיינען געוו סגויע יד, די גויים און ריבערַאאיז  צעסיעָארּפען די װ      

נצןַאי צוויי גויאישע שענקען טרינקן, טדאין  וועקַאען ײנייליק און זה-סױא  

ןוא מעןרָאאין די ק סנדלָאדי  נטפצוריק געע ןייד ןזיך, הָאב גןשלָאון א  

געבליבן סדנָאי לדמשומד זיינען  וןפגעלייזט געלט. בלויז ביי די עלטערן   

טָא טָאה מעןָאקיין גוטן נ זַא, ךזי רשטייטַאפ. גָאט צןַאנג ַא כטַאצוגעמ  

גם זי איז נישטה, טַאמשומד, דעם חזירניק, נישט געה וןפ החּפדי מש  

הָאט ר. קיינעןפרָאזיי געט טָאה סָאגעװען אין דעם אומגליק. וו דיקולש  

ןַאזון,  ַא סקצב ַאהָאט  ָאלמנמשדך זיין. איי לטָאזיך מיט זיי נישט געוו  

דעם משומד וןפ רשוועסטע ראין דע ליבטַארפ, זיך ַאטלדָאס ראויסגעדינטע  

ַאעלטערן.  סחתנ וןפ, קעגן דעם ווילן ךשידו ַאז געקומען צו אי סאון ע  

כןַאמ ליעַאק לטָאגעוו ץלַא ךָאנ טערָאפדעם חתנס  טָאה ּפהחו רדע רַאפ השע  

סען דער חתן און זיינע בחורים זיינען געזעסן אין דער כלהװך. ודעם שיד  

, נטָאמרדע לוצלונגּפ רטעָאפ סדעם חתנז און זיך משמח געווען, הָאט זיך הױ  

וןפדן נצום  דןלט גיערדנוה וקטלהָאט נישט געסי רמחותן זיינע רדע זַא  

וןפ לברַאדעם חתן ביי דעם  טַאּפאון ער הָאט געכ (רובל 150) טויזנט גילדן  

, צןַאמיט זיידענע ל צירטַאאיז געווען ב ָאסוו, טעַאּפָאק רקטעהַאער גענײזיין   

ןוא םירי בחודישן װייטיש צלתן, זיצנדיק ח. דער םהייַא םאי טּפלעשון געא  

וועקצוגייןַאקיין חשק  טַאגעה ט, הָאט נישסלעךָאירּפַאּפרויכערנדיק איידל   

אים טָאה ָאטערפ רבער דעָא. סדעקנַאדעם ב ַארפס שטוב הדער כל וןפ  

:רבלַאגעריסן ביים           

נישט לװי´, כהנוװיל נישט די חת´, זון, כםקו -     ...  

ע סיי צוליב איר זון דעםנאומגליקלעכע יידע ןַאמוטער,  כלהס רדע      

ךװָאצייט צוריק אין איין  ַאזי הָאט מיט  ָאסמשומד, סיי צוליב דעם, וו  

תורצ רַאפ, הָאט ייטהנקַאקר-וספטי ַאאין  וירןלרַאפזין  קסענעַאוורצוויי דע  

שטול, וואו מיידלעך-הכל רגעוויינט אויף איהָאט י כלה דגענומען חלשן.   

ייןמבלומען. -עלדפמיט  נצטַאקרַאאון זי ב ּפאירע צע טןלָאכפגע בןהָא  

טצעשטערן די שמחה. מי זטלָאן נישט געוייגט אלגענייַארהָאט זיך  רטעָאפ  

זון, װָאס הָאט רזייע ּפהחו רעדצו  טריפגע טערןלדעם חתנס ע בןהָא סכע  

הָאט דעם חתנס רגנסָאמו. צחהּפמש רמשומד אין דע ַאמיט  הכל ַאנומען גע  

רלה און זוכן חטאים אין איכדער  וזיך צ עןּפצד גענומען טשע רייבערשעװ  

-עגזיך  בןהָא ָאס, װרמיט װײבע ולפען װשטוב איז גע רצניעות. אונדזע  

רטעָאפ. מיין ליסטערטפאון גע נדַאבעטגעװ כטַאטרַאסודעט געדיכט, ב  
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ט זייָאה רן עאו שטמניואון א טאומזיס ךזי עןּפזיי טשע זַא, עןונפאויסגע הָאט  

. שטוב וןפ יבןרטַארפ  

רשכ ַאקיין בלבולים אויף  כןַאנישט מ ָארןט ריידישע טעכטע -     

. טרהָאט ער זיך געבייזע - !דנקי  

רדע ראיבע רחד נדערַא ןַאאין  רןָאגעוו טּפריינגעשטוַאאיך בין  טשָאכ      

ךיא הָאב, לטןהַאנגעָאדי ווייבערישע טומלעניש הָאט  טָא סָאצייט, וו צערַאנג  

. געזען און געהערט ךַאז יעדער  

רווייבע בןהָא -מות, המלאך  רעד, ווי ויגןאיונג הָאט טויזנט  רדע -      

. ער קסטַאוו ָאוואו מען זייט אים נישט, ד -, גטָאמיר געז ףויא  

ויערע נייגיריקייט צו מענטשןהאומגע ןַאזיי זיינען געווען גערעכט.       

. ןָאקינדהייט  מעַאמיין ס וןפגעברענט אין מיר  טָאן זייערע מעשים הוא  

איך נישט געזען אין בהָאגעזען אין איין מענטש,  בהָאאיך  סָאוו סָאד  

רשט אין דיוד-סנעבלט זעטיקן מיין נגיט געקע בָא. איך היםרפט סזנטוי  

המות אוןבאון  נצןַאלפד און ערזיי צו  וןפ ןפָאאון איך בין געל ריםפס  

. לעבן ץנַאג ַאלעבן  סװָאמענטשן,  שוטעּפצו  רעיק רן מענטשן, דעוא ייגלפ  

-ָאטס האון ברוך, מש רמאי רידערצו די ב ןנכַאּפרייַא טפָאזיך  לעגפאיך   

געווען מיינס רנישטָאדי צוויי יינגלעך זיינען שוין ג טָאיינגלעך.  רסַאלי  

זיי געקענט ןהָאב ַארפדער בערָא. ענעןַאװקוים געקענט ד ןגלייכן. זיי הָאב  

- רַאפאון  ּפמַאשט ַאשרויף און  ַאעטן מיט ַארבשניצן און הובליעווען און   

- מיך צו בןָאטישלעך און בענקלעך. זיי ה כןַאאון מ יןַאמיט ל ָאלץה ןּפקלע  

און ןעיעװלויבט מיר הוברל, דעַאטערקשטװ טערסָאפ רזייע וצ זטלָאגע  

איז געווען צו וועַאטשיק רנָאטשוועקעס.  ןַאּפריינקלַא, ץלהָא יגעוועןפ  

גויאישע רַאפטרונעס  ןַאכמ טערָאפצו דעם  ןפזען, ווי די יינגלעך העל  

גויים סָאונעס, וורדי ט טָא וןפהָאט כמעט געלעבט  רַאליָאסט המתים. מש  

די לעגןפ לָאטמפָא. ןלשטעַאביי אים ב לעגןפ ערפרדע רומיקעַא לעַא וןפ  

םו. צךָאביים לעבן נ םולאיחזייערע  ַארפונעס רדי ט ןלשטעַאב ויעריםּפ  

, װָאסװסקיָאוולּפַא עלדשערפ םלה דעחו ַאגען צו נערזיי ב לעגןפערשטן   

. ווען דעםדָאע און אויסשמירן מיט ינקא ַא כןַא: מכןַאיי זװט צנהָאט געקע  

. לחג כןָאנ רןָאפמען צו לעגטפן, רנישט בעסער ווע ןופדער לעגטפ להחו  

, רייליקע קליידעהאין זיינע  רןָאפדער גלח איז גע סָאװעג, וו צןַאנג ןפאוי  

אין קירכע, געקלונגען לרגעָאדעם  ילטּפ", װָאס שניסטערַארגָא" רדע טָאה  

זיך אויף די זןָאלָאּפרַא ייךלג לעגטפע ױגלעקל. יעדער גוי און ג ַאמיט   

אויף ןפװָארזיך גע ן. זיי הָאבקלעהייליקע גל סָאהערן דרקני ביים דע  

. זייטעָאסטער בלרעג ריי, אין דענש סטןפאין טי ילופַאד קניען רע רדע  

לחסגדעם  זַא. נטלַאמ וןפ עּפָאלגעקושט דעם גלחס  ךָאאויך דערנ בןָאה  
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- די גע עגןלפנישט געהאט,  העולּפקיין ה ולח ַאהָאט אויף  סערַאוו יקלייה  

ג און ברייט, אוןנזיין לע וןפנקן, רַאק וןפ סָאמ ַאובים נעמען רקטע נזו  

בןָאה ויערןּפע ײכ. רַארליָאסט הטרונע ביי מש ַא שטעלןַאב סָאמ רט דעױל  

צערװַארש רדעָאמיט ברוינער  רבטַאפגעָאּפונעס, רעמבענע טדעלט ַאשטב  

-צלמים, אויס ענעַאלמעט לירטעָאק-אויסגווייניק מיט זילבער צירטַא, בבַארפ  

.ובליעכטסה טמי ילטעפנגעָאיק מיט ווייסע קישעלעך, נגעבעט אינעוויי  

-גע-נישט טפָא, ץלָאטענענה וןפונעס טר טלשטעַאב בןהָא ויערןּפעמע ָאר  

לעגןפ ויערןּפ. די רבַאפ רצערװַאש וןפצלם  ַאמיט  צירטַאאון ב רבטַאפ  

טשטריקל מי ַא, סָאדי מ ַארליָאסט האיבערגעבען מש טסמעסיקפגעשע רזייע  

.רייזּפן דינגען זיך איבערן ו, אןּפקנו  

.גטָאזיי געז בןָאה -, חלאון דעם ג ווסקיןָאוולּפַא טהַא, שוין געַאב -      

זויַאטרונע,  ַאייטן רגָאנ צייטנסַאב רףַאנישט און מען ד טפעלה ךַאקיין ז -   

ןױװעט ש רנקעַאקר רדע ... רעטעשּפזיך  גןָאי ןפרַאנישט ד לָאמען ז זַא  

... רבןַאשט רזיכע  

דעם גןָאשלַאאון ב רבןַאפ, רדן ברעטענײצוש לעגטפ ַארליָאסט שהמ      

ערדָא, רשעַאוו וןפ טַאכעברגער הָאט  סָא, וומיםלצ לענעַאדעק מיט מעט  

ַארליָאהָאט דעם סט טערָאפ. מיין רבַאפ רצעַארוושצלם מיט  ַא רבןַאפַאּפ  

,מיםלי צד רגעמוסרט איבע רקַאאים שט וןאצו זיך  ןפגערו לָאעטלעכע מ  

.אויף די טרונעס כטַאמ רע סװָא  

-. רעגטפאים גע רהָאט ע - ?נסױזַא ןָאט לָאייד ז ַא, המש ´ר -      

... ייד רלעכערע ןַא ךָאזענט ד ראי  

-גע המש ´ר טהָא -גיין בעטלען,  ןפַארדעם וועל איך ד ןָארב,  -      

ה ...מלחמ  רנסהּפ ר ...ווייב מיט קינדע ַא בהָאאיך  -טענהט.   

טַאגעה הנָאה בהָאאון קרעכצן. איך  צןפזי ךָאדערנ לעגטפ טעַאמיין ט      

יזא סָא. דלייןַארבעט און צו אים ַא רסַאיָאלסט הזיך צו מש קוקןצווצ  

ַא, טענה ליסטישעָאזָאמ קסענעַאגעזונטער ייד, מיט צעוו רגרויסע ַאגעװען   

.יןלַאון א רבַאפאון  ץלהָא וןפהָאט תמיד געשמעקט  סָא, וושניקהָארעּפַא  

זעגל ַאנעמען  זןָאמיך ל לעגטפ רגוטמוטיקער און ע ַאער איז אויך געווען   

-ן גע´הָאט ברוך מען)און ברוך  ר. זיינע יינגלעך, מאירייןַא נטהַא ראין דע  

סבעטן די קישעלעך מיטױא ןפלהָאאים גע בןהָא (בוליע מעןָאמיטן צונ ןפרו  

זיינע יינגלעך, זיי וןפעם נייסן אייה המש עגטלפ לָאטמפָאובליעכטס. ה  

סָאזען צי די מ לָאז רונע, עראויסגעבעטער ט ראין דע ןײגריינלַאזיך  ןָאלז  

עןעװזיי זיינען ג .אורקיין מ ןָא ןטָאעס  עגןלפנגלעך יכטיק. די ייראיז   

,עסנוטראין די  לטןַאהַאזיי זיך אויך ב לעגןפ לָאטמפָא. ודערצ טגעוואוינוצ  

ראסעװ גןָאטר ןפאיר העל לןָא, זיי זןפורזיי  לעגטפ רעוטמפשטי רזייע ןװע  
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װַאשן. ן און גגעבויָאנשטיין  לעגטפעש, איבער װעלכער זי װ ליעַאצו דער ב      

. וועש שןַאתמיד געוו טָאדי יידענע ה  

ט די יידענעהָא – !ייערפ ַאי װ ץעט טָאלבוליע, מאיר, ברענען ז -      

        . וואסער ךָאגייטס צום ברונעם נ -גן: יגעשר  

מיט טּפַארנגעשָאדי יונגען זיינען געלעגן אויסגעלייגט אין די טרונעס,       

, און זיך נישטסיעכטלובה מיט ילטפנגעָאאויף די ווייסע קישעלעך,  ּפדי קע  

, הגם זי איזרמוטעפזייער שטי טַאגעה יינטפ בןָא. זיי הכטַאוויסנדיק געמ  

זי בןהָאיי ז ר;מוטע רבענערַארשטָאפ רזייע וןפגעווען די שוועסטער   

און זיי הָאבן ","מומע רָא, נטעװָאלזי הָאט ג װי ",מעַאמ" ןפורנישט גע  

וז צײב הסיב ַא טַאגעה בןָאאין דער וועש. זיי ה ןפהעל לטָאנישט געוו ראי  

ַארפזיין  שאון מביי עןלנדַאהַאזיי שלעכט ב לעגטפ, ווייל זי רזיין אויף אי  

, נטַאנעצן זיין בעטגעוו גנַאצייט ל ַא לעגטפדי יינגלעך  וןפיינגלעך. איינער   

עגטלפ מוטערפ. און די שטירשוין לערנען חומש אין חד לעגטפגם ער ה  

ראי סָאיינגלעך וו עַאלויסן און ווייזן עס רענגען דָאס ליילעך אין דהויסַאר  

ןפאויך די יינגלעך שילטן און זידלען און רו לעגטפזי  ...טוט  זוןפשטי  

זיך אויף ןפורנָאסן און נישט ַאדעריבער זי ה לעגןפנעמען. זיי ומיט צ  

- אין די נייע טרונעס און גע רשטעקטַאפ עגןלאירע קולות. זיי זיינען גע  

וועלט רדע וןפ כטַאל ...  

קסענעַאזיינע צעוו וןפ ליעסָאזָאדי מ עןלשייָאּפ טפָא לעגטפ טערָאפזייער       

, טייגערש ַאטלעכקייט, ווי, יגעמ ַאזַאענט. ער הָאט זיי געשיילט מיט ה  

. לפָאטַארגעשיילט ק לטָאער וו  

, און נתן מןלביי מיינע חברים, ק סטַאג טערפָא ןַאאויך זיין  לעגפאיך       

מענדל קצב, װָאס הָאט זיך געריבן צװישן די חסידים המש וןפדי יינגלעך   

נישט ַאלפביי קיין  ןָאב, זיינע זין הדיי ערשיינ ַאן ײז לטעװָאוקא גון דוא  

שהמ ײ.ז וןפ נגטַארלַאפ טָאה טערָאפי דער װזיצן און לערנען,  טָאלגעוו  

ע זין מיט קצבישןנאין זיי רהדי תו צןלַאנפאיינ לטװָאעגהָאט  בקצ למענד  

זיינע יינגלעך גןָאלן שלָא, זיי זםמדילבעטן זיך ביי די מ לעגטפ ר. עחכו  

. רחמנות ןָא  

טָאה - ען די גמרא,ננישט קע רַאפ, סעטשַאיונגממיתט זיי, די  -      

זטָאגעל קַארשט טזיך ניש בןָאי מלמדים, וועלכע הדער זיך געבעטן ביי   

  !ותנרחמ ןָאדורסט זיי  -טובה,  ַאזַא ןָאט ובעטן צ

ײןלַא וןף די מלמדים אאױ ןָאזרלַאפיט נזיך  רע עגטלפ לָאסך מ ַא      

זיי לעגטפדי גמרא. ער  בןָאה יבלרנען די זין ענט להעמיט די אייגענע   

. יספאויף דער ערד און טרעטן מיט די  ןפרַאעקווַאװביז בלוט,  גןָאשל  
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ער הָאט - רס!ענלער רןעװ וןא ןרעװ טעהרגגע רימיי ב טע´ס -      

. גןָאיגן און געשלרגצש  

ך:י יינגלעד ַארפ נגענומעןָאהָאט זיך  רטעָאפיין מ       

. ןַאּפיינקלַאר טני הקען מען קיין תור עטשּפמענדל, מיט  המש ´ר -      

. מלאכות-ן בעלירעװזיי  זטלָאילן נישט לערנען, װ זײ  

יז איםא סו זיך. עצרעדן  זטָאמענדל הָאט נישט געל המש רבעָא      

אין סטקייטָארּפ רן אים מיט זייערשטע רדי קינדע סָא, וונעןַאנגעשטָאנישט   

זיינע לעַאמיט  רבעָא. רייןַאאיז  רעלכער עװ, אין עָאלזיין חסידישער ר  

לַאפביי קיין  בןהָאע נדער זיינ. די קיירטפאויסגע נישטָארהָאט ער ג ּפקלע  

- זיי רבחו רערעלטע רדע טָאזיין קיין "לייט". צום ערשט ה לטָאנישט געװ  

טהָא. דערצו לעָאלעגַאב ַא רןָאאון געוו ורהדי ת װעקגעלייגטַא, עּפיל, רנע  

. לייסװצו דער  לדַאוו וןפ רקלעצע רָא, נרשוינעןּפַאקיין  טריפער נישט גע  

ר, איז עהכָאדער מל טָאמיט  רנומעןַאפזיך  בןָאה סָאשקצים, וו עַאלצווישן   

רנדעָאבל ַא, רגעוויקסיקע-ץקור ַא. רציקער יידישער בחונאיי רגעווען דע  

ןגנַאדעם ל ךָאנ נגעןַאכגעגָאדעמבן קלעצל, איז ער נ ַא, ווי רעּפקרעמ ַאאון   

. קןָאלפ ַאמיט  ראייניקטַאפ ר,רעדע ריפאיז געלעגן אויף  סָאזיינעם, וו ָאץקל  

ערדלפס ָאעטריבן דגאון  מדןַאז שעלשטעט אין די רשווע טןָאגעטר ער הָאט  

: סזיינ  

  -    יװ, ַאעיטה, ָאיװ ...

הָאט זיך רבער עָאבער, לעגיין אין דער  ןלאים ווע עגןלפקצים שדי       

עבןג העצ ןַאט זיך געקענט הָא ר. עשעַאאין דער ק ייעןּפש זטלָאגע טניש  

. הענט טיקעפע קורצע קרענמיט זיי  

ַאאון  רריקעהָא-טרוי ַא, קלמן, ראים איז זיין יינגערער ברודע ךָאנ      

אין זיין טערָאפדעם  ןפלהָאדער גמרא און גע וןפ וועקַא, רענקלטערּפשַאב  

הָאט לָאצום שטעטל. איינמ רףָאד ַא וןפביקל  ַאקצבות און אין טרייבן   

הָאט רזיינע רטעָאפען דער װליק. גאומ ןַאזיך  ןפָאמיט דעם קלמנען געטר  

נטהַאי דקט וגערר, הָאט קלמן אונטעָאץקל-טקעַאי ןפאוי יישלפ קטַאגעה  

- ַארפהָאט אים, אומגערן,  רטעָאפ ראון דע קהַאצו דער  ענטָאו נצביסל ַא  

רערנעזאיי ןַאג הָאט מיט ניו רדע רגעניפצוויי  קטַאגעהָאּפשטייט זיך,   

וילפַאאון  ןּפדי לי רביסןַאפ, רטעלזיין ע ַארפאיז נישט געווען  סָא, ווהגבור  

דָאמיט י שמירטַארפהָאט אים  װסקיָאװלּפַא עלדשערפיינט. דער װנישט גע  

טַאליב געה קַארשט רוחאיך הָאב דעם ב ר.געניפ לבעַאה בליבענעַארפדי   

ןוזיך שטענדיק א עןלזיין שעמען זיך און רויט רַאפ, כקייטַאפזיין איינ ַארפ  

רעטעל ָארע עטלעכע יײנז געווען מיט שיטש ער אָא. כשטות?זיין  ראפ  
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שערייינגלע ערלייַאללט מיר צײיך געחברט מיט מיר, דערז, הָאט ער רמי וןפ  

. ליינג ַאזיך ווי  לטןַאמעשיות און געה  

ון אים הָאט איך געהאט זײן ײנגסטן ברודער, נתן, אױךפנָאך ליבער       

לעגטפהָאריקער און בַאשּפרענקלטער און ַא גװַאלדיקער בײשן, װָאס -ַא רױט  

ןיים. מא צועדט רער הָאט געצ, ווען עמעטזיך מיט רויטקיי נגיסןָא שממ  

צו לומדים און חסידים רטַאזיך געש טָאװָאס ה טערָאפ רזייע וצ ַאץקעגנז  

לטןהַאדי קינדער זיינע גע בןָאזיין מער ווי ער איז געווען, ה לטָאאון געוו  

ייןלק זויַאמענטשן.  ַארפאון געשעמט זיך  לטןהַאזיך קליין און צוריקגע  

-געסקליינע אוי ַאזייער מוטער, מירל,  טןַאלהזיך גע טָאה שיידןַאאון ב  

עכויהען ביי די לגעהערט קינדפנישט אוי טָאיידענעטשקע, װָאס ה רבעטעַא  

ענעײדעלט. די װ ראויף דע שפניי נ ַא כטַאגעבר רָאאון יעדעס י ערציקערפ  

. בייעטּפגן אין קימלעגע דערָאגעזויגן,  דערָא גןרָאגעט רדעָאהָאט תמיד   

יןאון געצירעוועט א טעטַאאון געל שןַאאון געוו כטָאהָאט זי געק לעםַאדעם   

מיט ולפאירע. די שטוב איז געווען  ּפחהגרויסע מש צעַאנדי ג רגטָאזַאב  

לעגטפיינגל,  ַאביי געבוירן  זַא, ירןפיך זמירל  לעגטפקינדער. דערביי   

די טעגלעכע יילעךלינטערן הערן הביזן ברית און  עטּפזי אויסליגן די קימ  

-זי זיך גע טָאה נדערשַא ַאנץיינגלעך. ג-די חדר וןפען נשמע לייע-קריאת  

ןױט זי שָאה ןהָאב כןָאנ גָאדריטן ט ןפביי געבוירן מיידלעך. אוי ירטפ  

לייןַא בהָאנישט געשען. איך  נישטָארג לטָא, ווי עס וושןַאאון געוו כטָאגעק  

ַארפהיי  ךָאנ םדעױב ןפדענע קריכן אויײע להע יינעלגעזען די ק ָאלמַא  

מיידל. זי הָאט אויך תמיד ַא בןָאה ןכָאנ גָאאיר קו, גלייך דעם צווייטן ט  

דער ַארפ רָא, און נישט נהּפחאיר גרויסער מש רַאפ ּפגרויסע טע כטָאגעק  

געגעסן רביי אי בןהָאזייטיקע מענטשן. תמיד  רַאפאויך  רָא, נהחּפמש  

וןפ נלויףָא ןַאיידן, תמיד איז אין איר שטוב געווען -ספָאר, דרעמעלייטָא  

און ערפרדע לערלייַא וןפבים און קרובות ון קרות אואון שכנ נטעַאקַאב  

אין איר טָא. תמיד הקןַאאון געב כטָאגעק לעמעןַא רַאפ. מירל הָאט רדעלעװ  

-נגעָא, מיט רשטןָאב-בלָאציבעלעס, מיט קנ רעגלדיקעּפשטוב געשמעקט מיט   

אין מויל. זי הָאט אויך געןַאנזיינען זיך צעג יםלכַאריישטע גריצן. אירע מ  

לע שבועות איןַאמיך מיט  שוואוירןַאמיך תמיד מכבד געווען מיט עסן און ב  

, ווען מעןלןװָא. די יידענע הָאט געקגןָאזָאּפאיר נישט  לָאלט, איך זעוו רדע  

ר.הָאט געגעסן ביי אי       

סװָא, רסטעאײ, די סלעבער טענעָאאירע געבר כןַארזופגעמוזט  בהָאאיך   

ןאון גריישלעך ומילצן א ילטעפאויף שטעקעלעך, די גע טןָאזי הָאט געבר  

ָאװעזָאר ץרװַאש רהָאב איך געהַאט אי ַאלץ וןפיבער לעך און גריוון. לונגל  

-ריינגעַא טזיינען ניש כןזַאיי װדי צ ָאטלך. ייט ממ הירזשן די וא רױטב  
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מיך בָא. איך הויערןּפ רַאפ לכַאמ ַאדָאס איז  להויז, וויי ונדזעראקומען אין   

לעןרביי מי ילופַאאיך  בהָא לָא. איינמםכליַאמ סטעָארּפי דגעקוויקט מיט   

טזלָא, װָאס משה מענדל הָאט געוק ַא. אין עהוקּפ-ןב ציעּפָאר ַא עגעסןג  

. מען נישט שעכטן רףַאל דבקעל ַאזַאקעלבל.  ַא עןנופשעכטן, הָאט מען גע  

װָאס הגם מען, לקעלב ַא ןופטעם צו עסן  זונדערןַאב ַאן עס הָאט געהַאט וא  

ש. כשר דעסטוועגןנופעכט עס נישט, איז עס   

יז געווען איר עלטסטעאל, רי מיװך עדלנרייפגוטמוטיק און  ױזַא      

איין שטיק קעַאזי געווען ט ז, איסטּפַא מעןָאאיר נ רַאפ. ווי ריידלפ, כטערָאט  

און דערָאנבל רדער קליינגעוויקסיקע טָאאין  כטַאהָאט געל ץלַא. ריידפ  

צום צווייטן סערַאוו ןָאּפטר ןאײלעבעדיקער מויד, װָאס איז געווען ווי   

ןפלהָא, געכטנַאאון  גָאט רבעטַא. כָאטש זי הָאט גערמוטע רענלעך צו אי  

, די קו קןָאלגעמ ךָאזי נ טָאה וגרויסער שטוב, דערצ ראין דעדער מוטער   

דעם ברודערס נגעטריבןָא ילופַאאון  ץלָאה קטַא, געהותפדי עו טריטעפגע  

און זינגען ןלַאכ געהערטפ, הָאט זי נישט אויטפרַאמען הָאט געד זַא, ערדלפ  

אויף איר לָאוג געווען, מען זנעלט. עס איז געװזיך מיט דער  ייעןרפאון   

. רלעכטעעג וןפזיך  ןן צעגייוא רדע ערד ףאױ זעצןַארָאּפזיך  ָאל, זי זןָאקוק ט ַא  

רעגטפי מוטער זי געד טהָא – ר?עטאיז דָאס געלעכ סװָא, ריידלפ -      

. כטַאגעלרנדעַאנַאפאויך  לייןַאן זיך וא  

לײדרפ טהָא -, כןַאוסט זיך מיר צו ללעס ג בערָאאיך ווייס נישט,  -      

. טרעפגעענט  

כלים, די ערנעּפאון שייערן די קו וצןּפ םביי לןָאהָאט זי געקוו ויַאז      

לעגטפ. זי געסָאדלּפָאכטער, די ײ, די שבתדיקע לסערַאוו עסלפ וןפ ןפריי  

וןפ נקטַאיי הָאבן געבלז זַא, געסָאדלּפָאאין די  ריינלייגןַאכוחות  ילפזויַא  

- לייטע בינויסגעא לערלייַאדי ווענט מיט  צירטַאאויך ב טָאווייסקייט. זי ה  

- רַאפדי שבטים  זויַאה, ווי דעקי רקן צו דעחיצ ירטפ ברהםַא ויַאזדער, ווי   

ליירעַאל לעכטןפויך א רױשט ןופ לעגטפדי ישמעאלים. זי  וצ ןפיוס ןפקוי  

ָאטה םאלע םיי דעב טנװעי ד טצַארּפופ ָאטזי ה עכלװע טעך, מילקיישע  

טהָא טערָאפ, ווי דער רבחו-ישיבה ַאן מיט רעװקיין כלה  לטָאזי נישט געוו  

די געזעלן טמי םנערוביים ב עלטטגעשָאּפזיך  ָאטזי ה ָאר, גןבגע לטָאגעוו ראי  

- געשייויסשיטן די אזי  לעגטפ גָא. שבת בייטסןּפַאאון ש כןַאצו רעדן, ל  

ויסן טעלער מיט געטריקנטערג ַא נשיטןָא, דַאמז ןלמיט גע געסָאדלּפָאטע רע  

אין איר נצןַאמיידלעך צו ט כישעָאלמעלבַא לעַא דןַאקערן און איינל-יעבַאנ  

צןַאנט צוגייןנרייַא עןלדנמשה מע רַאפ טהַארא געומ ןקיך. די געזעלן הָאב  

קטעקנַאביי דער טיר, ג עןַאנעך. זיי זיינען דעריבער געשטליט די מיידמ  

. רלעךּפָאמיידלערישע  נצנדיקעַאמיט די ט סטּפַאן געשולעך ארעק  
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קןוקואון צ רשטעקטַאפקל ניװ ַאזיצן אין  לעגןפען ננת טמי יךא      

- רענקלּפשַאב ַאאון שערס, נתן,  לצןַא, וולקעסּפָאדי מיידלערישע  וזיך צ  

םעט צו איװעצער מע ָארי נװ, מעןלַאפצופױדיקער, גרייט אװשעמע ַא ר,טע  

רַאפ טהָאאויף אים.  ןָאקוק ט ַא ויזלב וילפַא רדעָאאויסריידן,  רטָאוו ַא  

. מעשיותסירונגעןּפַאמעשיות און  סטישעַאנטַאפ לערלייַאט לציירמיר אויסדע  

ער סװָא, רקינדע-און מומעס און גאשוועסטער עטערספ ילפעגן זיינע װ  

אימסנזייערע חתונות און תעגן װמעשיות   ;אין די הונדערטער טַאהָאט געה  

. און גליקן געדיעסַאון עסקים מיט גויים און טרא םיכסוכליבעס און ס און  

ןוא יםפגזלנים און מכש וןפמעשיות  טוועלט מי ַאהָאט אויך געקענט  רע  

ברןחמיין  רַאפ רןָאדערגיין די י רמי לעגןפ מעַאמ-טעַאזעער. טרנשטע  

. נתנען םדע טָאזיך מיט   

  ?גלניי-רעל ַאזיך מיט  ןעּפמצושלורַאשכל  ַא רַאפאיז דָאס  סװָא -    

. נעןַארשטַאפנישט  טערָאפמיין  טָאה -   

יװ ונקטּפ, וןפערשכל ד םרקלערן דעעישט געקענט דנאים  בָאאיך ה      

רבעָאגליטשן זיך.  ןופל כן דעם שרעלאיך הָאב אים נישט געקענט דערק  

ריקןָאה-דעם רויט טָא רַאפוועלט  נצעַאג ַא צוגעבןָאּפאיך בין גרייט געווען   

זיך שטעלןָאּפ, רעפאיבער די דער וועקגייןַא לעגןפ רנתן. מי מענדיקןַאלפ  

אוװייסל, װ רדע צו יכןרקַארפ, לליגפ טעטעַארלַאפ טמי מילן-טביי ווינ  

רריכטע וןפהויף  ריצישןּפדעם  ו, צוקוקן זיך צליטןּפיבן רגעט בןָאה ויערןּפ  

- רַאפן ויז די זבבוימער און בערגלעך  רזיך הינטע לטןַאהַא, בווסקיָאכריסט  

אין די לדָאי גינגװייכטן ל לעגןפ טעסַאכ ישעפרָאד וןפגייט. די שויבן   

- געבליש ןהָאב מדַאז יןא זָא. שטיקלעך גלנגעןַאנטערגוא-זון מטעַאלפצע  

ךזי עגןלפ רער. מינלשטיידאיי ילטעּפצעש ןופ רבןַאפ לעַאטשעט מיט   

- ַארפ ַאן וא װָאסַארפ ַא ןָאזיך  גןָאן יוא ןפלױן וד אערדער  ףאוי רןקוילע  

סװָא, נגוכַאן דערוווא נטיוג וןפנת וחכיך די ז וןפ דןלָאווען, בלויז אויסצו  

. םיפגוטע כגלערישע ליינע ייראונדזע רטּפַאצעש ןהָאב  

וקולות צ כןַאמיר מ לעגןפ - !טנערב טמלך, די נעסה ןַאטשָאב -      

. ימלעןה וןפקייט ױלב עראין ד לויגןפעען גנזיי סװָאושלען, בי ד  

אין ןַאלפען אויסגענאין די טעג, ווען עס זיי מיר לעגןפ לעבןפר אויָאג      

ע דיכעלװאין  ,געט עשליױטַא", הייליקע קסטןּפוטָא" ם,רידיַאעטל יטש  

. ציעסַאביליזָאמ-ערדפדי גלויביקע, און  וןפדי זינד  רּפגלחים זיינען מכ  

עגןלפ ערןּפױר ע, טויזנטראין זומע לןַאפאויס לעגןפ" וסטןּפדי "אט      

בןהָאכע, וואו זיי רקי רצו דע מעןרָאזייטן און שט עַאל וןפ נקומעןָא ךזי  

ךן הייליגענדיק זיוא דיקגעננדיק, זינעזינד, קני עף זייערױילה אחמ עבעטןג  

ןָאב, העלעךפי שעדי װ רײנע, תוילפן די תופ. גלייך לימה ןערייפן טערנוא  
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. ותלכ וןא רעװײב ראיבע ךזי גןָאאון של נצןַאאון ט ןשיכור זטָאיי זיך געלז  

וןפ לַאקוו ַאזיינען די גויאישע הייליקע טעג געווען  לשטעט וןפדי יידן  ַארפ  

ןבָאמיט קונים. די שוסטערס ה קטּפַאזיינען געווען גע מעןָארנסה. די קרּפ  

ויזן אוןהרעק,  ישערויעּפזייערע שיך, די שניידערס זייערע  טלסגעשטעױאר  

-טיש רויסגעשטעלטַא ןיידן, ווייבער און קינדער הָאב רעמעָא. סרענצעּפש  

בןָאה נדערעַא. רגַאשווַאנ נדערעַאן צוקערלעך און אולעך מיט לעקעכלעך   

ע שענקעןשיי גויאיװ. אין די צןפקויַארפס צו ַאקװ עשערלפ גןָאמגעטרורַא  

ּת,קעסרזוַאאון "מ קעסַאיָאװקַא"קר נצטַאאון שיקסעס געט ןרויעּפ בןָאה  

-ייזער געהמיט די  טָאעס ה זַאשטיוול,  וועטעָאמיט די געק קענדיקַאקנ  

.טַאכגעקוויטשעט, געל בןָאטרייסלט. די שיקסעס ה  

אין לָאמ ריפ ןַאלפאויס עגןלפ סָאאין שעטל וו רידיםַאאויף די י      

-רוַא לעַא וןפ נדעטניקעסַאדלער און טנעהיידן  נקומעןָאזיך  לעגןפ ָאר,י  

,, טשערווינסק, בלוינעטשיןָאקרַא, זָארווידווָאנ וןפמיקע שטעט און שטעטלעך,   

. שוסטערס אוןדרָאדעם ווייטלעכן ווישעג וןפ וליפַאאון  װָאטשַאכָאס  

ר,עלהענד-ערדפדלער, נהע-קסןָא, ראון שניידע ר, קירזשנעכערַאמ-יטלה  

גע, יידן מיטניו און לטעַא, רעפקויפאוי הָאר-הענדלער, חזיר-לעפקצבים,   

זיי לעגןפ לעַא, מיידלעך, רבערד און געזעלן מיט קורצע רעקלעך, ווייבע  

זייערע עקגעשטעלטַאװמיט זייערע בוידן און ביידלעך און גיך  נקומעןָא  

זיך און קריגנדיק זיך נדיקָאג, שלרקַאאויף דעם מ לעךכעלטישן און שטע  

ךָאנ לעגןפ. זיי לגבו-, איבער השגתה, איבער חזקַאץלּפשטיקל  ַאאיבער   

-ָאביי זייערע דער זויַא יצןָאּפזאון  ריערפט כנא ַא לעצערּפדי  ןכַאּפארפ  

-. דערויבןהנגעָאזיך  טָאה רידַא, ווען דער ירגנסָאביז צומ זיציעסּפָאבערטע   

, מיטןווערטער, מיט צונעמע-מיט זידל ןפרָאביי הָאט מען זיך דורכגעוו  

די רויך געקיבעצט איבעאאויסרעכענען זיך דעם יחוס. מען הָאט זיך   

,לייט דערָאישעגרװדי  רןָאמען דערגיין די י עגטלפשטעט. דער עיקר   

","כיע ַאמיט  רטװָאיעדעס  רענדיקןַאפיידן דייטשמעריש און ר סָאוו  

טשינעררָאקַאז בןָאה - !עכע, מעכע, דעכע דערָאהעי, ווישעגר -       

.ישדיי ישןערשמײטדַארפזייער  ַארפן די יידן ופ טלַאכגע דעטניקעסַאנט  

-הָאבן די נָאװידװָא -װישעגרָאדער רײשעכץ, ַא װָאלקן גײט!  -     

מַאכער געשּפָאט.-היטל ררע  

-צו רייבעװ לעַא כןָאד קרָאאין ווישעג ַאז, ישנערעהצוָאנ ןַאאיז  סָאד      

וםצשטעטל  וןפ רויףַא זשַאגייט  קןָאלוו ַא זַאזוי ַאציבעלעס,  טעלעגּפרגע  

... הימל  

רעפיירנגָאדי  קעןָאנזייט הָאבן נישט געש רזייע וןפ רדעָאישעגרװדי       

זיך אויסגעלייגט ןהָאב נדערעַא. ךע שטעטלערזייע וןפ קטוזעחגע און רייעז  
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-עגבן הָא רנדעַאימל. ה ןרייעפ ןנטערוא ןפָאאון געשל עקּפ רעאויף זייע  

, מיטןגָאטַארפ. טנַאכ רלטעַאאין דער ק עמעןװַאראונצָא, זיך ןרייעפברענט   

ךיגמדרש, אויף ה-יידן געאיילט זיך אין בית עמדערפ בןהָא, ָאץרּפערשטן ש  

און יליןפטלית און ת רגטעָאגעב דערָאויף זיך אייגענע א ןפרָאגעוופַארױ  

- ַארפ, ןערויּפזיך געצויגן  ןעגן הָאבװ עַאל ןופ .ווענעןַאד ַא טַאּפריינגעכַא  

המהב רצוגעבונדענע ַאאון מיט  גנסָאאון וו ערדפמיט  ויערןּפ עכעלמעג  

-צוגע ַאביי  רחזי ַאטרייבנדיק  סופצו – ןרויעּפ עררעמעָא ;ינטןה וןפ  

, מולטערס אוןליעסַאונדן שטריקל. בעדנערס מיט זייערע נייע עמערס, בב  

מיט נגענעַאהַאס, ברבעטלע ;מיט זייערע קישקעס סחזירניקע ;עסלעךפ  

- מו ;ן אייערוא ותפויעס מיט קיישלעך עוג ;קרעלן, צלמים און יויזלעך  

מיט זייערע טניקעסַאיידישע שמ עכריילעפ ;קַאז-לדוד ַאמיט  נטןַאזיק  

- , טעערריפ-עּפלַאמ ,כערַאקונצנמ ;צייגליּפאון ש ר, ביינעטעסַאביידלעך שמ  

וועגן און לעַא וןפהָאבן זיי זיך געצויגן  לעַא -, רעפרקויַאפ-ןּפאון זי ערּפ  

, קונים ןפהָאבן גערו ר. יידישע קרעמעכטָאנדל הָאט געקהַאעגן. דער שט  

, ענטהאין קרעמערישע  טשטּפַאזיך געדונגען, גע בןהָאויעס גויים און ג  

, טיטשעװגעק בןהָאים רגעהירזשעט, חזי בןָאה ערדפוקעט, רגעמ בןָאמות ההב  

, שיכוריםילטּפגעש בןָאה נטןַא, מוזיקטשעטַאדַארַאגעק בןהָאינער און גענדז ה  

לעבן וןפגעציטערט  טָאה ַאלץ. טַאכגעל בןָאנגען, שיקסעס הזוגע בןהָא  

ןישװגעשלעגן צ כןרָאגעבסייט צו צייט זיינען אויצ וןפ. וועגונגַאאון ב  

רמיט דרענגע ּפדי קע לטןּפַאזיך גענומען ש בןהָאאון זיי  ויערןּפשיכורע   

סגנָאאין וו ראונטער די ברעטע לטןהַא, װָאס קנסָאלפ", ניצעסלָא"ק און  

-נָאדי עטלעכע  ןופילף ה ער, מיט דיקנזשַאסטר רשטעטלדיקע רדע בערָא  

סװָא, סָאיענַאּפק מעןָאנ מישןָאמיטן ק רףָאד וןפ זשניקעסַאגעקומענע סטר  

- דן איינשטילן די שלערע שוועײערמיט ז לעגןפ", זָאמיינט "רינענדיקע נ  

רענדלעהיידישע  קענעָאשררדע לעגןפ עגלגעש ויערישןּפגערס. ביי יעדן   

בןהָא דבַאל. "ןָא"עס הייבט זיך  זַאא ור, אין מתודי סחור קןּפַאנעמען   

עןלנדַאייטער הװדי סחורות און גענומען  קטּפַאצע רידעװזיי  ...  

. ציעסַאביליזָאמ-דרעפדי  כטרַאיינגעבַאראין שטעטל הָאבן אויך  הרנסּפ      

כטןַאטרַאאון ב מיסיעָאק ַא וצ ערדפ לעַא ןפמען רו לעגטפ ָאראין י לָאאיינמ  

- . טויזנהמלחמ ַא וןפ לַאפן אידינסט  רישערמיליטע וצ ױזיי צי זיי זיינען רא  

-בַאאיז  סװָא, מיסיעָאק רדע וגען צנברע ןרויעּפדי  לעגןפ ערדפ רטע  

. ןריצעפָא-לעריעַאווַאאון עטלעכע ק לניקַאטשַאנ רוועָאטשַאכָאס ןופ נעןַאשט  

ערזייע סװָא, ןרעּפױי דט װײי װט הערך געיז טָאה ערדפדי  ןופזשען רהי ָאסד  

זײ זַאסימן,  ַאטן, ניה ןפצייכן אוי ַאמיט  רןװָאעג טּפלזיינען געשטעמ דרעפ  

ןופ כטַאביי זיך און געל ץלָאען שטװדינסט, זיינען גע רדע וי צוארזיינען   
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- עכגורי דד ןַאלפעגורכזיינען ד סעשַאטילק עכװַאע שרזייע װָאס, ןרעּפױי ד  

. בלויז די יידישעייןַאר לדזהַאעשעמט אין ווייטן גזיך  בןהָא לענעַאפ  

סָאמיט, וורמען דענואיבערגע רקַאשט טזיך ניש ןהָאב טיםַאלעבַאב-דרעפ  

בןהָא ציעסַאיזלביָאדי מ-טָא. ביי לןַאפגעכיט דורנזיינען  ערדלעךפזייערע   

. זיילצו לייזן אין שטעט שּפיהגעגעבן  ויערןּפ רענעָאפנגעָא רזנטעױדי ט  

- געפאישע שענקען און אויױאין די ג נצטַאן געטואויך געשיכורט א בןהָא  

- נָאבל ַא, סעצקיַאיּפחזירניק  רשכן, דע געסן וועלטן מיט חזירים. אונדזער  

-ַאראון ה ךעלע אייגענייל, קזנָא יסענערררַאפגוי, װָאס מיט זיין  עטערפ רדע  

, רחזי ַאאין  נטָאמרדע לייןַאשוין ר ע טָאה הָאר קסענעַאלפלדיקע שטטע בער  

ט געמוזטָאגוי ה רשטייט. דע לטעװדי  ָאסגעקוילעט חזירים אויף וו הָאט  

די ןָאנטָאזיי  לעגטפ רע לקוילען די חזירים, וויי ָאסליב הָאבן ד רקשטַא  

זיי שניידן און ברענען לעגטפ רע ײ.ענגען זברילדסטע יסורים ביים אומװ  

זַאון העק, א רסמיט זיינע מעסע רגיעָא ַאזַא וועןּפרַאייט און רהלעבעדיקע  

טעַא. מיין טלדָאס שטעט טרייסלעןפאױ לעגןפדי געקוילעטע  וןפת ודי קול  

ײהגם ז סװָא, ענישןפשעַארחמנות צו די ב וןפ סערַאבל ַאמגיין וא לעגטפ  

. ברואים טסָאג ונדעסטוועגןפזיינען טמא, זיינען זיי   

ם!די טמאי וןפסגעלייזט ױט מען שוין ארעװזיסער, ווי  טעַאאיי, ט -      

די וןפלעכע געוויינערייען רערנדיק די שוידעהטע געמורמלט, ַאט רט דעָאה  

םדי שיכורע גויי וןפ ץאון טענ נגעןַאגעז ענזעָאאון די צעל חריםַא-יםרדב  

 און גויעס.

לעגןפ, ציעסַאביליזָאמ-דרעפטעג און -"וסטּפטָא, "ידיםַארדי י ךָאנ      

ת ביי דיונדב עטעפ דערןָאפאון  ליידישע קבצנים אין שטעט קומעןָאּפרַא  

לעגטפצייט צו צייט  ןופ. טןפגוטע געשע כטַאהָאבן געמ סװָאבתים, -ילבע  

רןָאפרומַא עגטלפיש רבילע. װָאס רייבעװ ַא"אייניקל",  ןַא קומעןַארָאּפך ױא  

ַא וןפ ןװָארגע נגעטריבןָאאיז  סָאאייגן ביידל, װ ןַאאין  טלווע רדע עריבא  

. משבילעס שראיז שוין אינאיינוועגס אויך געווען דעם  סװָא לעָאלעגַאב ַאייד   

- ָאּפצו אונדז אין שטוב, כדי  ןָארפרַאפעך" לדי "אייניק טָא לעגןפתמיד   

גטלעפ, רכטעָאגדישע טנ, די מתעממַאב. די ריזיט בייט װ ַאטן ַאצושט  

נעאון זיידע תיאוּפסע ױרג, סדעקעּפָאמיט די ס ךעלבירן איבער די לעשמייכ  

םתיפמו-בעלי רַאפ געבןָאנזיך  לעגןפ סװָא, םהארצי-, יידן עמייצעסּפזשו  

- רזיי מקרב זיין, ווייל זיי זיינען מע לעגטפ טעַאט רדע רבעָאן צדיקים. וא  

זיי לעגןפ לעַאדיקים. צגרויסע  וןפעך לקדושים, אייניק-סטנס געווען בני  

ייד ןופאון  ידגמ זשעניצערָאק וןפשם, -בעל וןפ מעןַאזיי שט זַא, גןָאז  

זיי עגטלפמע מַאכע די װעליי, מיט טדי  אהניט המינקענדיק טר הקדוש  

חוסי לדיקןעװַאג דעם מעןַאיין ממ ַארפען רעכענסאױזיי  גןעלפזיין,  מכבר  
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ייערזאויף  צןפ, און זידדער מוטערס צ וןפצד, אי  טערסָאפ וןפזייערען אי   

צו חסידים און רןָאפזיי מוזן  רָאצו זיי, ג רןָאפסידים חגורל, װָאס נישט   

טענות צו טַאויך תמיד געהא ןזיך אויף דער וועלט. זיי הָאב ןּפרומשלעַא  

, די רבישעהדי מלוכ טַאּפרכַאפ טַא, װָאס הָאט געהסטיעַאדינ רזייע וןפאיינעם   

ײןמוזן זסער און ַאוו ןפזיידן, און זיי זיינען געבליבן אוי ַא ךָאנ הושרי  

. דער וועלט רזיך איבע ןּפרומשלעַאונד, -נע  

, זיך מיטן ביידל ןּפעלרומשַאדָאס  ךַאמבוזהדיקע ז ַאאיז ´ס ,איי, רב -      

ווייב און קינד, און קיין ןָאם, הײ ַא ןָאתמיד  -. צטפזיי געזי בןהָא -   

, און אין משמש לערדפאין  ייןַארגייט  ץלַא ָאך נישטױאיז א רנסהּפ  

דילהבל ...  

ייליקעהביי די  רעטּפָאזיך גע ןיידעלעך, הָאב סטעָארּפ, םדי שמשי  

ַאזיי היי אין  טנגַאויסן, דערלדרדלעך אין רעפ ערביש טעַארסגעדױא  

סטּפַאקודשדיקע רייד, ווי עס -לשון רצישעַאה-און גערעדט מיט עם רבעָאט  

. קודש-כלי ַא רַאפ  

זיי בןהָא -, שןַאען צו גיין זיך ווװבעלן גע ַא לטָאוו´רביצין, כ -      

. עסןָאּפ ןלזיי ווי זַאן הָאט עס געמיינט, ושל סטָארּפ, װָאס אויף גטָאגעז  

אומקוקן זיך אויף לטָאישט געוונ לדי חסידים אין שטעט ןהָאב וודאיַא        

רדי ווייבע בערָא ;קעסַאסטָארּפווייבער און  וןפדי רבילעך, די צדיקים   

ון געקומעןארבילעך  סטעּפרָאדי  טָא וןפ לטןהַאגע ןהָאב כעסָאלמעלַאאון די ב  

ענכעָארּפגעשָאּפקמיעות,  ליירלעַאביי זיי  טפיר זיין און געקויכזמצו זיי זיך   

םענמיטן שיי ןפרועגזיך  הָאט, װָאס זגרָא קילייה ,טױסקװלייט, רייטעכצערק  

- ו, קלמױבורשטין, ב םנעעכּפרָאשָאּפגעציין,  ישעפלװע, "בו"איז מעןָאג  

לעגטפ העגל-שמש, דער בעל ר. דעטיקןַאנ עכזעלַא ךָאדרייערס און נ ערנעּפ  

רבענטשן זיי און זייערע קינדער. ע לָאז רצום רבין, ע רדי ווייבע ירןפצו  

הייליקע מציאות און דינגען זיך ביים טעפדי איינגעקוי קןּפַארַאפזיי  לעגטפ  

. דיונותּפען מנע  

לעגטפ -, רישט ווייניקענ רוטהּפ ַאח"י,  לָאיי מװקומט צ´יידענע, ס -      

, אין דעם זכות וועט אירריבעא עסּפאויך ע זטָאל ראון מי -ן, הער טענ  

. ווערן ןפלָאגעה  

כןַאהעויות און מ ליירלעַא כןַאמיט די אויגן, מ צןָאגל עגטלפע לרבי סָאד      

טינט ישןרפון מיט סוא ערדעפ נערזעדנגע ַאמיט  ןבירשגעת, עומיק ָארט ןפױא  

אין קןּפַאער איינ לעגטפדי קמיעות  טָא. רמעטּפַאע שטיקעלעך נף קלייױא  

זַא, ענן חסידותטעס זייאוסידים חי ד גןָאזָאנן וך אעויטע בייטעלר ליינעק    

וחלילה, זיי נישט-און, חס לדזהַא ןפאוי געןַאנגעהָאנ גןרָאזיי ט לןָאזיי ז  

ענעןפע ...  
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ךױען אײנבילעך, זרו די צקומען  לעגןפ סװָא, נעסישן די יידעװצ      

ישטנזיי  ןלעגפע רזייע נעןַאמ יומדים. דלן וחסידים א ןופ רייבעװען װגע  

טעכַאּפיינגַאר הזיך בגנב בןהָא רדי ווייבע רבעָאבילעך, ריין צו די ג זןָאל  

. צערערהע רביטע רעזיי זייע ַארפעך און אויסגערעדט זיך לדי אייניק וצ  

זיינען נעןַארע מײעס זװָאיוצא זיין מיט דעם,  לטָאזיי הָאבן נישט געוו  

זייערע בןהָא לטָאעווג בןָאיידן. זיי ה-ביי זייערע גרויסע גוטע רזיי מזכי  

לעגןפ. די ווייבער הַארץווייבעריש  ַא טייעןַארשפ ָאסאייגענע צדיקים, וו  

די טָאין א ויבןלג רַאפ נעןַאזייערע מ וןפ קלדעם אמתן ח ןַאּפכ ךָאדערנ  

, ויסע חסידותטע ביי די "אייניקלעך" איז געווען צירלרג ַאצדיקים. -ביידל  

, יידענע קיקעַאב-הויכע, שיינע, רויט ַא, לדי ציר טָאעמערס. רק-שניט לאפר  

ָארןפסױא עגטלפן, און זי רנישט געבוי ר, קיין קינדעןלאפ, רןַאמ רט איָאה  

צו ווערן. צוליב דעם, װָאס די יידענע ןפלָאגעה וילןּפצדיקים אין  לעַא צו  

גם זיה, לןַאפזייער גע ילטפ, הָאט זי זיך געטַאנישט געה רהָאט קיין קינדע  

צוליב איר הבוש וןפ מטַאלפנגידותטע. זי הָאט תמיד גע ַאאיז געווען   

- נסַאמ סזונדערַאאון געשעמט זיך קוקן מענטשן אין די אויגן, ב טפַאשהעקר  

, כותרע ברזייע ַארפ "עךלדי "אייניק טןלגיָאּפממש  עגטלפ. און זי ןלבי  

ל זיָאז ראירע ןַאמ רט, דער. זי הָאט געציטעואותפקמיעות, עצות און ר  

, זי נישטןַאמ ר, איאלפרהָאט  רןָאי נגעַאן, ווי דער דין איז. ל´נישט גט  

סיקעקיגעװ-ןשיי טעמטעַא, די בבןהָאיב ל, געמוזט ניםַאּפהָאט זי,  רגעגט. ע  

- רעַאלצו  סנייפאוי רןָאפאיז ער מיט איר גען זי, ´גט טָאנשטָאענע, און ײד  

און װײב ןַאזיך מ בןָא, הןפלהָאנישט גע טָאה ךַאען קיין זװליי צדיקים.   

- שיטן זיך. ´ערן ביים גטטר עערמיט ביט טגעוויינ ן, ביידע הָאבטעגג  

ַאנדער ןַאמיט  רגעהַאט, ע החתונ בןָאביידע ה סװָא, ָאסאיז געווען ד וועַאק  

. רגעהַאט קינדע בןָאון ביידע הא, ןַאמ נדערַא ןַאייב און זי מיט װ  

דעם נגידישן טָאווישן די "אייניקלעך" הָאט מען געוואוסט װעגן צ      

טָאלנישט געוו ןפזיך בשום או נגַאל-רןָאהָאבן י סָא, וורקינדע ןָא לקָאפרּפָא  

בילעךרקינד. און די  ַא ארפ וועקצוגעבןַא ץלַאגטן און גרייט געווען   

לרשטעטל. צי ראין אונדזע קומעןָאּפרַאכמעט בלויז צוליב זיי  לעגןפ  

, אלפר וילפַא ר.עּפ, נישט מיט קיין קועךלשטיק-לדָאמיט ג לןָאזיי צ לעגטפ  

עגןװונדעסטפ טָאייד, ה-סן גוטןױגר ַא וצ ןָארפגע לייןַאאיז  סָא, ווןַאמ ראי  

אין ועלןּפ סעּפוועלן זיי ע רשפא -רבילעך  יינעלדי ק דיוניםּפגעגעבן   

. ימלה  

- בַא ַאקמיע,   המתנ ַאגעגעבן  רמי לָאמַארבילע הָאט  ַא רנעאײ  

װה.מק רעד ועג צװן דעם זיװאים גע בָאאיך ה סװָא, ַארפרנג דעונלױ  
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- , ףָאם שלוצ נישט וילפַא, לָאקיינמ ןָאטױסא טניש סע ָאלסטז-      

סכנה ַאאיז ´. סענעןפנישט ע הוחליל-ס,  און חגטָאנגעזָאמיר  רע טהָא ...  

טמי װעקַאדיק איז צ רווייבערישע רדע רָאווי נ זַאזיך,  רשטייטַאפ      

עטלעכע ייענטלדי קמיע און איבערגע נטפאיך גלייך געע בהָאזיין ביידל,   

- סַאנטַאפ, מיט רערטעװן ולש-תרגום רשטענדלעכעַאפאומ נגעַאל וןפשורות   

ךאױמלאכים און שדים און רוחות. עס זיינען  לערלייַא וןפטישע נעמען   

נונען" און נגעַאוילע "שינס", "לה וןפות רשו נגעשריבןָאגעווען  טלַאג  

, מענדלס השמ רלמי וועקגעגעבןַאדי קמיע  בָאאיך ה .מעמען" ..-סָאשל"  

. לדיק גליקלעךַאען געווװזי איז גע סװָא וןפתנס מוטער, נ ברמיין ח  

,לחגנגען ביים והָאבן געד רמי סװָא, ָאדצו אונדז אין ס ױסרַאקום  -      

לפיװ לוימעןפאון  ּפלקענען עסן ע רטָאוועסט ד -. גטָאזי געז טהָא -   

. ָאאויך ד רטָאדו וועסט וועלן. מיין נתן איז ד רָאנ  

סצום גלח וועקגייןַא טפָא עגלפבעטן און  זטָאמיך נישט געל בהָאאיך       

טהַאעגאון  רט אים געדונגען כמעט יעדן זומעהָא למענד ה, װָאס משדָאס  

. אים ויףא החזק ַא  

טפָאאיך  לעגפאויף זומער צום זיידן,  רןָאפנישט  לעגןפאויב מיר       

. שטעטל רוםַאצו די סעדער  רויסגייןַא  

שעהו די שכנצ וועקגייןַאיידן  רטייל לענטשינע לעגןפ סחּפ ךָאגלייך נ      

עלןװדי בוימער  סָא, וווכטרפדי  דינגעןָאּפאון  זיצערַאב-גויאישע סעדער  

די צנדיקַאשָאּפענגען. געדונגען הָאט מען די סעדער אויף בלינד, רב  

עםרעװען גוט, און װען גענעטערן זייװ. אויב די יטןלעבגלויט די  רוכטןפ  

עטלעכע טּפָארגעשָאּפ, הָאט מען ירותּפאין די  טכַאּפגענרייַאזיך נישט  בןהָא  

, יז געװען שלעכטאערעטעניש גווינטער. אויב דָאס  ןפדן אוילונדערט גיה  

וילפַא לָאמַא, און טבעַאר רמעושװערן ז ַא ַארפח װיר ןָא סרויַאאיז מען   

. יזקהמיט   

ישןװת צותור-דין קומעןָארפ טפָאצוליב דעם  לעגןפנדז אין שטוב וביי א       

אים זיין וןפ ןַאּפאין אויסכ שולדיקטַאהָאט ב נדערןַאאיינער דעם  סָאיידן, וו  

מוסרן לעגטפ טערָאפ. מיין החזק ַאגלח, אויף וועמען ער הָאט  דערָא ץריּפ  

- ניָאװדַאדי ס גבול.-שגתה וןפ האויף דער עביר ןעובר געווע בןהָא סָאדי, וו  

עלכעװין א, טערָאפמכירות ביי מיין -רשרייבן שט זןָאאויך ל עגןלפקעס   

זַא ױזַאגוי, -צו שמידט דעם שבת ערסעד רע" זייעטפרקויַאפבן "הָאזיי   

ירותּפי ד ָארי נװייסן אויבסט אין זיי. רמעגן אום שבת  לןָאס זעשיקס  

זיך סװניקעָאדַאדי ס עגןלפאויף די בוימער,  ייזןבַאװן זיך עהָאבן גענומ  

-דע, געוב ַאשטיין  לעגטפ דָאריין. אין מיטן סַאאין די סעדער  ויסציעןַאר  

דער ױףא טעקגעשטעלַאװט הָאס מען װָאך, דַאעם נעױשטר ַא ןופ ַאכטמ  
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עןגַאנגעהפדי בעטן, אוי יינגעשטעלטַארבודע הָאט מען  רדע טָאערד. אין   

עטלעכע געוואוינטָאּפ רין איאאון מען הָאט  קָאטשוו ַאאויף  קַאז-דעם טלית  

- גע רדי ביימע וןפ טןוכרפ צטעלעדי  ןמעונעַארָאּפגהָאט  ןעדשים ביז מח  

. שייטער ַאהָאט מען אין דרויסן אויף  כטָאק  

לטןהַאמיט  נומעןַארפזיך נישט  ןאון שיינע יידן הָאב םחסידי טשכָא      

, זיך געריבן צווישן חסידים טָאה סָאמשה מענדל קצב, וו בערָאסעדער, הָאט   

זיין ַארפ הרנסּפהָאט געמוזט זוכן  ר. עדָאס ַאגעדונגען יעדן זומער  ָאי  

. צייט עכעלגליק ַא נגעהויבןָאזיך  טָאמיר ה רַאפשטוב עסערס. און  רולעפ  

, די ביימער וןפ כטרופ, עסן רין די סעדעאתנען נמיט  יגןָאּפל עגלפ ךיא  

מען סװָא, עסלעךפאין קוישן און אין  כטורפ קןּפַא, רשןַארייסן ק ןפהעל  

י די טעג זיינען געווען דיװ ךנָאער נק. שעַארמ ןפאוי רשעַאקיין וו ירטפ  

ךַאלטן ווהַא רומגייןַא לעגןפמענדלס יינגלעך  האין די סעדער. מש טןָאװנ  

און אירע ריידלפקולות.  דיקעכָאאון שרייען מיט ע ןפייפ, םקעגן גנבי  

בןהָאצו רייסן אויבסט,  דָאאין זייער ס געןנגעדוָאנזיך  ןברטעס, װָאס הָאבח  

. רידעל-זייערע בענקנדיקע ליבע טכַאנ רצערַאשוו-מעטַאס רדעען אין נגגעזו  

- רָאד ןופגעבלישטשעט  בןָאה ייערלעךפ ;לןַאפימל זיינן שטערן געה וןפ  

געבילט. איך בין געווען איבערגעוועלטיקט ן, הינט הָאבטקעסכַא ישעפ  

קושן לטָאבלויז ניט געוו בָא. איך הדָאגרויסן ס חסל, זיצנדיק אין גיקלג ןופ  

, ןָאט עמוזטגעס  בןָאה ווניקעסָאדַאדי ס וןפ ר, ווי די קינדענטַאס החגל םדע  

גלח הָאט זיך רל, ווען דעָאינקל יעדעס מװ ַאאין  לטןַאהַאזיך ב בהָאאון איך   

לם איזצ רמעשענע ַאעלכן װאיבער  קלייד, ץרַאשוו נגַאאין זיין ל וויזןַאב  

גויע. דָאס כנדיקעלַא עטעפ ַא כגייןָאגלח נ כןָאנ לעגטפ טפָא. נגעןַאגעה  

. נתןןפערוג", ווי מען הָאט זי דיניּפָאסָאדי "ג דערָאאיז געווען זיין דינסט,   

, גויע רעטעפדער  טָאוועגן  כןַאקיין שיינע ז נישטָארג טלציירמיר דע טָאה  

ייבװקיין  רָאס טװָא, רושּפ טוילישןַאט אין איין הויז מיט דעם קנוואוי סװָא  

ןָאבה טניש  ...  

איך לעגפ, דָאאין משה מענדלס ס זיצןָאּפ ילפשוין צו לעגפאיך  זַא       

נטװאױדערס, װָאס הָאט אויך גענײערשל יונתן שהצו מיין חבר  וועקגייןַא  

- רויסַאאויך  לעגטפ רמיט מי עןוזַאמ. צרףָאד ענטןָאנ ַאאין  דָאס ַאאין   

, בללגעווע-בשמים ַאגעהַאט אי  טָאה טערָאפזיין  סָאוו יינגלַא קומען יואל,   

קעשענעס מיט ולעפמיטברענגען  לעגטפ לגלעזער. יוא ַאאיז געווען  ראי ע  

רע סװָא, ערדלעךפן ומענטשעלעך א וןפ םרָאפ רלעך, אין דעכלעקע-ערקוצ  

עלכןװקיט, מיט  רטיקעש, און בללעװגע טערסָאפ ןופ ןּפרויסשלעַא לעגטפ  

דעם וןפ ָאבבן. איך השױ װעןעטיַארקפ טעגלפ גלעזער ערד ָאטערפזיין   

בן אויךהָאטשן און בהמות און חיות. מיר נמע ליירעַאל טןנָאסגעקאױקיט   
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- למס. אין זייערע אויגןווועלט מיט ג ַא רבעטַאטן ליים און אויסגעָאצעקנ  

. ךלעבינוס קיער-הן משוזשוקעס א ריינגעזעצטַאמען  טָאה רלעכע  

ךָאנ ר. ערגערן אין די סעדעהמיינע שע רַאפ לטָאצַאב רטייע בָאאיך ה      

רייד-ףָאשטר גישעלָאאון  רבעַא, זיינען געווען די הרמוס טערסָאפווי מיין   

-סן עס וועט אויוישט אנ, װָאס איך בין קיין לייט ַארפדער רמיין מוטע וןפ  

זיינען ןפרָאשט לעַא רבעָא. ניעסָאפאיטשעלע שמואל  ןַא רמי וןפ קסןַאוו  

די ַארפ, רדי ליכטיקע און גוטע טעג אין די סעדע רַאפווערט געווען   

, אין וועלכערןעשט עןנָאמיט מילי טעןפָאנעכט, אויסגעה מעטענעַאס צערַאשוו  

. ץעלט, לעבן און עקזיסטנװ וןפילט דעם סוד פרדע בהָאאיך   
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צלרהע "רד ָאסוו םדע בצולי בל טוזמ ָאּפ ךיזן בגי םידיחס     

ןברָאגעשט זאי                                     
 

עקַאװזיינען  סװָא רן אומגליק מיט די צוויי קינדע´כָאנ ָארעכע ילעט      

. עלטװנייע דורות אויף דער  כטַאגעבר מעַא, הָאט מיין מגָאיין טאאין   

. נדערסַא ןַא -צוויי -רָאי ַאשטן הָאט זי געבוירן איין יינגל, מיט ראום ע  

לייכט געןַאנן נישט געגראיז מיין מוטער דָאס געבוי עטּפקימ ַאביי איינער   

עג הָאטװ ןפאוי בערָא. רייןַאש רמדה-אין בית וועקַאאיז  רטעָאפאון מיין   

מיך טָאנשטָא, און רייןַאענט הרע איבערגענומען אין די ה-יצר רמיך דע  

ו מיין נייעםצ רויסגייןַאייסן המיך גע רע טָאקדוש, ה-ט אין מקוםגײ זןלָא  

. ונטה ַא, ןַא, בריטרחב  

איך צייט בָאשטובן, ה ומערפ וןפיידישע יינגלעך  סי מערסטנװ  

- אל. צוריש וןפינט, אין וועמען איך הָאב געזען שונאים ה רַאפגעציטערט   

נגעַאקיין ל גןָארטרַאפינט נישט קענען הדי  לעגןפגלייך מיט די שקצים,   

צו יידן ָאהינטישע שנהדי  זַא, און איך בין געווען זיכער, לעסּפָאיידישע   

סרויַאאיז  לישרא לקּפָא סָאדורות, און בלויז ווען ד-דור וןפאייביקע,  ןַאאיז   

, ן דערויףלנישט בי ןָאלדי כלבים ז זַאנס,  ַא טַאכגעמ טָאמצרים, הָאט ג וןפ  

- סגעױנג נישט ארוהונט הָאט זיין צ ַא זַאווי עס שטייט געשריבן אין חומש,       

וןפשונאים  יסיקעפ-ירפדי  ַארפ טַא, איך הָאב מורא געהָאשטעקט. י  

מיט הָאט עסרדע מעןַאצוז ערָאבגויים.  וןפ ריינדפביקע אײ, די לישרא  

רדשעלעפ ר. אונדזער שכן, דעוחכ דיקןַאלגעוו ַאיט מגן צו הינט ױמיך געצ  

ץדער שייגע טָא. לָאטַאנַא, רזון אין מיין עלטע ַא, הָאט געהַאט ווסקיָאוולּפַא  

. ער הָאט דעםילןּפש טפָאזיך  לעגטפ רע הונט, מיט וועלכן ַא טַאגעה הָאט  

אין עַאּפדי ל נגעןערלַא, דיספשטע ראויף די הינטע הונט געלערנט שטיין  

מיט יכןרריינקַאויך א עגטלפ ערכמות ח כעלעַאז ךָאיין און נַארהַאנט  רדע  

- און דער הונט הָאט אים נישט גע רייןַאדעם כלב אין גרגרת  רינגעפדי   

ַא עקצוגעבןַאװט געווען רײגעלעקט און געקושט. איך בין ג ָארביסן, נ  

זיך בהָאאיך  רבעָא. רינטישן חבה ַאזַא ןהָאב ומיין לעבן צ וןפ טפעלה  

. נקעןַאגענע געדאײמיינע  ַארפ קןרָאדערש  

. ן שטעטלרינטעה טרטענמיר דערנע צו טונה ַאהָאט זיך  לָאיינמא      

ערוינר, ברויסערג ַאגעזען װי  בהָאאיך  זַאגע, ר רשטערע ראין דע      

רבעָא ;ןפלױצו  כטרַאב איך געטָא, הךָאנ רט גייט מיונה רריקעהָא-געדיכט  

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ילפזוי ַא טונט נישה ַאגיט  ךַאקיין ז זַא, נגורַאפדער וןפגעוואוסט  בָאאיך ה  

, אים ןופ טפנטלויַאיידיש יינגל, ווי ווען מען  ַא ךָאזיך נ גןָאכצויָאנ זשורַאק  

-גע גרויס שרעק און וןפנגענומען מיט העלדישקייט ָאב זיך הָאאון איך   

. זעענדיקנגעןַאכגעגָאהונט איז מיר נ רמיין וועג. דע עךלמעּפַא נגעןַאג  

.סוקּפ ַאזיך מיט  שיצןַאומען בנאיז גרויס, הָאב איך גע הדי סכנ זַא  

ט מיךהָאאיך געמורמלט, ווי מען  בָאה -כלב לשונו"  ץ"לא יחר -     

הונטבער דער ָא ;כלב ַאמיט  געגענישַאאין ב רוךּפש ַאזַא גןָאגעלערנט ז  

יעדן לגטָאפגעָאכנ ראון מי סוקּפ ַא וןפ כטמַאהָאט זיך נישט װיסנדיק גע  

ציין יציקעּפש וויזןַאדָאס מויל און ב נטפהָאט ער געע ָאלמַא. מיטטָאטר  

ביי ןכַאּפנָאער גייט מיך  זַא, רעכבין געווען זי ך. אירלעקע זןרָא ַאאון   

הונט הָאט בלויז רדע בערָא. לטַאלַאמיין צייגן כ וןפ עּפָאל נגערַאדער ל  

מיט אונטערטעניקייט צו ולפ, זיינע אויגן זיינען געווען יספגעלעקט מיינע   

רמיקעַאשטָאּפען קיין װנישט גע ָארג לטָאי איך ווװ, דעם יידישן יינגל, רמי  

די - רקערַאעס איז געווען אין מיר שט סָאנישט, וו סישראל. איך וויי וןפ  

-איך הָאב מיר איינ בערָאאים,  ַארפרא ודי מ דערָאצום הונט  טפַאליבש  

הונט איז ר. דעָאּפגלעט איבערן ק ַאלעבן און אים געגעבן  סָאד טלגעשטע  

טהָאער  זַא, הבותלאון הת ריידפ וןפאויסגוס  ַאזַאמיט  לןַאפצו מיר צוגע  

.ןפרָאמיך שיר נישט אומגעוו  

-ע. ער הָאט גזטָאגעלָאּפנישט  ךדער הונט מי טָאה ןָא לטָאדעמ וןפ      

טהָאונגעריק און ער האון  זָאיימלה, ענישפשעַאב זןָארלַאפ ַאמוזט זיין   

יםאאיבער זיך. ווען איך הָאב  טפַאשרעהמענטשנס  ַאאון  ייזּפט שכגעזו  

,שטוב, הָאט ער מיר געקושט די טריט וןפברויט  גןָארויסגעטרַא הבגנב  

גטַאנישט געוו בָאאיך ה רבעָא ;ויזהאין  זןָאריינלַאאים  לָאגעוויינט, איך ז  

מעןָאנ ַאאים  בָאב. איך הושט רבנישערלב אין אונדזער כ ַא ירןפריינצוַא  

.ייסןהגעגנט גע רזעדאין אונ ןסך הינט הָאבַא , ווי "ןַאיטרגעגעבן "ב  

ַארפ טרַא" געווןַאט "בריטהָאצו קינד,  נגעןַאגעג יזא רען מיין מוטעװ      

זויַא ן. איך ביזןָאריינלַאאים  לָא, איך זטמערָאגעי טָאטיר. ער ה רדע  

אין זטלָאריינגעַאאים  בָא, אז איך הןלאיהזיין  וןפ רןָאגענומען געווראיבע  

ל.הייזע-עדערפ ראונדזע  

ראין אי טערטַאהָאט זיך געמ מעַאן מײמ נגלַאאיך געדענק נישט ווי       

לעבןיש רעלן יינגײאין מ ָאלמנקיי זַאאיך געדענק,  בערָא, ייןּפ רװייבערישע  

הָאבתענוג. איך  וןפן השע זעלכעַאדורכגעלעבט  טַאהָאב איך נישט געה  

ר, און געבן מייספשטע רינטעהטיין אויף די ש ערנטלנט געהו םדע  

ייךװ-טמעַאען סװאיז גע סופ רריקעהָא. זיין עַאּפל רם מיט דעכעלי-םושל  

.עטסַאמווי  טיקלַאאויערן זיינען געווען ג ענגנדיקעָאּפהרַא. זיינע רעםַאאון וו  
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םדע טעקטעשנגייַארמיין הַאנט און זי  עוועןג רקיפהָאב איך מ טציי ָא ךָאנ  

טלעךרצע ן. דעם הונטס ציין הָאברייןַא ללב אין גרויסן ציטערנדיקן מויכ  

נישט צו געבן ילופַא ַאץ, קיין קררזיכטיקָאפ, נטַאזיך צוגערירט צו מיין ה  

. ווער ווייסטינגערפמיינע  ערטַאװגַאצונג הָאט ב זעָאאין מיין הויט. זיין ר  

-לוצּפ, ווען לטןַאנגעהָא לטןָאדי קעגנזייטיקע צערטלעכקייטן וו נגַאווי ל  

זיך נישט מיין ווייזטַאאון עס ב ןדרויס וןפ רזיך נישט די טי טנפע לונג  

מיט גטָאגעז ןהָאב סָאבתים, וו-מנין בעלי ַאמיט  רומגערינגלטַא, רעָאטפ  

נייעם זון אויף ַא כטַאהָאט געבר מעַא, ביז מיין מנגַאל זויַאים לאים תהי  

.טלעװדער   

רמעטענעַאס טנסַאאויף מיין ט ןָאגעט זָאל ַאזיך גלייך  טָא" הןַא"בריט      

אה צושנ זונדערעַאב ַא עסּפע בןָאה סװָא, ווי געוויינלעך כלבים, יצעּפשוז  

.שרעק וןפ רןָאגעוו רגליווערטַאפ יזא טערָאפ. מיין לעסּפָאיידישע  געַאנל  

,נו -יקרוקנדיק זיך. ורער געמורמלט, צ טָאוויי מיר,  ה ויא -      

  !דעם הונט רויסַא, טרייב ָא

,מיינעם ר, דעם הינטישן חברויסגעטריבןַאאים אוודאי  לטָאאיך וו      

דער ושטריק צ ַאאים נישט געווען געהַאט צוגעבונדן מיט  לטָאווען איך וו  

ינט איןהבונדן עצוג טןַאלעך גוים הל, ווי געוויינלהייז-רעדעפ וןפטיר   

מיינע בערָאדעם הונט,  בינדןָאּפגענומען גיך  בָאאיך ה .ערפדי דער  

. מייןטנטערָאלּפרַאפמער  ךָאיקל נרשט סָאגעציטערט און ד בןהָאענט ה  

ם, דערמער צו מי ךנָאט, און נצום הו ליקט עקראויסגעד טָאה טערָאפ  

.הונטס חבר  

- רעגטפהָאט ער מיך גע -ור, חב-גמרא ַאזיך  ירטפ זויַא -      

הונט ַאומען ניינגעַאר רָאג סטוָא, המעןַאדער מ ַארפילים הת גןָאז נשטאטָא  

  ?ילןּפש ואין הויז זיך צ

ּפ.מיט די קע קלטָאגעש טָאה דער מנין יידן      

  טיקעכדי רי ונעןפגע -, גטָאזיי געז בןָאה -שיין,  רשיין, זייע -   

... צייט דערויף  

.ויזה וןפ יבןררויסגעטַאאים  בָא" הָאט געוויינט װען איך הןַא"בריט      

-גע שטאון בושה. איך הָאב ני שונגַאע אויגן איז געווען איבעררנאין זיי  

זויַא לןַאפאין שטעטל איז גע מעןָאאים. מיין נ וןפ ניםּפ רענהָאט קיין שע  

.לןַאפגעקענט  רנשיטָאשוין ג רע טָאנידעריקער ה סָאיק, וורנידע  

זױדז אין הנאו וצ טריפגענרייַא ךַאערגערע ז ןַא ךָאאיך נ בהָאאינגיכן   

אויף רןָאגעוו נקַאמיינע חברים איז קר וןפ ראיינע ה,פמג-קןּפָאדי  -      

יי זייןב לעךּפאין קנע ילטּפצו אים און געש געןַאנ. איך בין געגקןּפָא  

רך מיָא. נץיהע הױכ גןָאהָאב איך געקר נטָאװ ןַאבעט. אין איינעם   
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, רליין ברודעלאון מיין ק רעסטעװטערע שלמיין ע ץיה גןָאבן געקרהָא  

טהָא קיסווָאוולּפַא עלדשערפ רקינד. דע-ריק זויגהָא-רויט ַאאיטשעלע,   

.די אמתע רָא, נקןּפָא-, און נישט קיין ווינדקןּפָאס זיינען ָאד ַאז, גטָאגעז  

-ערלעך מיט עטכטיי טעװאומגליק מיט די צ וןפקן ָאגעשרָאנמיין מוטער,   

ן,טשיָאקרַאז וןפ רקטעָאייסן ברענגען דעם דהגע טָא, הרריעפ ָארלעכע י  

װייבער לעַא רויסגעטריבןַאקטער הָאט ָא. דער דסטןָאנישט ק לָאעס ז לפווי  

-פהָאט אוי רצו אונדז אין הויז, ע נגעקומעןָא ךזיינען זי סָא, ווןלנסביַאאון מ  

ה,ילל, חןָאל, זיי זכטַאזיינען געווען גוט צוגעמ סָא, ווענצטערפדי  לטַארּפגע  

מיט וילישּפ ירמקיין װינטעלע, און ער הָאט גערעדט צו  זןָאריינלַאנישט   

:טער געמישטרעװיידישע   

... קַאצייג צינגעלע, ט ץ!, שייגעיקּפוּפ שַאזקּפָא -      

ייװ, גענומען די עטלעכע רובל מיט צטּפרעצע ַא נגעשריבןָא טָאה רע  

-נָא, און טצו נעמען געל נעןַאנגעשטָאנישט  רָאלט אים גװָא, ווי עס ינגערפ  

,קןּפָאדי  צןרַאנישט ק ָאל, איך זינגערפ ַאמיט  ענדיקָאמיר, דר גטָאעזג  

.און נישט קריגן קיין כלה טּפלזיין געשטו לע´כװייל   

וצ ביַאקיין כלה נישט צו קריגן,  לָאאיך בין גרייט געווען קיינמ  

ר.ייעפעליש ה ַאענט ווי רגעב טָאה סָאויט מיינע, ווה עטקּפָאדי גע צןַאקר  

-עגענט און המיינע  לטןַאאיז געזעסן לעבן מיין בעט, צוגעה מעַאמיין מ  

:רימ והט צנטע  

י יונתןװ ניםּפאין  לעןּפשטו בןָאמיינס, וועסט ה דנישט, קינ ַאץקר -      

... שניידער  

געשיילטָאּפ, ָאּפרַא רמי וןפויט האיז די  כןװָאעטלעכע  שעּפיה ָאךנ      

.בעט ןופ נעןַאגעשטפנייער הויט בין איך אוי ַא. מיט יספביז  ָאּפק וןפזיך   

ענומעןג לייןַאאון  האין דער תור טּפַאנמיך צוריק איינגעש טָאה טעַאדער ט  

צו טָאה סװָאגמרא,  ַאזרה, -הת עבודכלערנען מיט מיר, און דווקא די מס  

.ןַאכז כעלזעַא נדערעַא, געטשקעס און רמיט דינים וועגן געצנדינע ןָאט  

בָא, ההזר-הדינים וועגן עבוד לעַאוויסן די  טפרַאגעד בָאאיך ה סָאוו יבלצו  

רקַאאיז געווען שט טערָאפמיין  בערָא ;רשטייןַאפצו  ויבןהנגעָאאיך נישט   

טלויטראון גע םידושיחען װדש געחמ הָאט ערמסכתא,  רין דעא כטָאקַארפ  

-עגנישט  ר. זיי זיינען מיגטָאגעז רהָאט זיי מי ר, ווען עָאהנה וןפזיך   

.קטָאאון געל ןפמיך גערו טָא. די זון הייןַאר ָאּפכן אין קָאקר  

די נטפזיך געע טהָא, מיםלצה-לכ רקּפשיעור אין  ַאזַאביי איינעם       

,ייד ררעַאויכער דה ַאקרעמער, -טרייטל שניט ריינגעקומעןַאטיר, עס איז   

ַאען װאיז גע רעראי ץיּפאיין ש סָאד, ווָאררצער בװַאש רדנעָאמ ַאמיט   

 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ר.עַאטגל ַאקורצער און  ַא ץיּפש רדעַאנ ר, און דערטעלגעקרייז ַאנגער, ַאל  

:ויךה טגָאאון געז המחש וןפדער ייד הָאט געשיינט   

רב!, בטו-מזל -      

טער איםָאפמיין  הָאט - ?ייטלטר ´רוב, ט-מזל ראיז דע סָאוו -      

.רעגטפגעראיבע  

´ר הָאט - !מעןויינגענא הנומש המית ַאערצל הָאט ה רטעדָאק -  

.גטָאעזגטרייטל   

.ערצלהמען ָאצום נ םרַאמיאוסן ג ַאעבן גוגעצער  טָאדערביי ה      

-עגון א טװָארסן ודעם מיא עראיב רקרימטַאפט זיך הָא רטעָאפמיין       

ט.עדרייד  רדע װָאסעגן װן סווי לטװָא  

ט.רעגפערגיבעא רט עהָא – ?לצערהקטער ָאדער ד ָאסער איז דװ -      

-, מדש רו דעצלע יידן ַא ירןפ טלָאט געווהָא װָאסמשומד,  ַא -      

.נישט דערלעבט סער הָאט ע בערָא -, כטַאגעמ רָאטרייטל קל ´ט רהָא  

און טנקַאגעד רטעָאפט מיין הָא -, רעטבערשױדער א טגעלויב -      

שעיםרװען  זַאייסט, ה דָאס, ה"עים רנשר ד"באבו סוקּפ ַאמיט  רענדיקטַאפ  

... עןגמען זינ רףַאקומען אום, ד  

רייטעװ ענומעןג טעַא, הָאט מיין טרויסַאייטל איז רט ´לייך ווי רג -     

וםצ ןפָאבין איך גיך געל רשיעו ןָאכנ זרה-דהובען די מסכתא רנעעל  

-עשט וןפ לקאײניזיין  גןָאזונצָאושע, כדי הי ´רשטעטלשן נגיד  וןפויז ה  

-גע הָאט װָאסמד, שודעם מ ר,קטעָאעגן דעם דװ הנע די בשורשטעלע לע  

עןלייטטרלטן שָאט געהָאלעשנער יינגל  סָא. דשמדןָאּפיידן  לעַא לטָאוו  

.ותללמיט טויטע ק  

ל,ישרא ץקיין אר ירןפיידן  עַאל לטװָאצל הָאט גערהע קטערָאד -      

.עטטררּפָאייזן זיין װ רקום, וועל איך די -. גטָאמיר געז רע טהָא -   

טלָאעמױסגען אװזיינען גע סן עכקודש ביכל, אין וועל-לשון ַאאין       

ָאּפויזן קבל ןייד אי ַאט ָאלגעמסען, איז געווען אויך אויגצייכענונ לערלייַא  

יבן זייןרנגעשָאען װעגנטן איז ו. ארדָאשיינער ב רגרויסע ַאמיט  רבעָא  

נעןואװט גלייך געהָא דָארב ערמיט ד ןַאערצל. דער מה ר: ד"ןעמָאנ  

סך ַא רט מיט מיהָא. דעם נגידס אייניקל טיעּפַאאון סימ ץרא-מיין דרך  

-אויס סעגװמין איין  ךהָאט מי רצל און ערעהעם ד"ר דעגן װערעדט ג  

:ויבןהגעָאנט זיך הָאס ָאלידל, וו שקוד-לשון ַאגעלערנט   

,אש רהכיהקטן, צר וחמים, ועל  רחד      

ת ...בי-ףַאל המור ומידילבי את תהרשם       

רצל,עהשייכות מיט דעם ד"ר  עַאּפקנ ַא טַאגעה טהָאלידל  ָאסד שטָאכ  

װעגן ַאכטעטרג רדכס הָאב. איך נגהַאענַאמצוז ַאאיך געזען דערין  בהָא  
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ץיידן קיין אר ירןפ לטָאגעוו טָאה סָא, וורדָאמיט דער שיינער ב ןַאדעם מ  

 ישראל.        

ויך אומרואיקא-זויַאמיין  טרגערודעפלייט אוי נדערעַא בןָאן הכאינגי      

.יש געמיטרגלעניי  

און יידן אין סַאגעדרימלט אין ג בןָא, ווען ציגן הגָאט ַאאין איינעם       

-וועג און אויסגע וןפ גןָאנגעטרָאשטויב זיך  ַא טָאזייערע קרעמלעך, ה  

דנעָאמיט מ קטעּפַאנגעָא, סגנָאוו-ייטערל ישעפויהזיך עטלעכע  וןפשיילט   

-יינען זיי געווען גרויסז ןָאנגעטָא. רטעטעַאאון אומדערוו רעמדעפ, ייטל  

-, מיט געעליושלעךַאּפק רטעַא, הגנסַאהויכע קר עפ, מיט שטייטישָאשט  

-רַאה ַא ויףא טילּפזיי הָאט געש וןפ. איינער נסןָאד און מיט וורבע לטעָאג  

ןהָאב ָאסהינטערן רעקל צוויי טויבן, וו לטןַאגעה טָאה דערערַאנ ןַא ;ניעָאמ  

קרעמלעך און שטובן וןפ. לעךּפזייערע קע עקטטרויסגעשַא צןַארך די לוד  

ןהָאב ראון מענער, ווייבער און קינדע נטפגעע ענצטערפזיך די טיר און  בןָאה  

.ריציםּפרעמדע פאויף די  שטַאאיבערר צנדיקלָא, גּפדי קע סגעשטעקטַארױ  

ומעןנגע בןָאה םריציּפדי  טָא, ווען שונגַאען די איבעררװאיז גע רגרעסע ךָאנ  

.רעדן יידש צו די מיידלעך און ווייבלעך  

ַאזיי גערעדט מיט  בןָאה-קיש,  ַא רימ, געבן זי עלַאבוו יןַאש -      

.לשון רשעווערװַאברייט   

מיט די מעןַאזיך, גלייך געווען אין דרויסן, צוז רשטייטַאפאיך בין,   

סָא, וורשוינעןּפַא עכריילעפגעקוקט אויף די  בןהָאיקע יינגלעך. מיר ראיבע  

עטּפאון זיך געטשע סןָאירּפַאּפ טפגעקוינדי קרעמלעך, איי גערטַאלַאב ןהָאב  

.ערינספרקויַאפמיט די   

.מיר זיך נישט געקענט צוגלויבן בןָאה - !זעט, זיי זיינען יידן -      

זייער טָאה סָאד זַאמיר זיך דערוואוסט,  בןָאט הכענק ריצסּפ וןפ      

די ווענט ןָאלאויסמ לןָאשע, זיי זװַאר וןפ זשַאדי לייט  כטַאגעברָאּפרַא רהַא  

ןלעװ. זיי לָאצ ַא ןָא רָאער הָאט ג סָא, ווליעסַאזיינע ס וןפ יטןפאון די סו  

לטקייטַא וןפזיינען  סָאייליקע בילדער, ווהאין קירכע די  לןָאאיבערמאויך   

ףהס הויף אויררשצייט וועלן זיי זיין אין  נצערַאדער ג ר. איבעןרָאכגעקָאּפ  

עלן עסןװיידן  סָא, ווסדָאזיך איבערגעקוקט.  ןדן הָאבײאון קעסט.  הדיר  

ןיאיויזעלעך  לןָאזיי וועלן מ סװָאמער דָאס,  ךָאנן ו, אותפאין הויף טרי  

גן וויױבעג ערמ ּפייגנדיק, די קעװ. שטררודעעצ נצןַא, הָאט אינגעלפיט  

.שדרהמ-און מעריב אין בית החנמ וצ נגעןַאגעג םטיַאלעבַאתמיד, זיינען ב  

.גָאדעם ט טַאהָאט קיין טעם נישט געה ענעןַאװד  סָאד  

,ןָא גָאיענעם ט וןפאין חדר  געןַאנגלעך זיינען שלעכט געגניי-חדר      

ַארפ נצןַאגנ. איך הָאב איגעקומעןָאנזיינען אין שטעטל  רעמדעפדי  סָאוו  
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ויף און דורךהשררהס  רוםַאגעדרייט זיך  נגלַאא און שעהן רדי גמ זטלָא  

און רעמדעפגעקוקט צו די  ןּפַארקַאהויכן הילצערנעם  וןפ רעסּפַאדי ש  

לעקלטעפ, אין געּפאויף די קע רמיצןָאשק ענירעּפַאּפ. אין רבעטַאזייער   

ווענט זיך ייכעל, אויף גןָאכזיינען זיי איבער לייטערס געקר רבַאפהויזן מיט   

-נַאפאון  רביקעַאפ, רויסַא לויגפען נזייערע הענט זיי וןפאון  עטַאּפגעדר  

,מילען-, ווינטסערלעךװַא ;נישטָארען גמזעט  זעלכעַא סָא, ווסטישעַאט  

,רָאה ענזעָאך מיט צעלעמיידל נצנדיקעַא, טךעלפייפמיט  כערעסטּפַא, רביימע  

און רויסַא ינקלפהענט  שמירטעַארפע רזייע וןפ ןעטן זיינפלו ראין דע ייגלפ  

-ליב גע ןָאקינדווייז  וןפ בָאה יךא. זעצטַאזיך ב סןַארַאענט און טװאויף   

מיט קרייד אויף געצייכנטָאנזיי  בָא. איך העךלענטשעמ כןַאט צו מַאה  

זיי צטַא, אויסגעקרריםפס וןפעך לבלעט-ויף שעראזיי  געשריבןָאנט, נווע  

לעגפליים  וןפטער. אויך נשויבן אין ווי ענרוירעפרַאפאויף  גלָאנ ַאמיט   

-ָאּפדעריבער נישט  בָאיות. איך הח אוןגולמס  לערלייַאעטן נאיך אויסק  

.טָאלאויסגעמ כןַאשיינע ז זעלכעַא בןָאה סָאדי לייט, וו וןפגעריסן די אויגן   

געוואונקען מיט עךלרייפבלויז  בןָאמיך נישט געטריבן, זיי ה בןָאזיי ה  

.כטלַאדי אויגן און גע  

זיי בןָאה - ר?שיינע שוועסטע ַא עסּפע סטהָא, ליראאיטשע מ -     

.וויסן לטָאגעוו  

.רןָאאון רויט געוו רשעמטַאפמיך  בָאאיך ה      

גען. וועלטן מיטנזיי געזו ןהָאב זויַא, רבעטַאגע בןָאווי געשיקט זיי ה      

ע מיילער געווען. דער מיט די טויבן אין רעקלרזיינען אין זייע גַאנגעז  

. די צווייכןַאיבערמאות, געהייסן נמבי גטָא, געזרומגעדרייטַאהָאט זיך   

רע דערָאאויף קיין ווייל.  זטָארויסגעלַא רנישטָאער ג טָאזיינע הטויבן   

זיי זיינען דערָא, רויסַא לעךּפהָאט זיי געהאלטן אונטערן רעקל מיט די קע  

.טננוצן די הע טפרַאגעד טָא, ווען ער הקסלעןַאויף די אגעזעסן ביי אים   

די רוםַאדרייען זיך  ַארפאון מיידלעך  עךליינג טשטּפַאגע בןָאה טעסַאט  

טערן זיךנענדער רַאפום נמיט גיה טָאאין שטוב, געדר סןלָארשַאפ, רעמדעפ  

-ציט שמעטער ייערפ. ווי ןפלָאישט געהנהָאט  ךַאצו די משומדים. קיין ז  

ענָארעפנגעָאדי  ןָאבה ַאזױ, עךגעלליפע ערזיי ַארברענטפ סע שכָאטגען, ניל  

צטפגעזי בןָאה מעסַאאון מ טעסַאלייט געצויגן יינגלעך און מיידלעך. ט  

.און געסודעט זיך כסדר  

נצעַאען די זון הָאט גװן להע ַאן והייסן א ַא, גטָא ַא נעםאין איי      

ניקַאלטשנַאן ביימער, איז דער וא עראויכ דעכ ןָאטשעג דָאלס מיט גרצעבע  

-ּפָא טענפָאווַאב וןפ ניעּפַאמָאק רצעַאנג ַאמיט  נגעקומעןָא ווָאטשַאכָאס וןפ  

על, מיט שנעיעּפַאנמָאזיין ק וןפ ויסארָאפ געןַאנ. ער איז געגטןַאנליצי  
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ענט זייערעהאין די  טןלגעהא בןָאה נטןַאליציּפָאמיליטערישע טריט. די   

- ויּפ", לטעסעסָא"ס נגעןַאגעגָאכזיי זיינען נ ךָאשווערדן. נ נגעַאקרומע ל  

בעָאייערע ברוסטן און מיט גרזערישע עלטסטע, מיט בלעכלעך אויף   

. דיעלןפַאגעגעבן ב טָאה לניקַאטשנַא ראין זייערע הענט. דע קנסָאלפ  

-כריס ץריּפדעם  רומגערינגלטַאעל נש ןהָאב ויערןּפאון די  נטןַאיציּפָאל  

די שווערד רויסגעצויגןַאהָאט דער עלטסטער  ךָאהויף. דערנ ווסקיסָאט  

-כָאאים נ בןָאה נטןַאיציּפָאלאין הויף. די  רייןַאטריט  דנעַארּפַאאון מיט   

וילע שווערדן, איןהי דזין אין  ילטּפגעש יילעךרפ טָא. די זון הןָאגעט  

צו געשריגןפרויַא טָאה לניקַאטשַא. דער נלטיווש ענקירעַאל לניקסַאטשַאנ  

מיט דער שווערד. די כעטָאפלייט אויף די לייטערס, גע רבעטנדיקעַאדי   

רעמדעפדי  וןפזיך אויף יעדן  ןפרָא, געווטלזיך געטומ בןָאה נטןַאליציּפָא  

וןפדעם עלטסטן  ירןפצו  כטַאגעבר נטןַאליציּפָאצוויי  ןהָאב ַאלד. בטליי  

איז ר. עלטָאגעמערדי יויזלעך אין קירכע איב טָאה סָאעם וודדי לייט,   

ער מיט ביידע טָאה גנוצלוּפלטריט און געשוויגן.  וילעפמיט  נגעןַאגעג  

. דערנטפצעע סטיקַאאון זיי ה ומעןננגעָא לזיין רעק וןפ צןַאענט די לה  

עקטערלפַארפ רדע .ןבגעגע ָאּפ גנוּפרש ַא רקענערָאדערש ַאאיז  יקַאלנשַאטנ  

-ויסַארזיינען בלויז צוויי טויבן  לזיין רעק וןפ. כטַאטש הָאט הויך געלנעמ  

ןהָאב נטןַאליציּפָאדער העלער זון. די  וןפ ילבערטעַאז, ווייסע, בלויגןפגע  

די הענט, יעדע געבונדןנמעַאדי לייט צוז וןפשטריק יעדן  ויערישעּפמיט   

ן, הָאברטיקַאפזיינען געווען  לעַא. ווען טּפרקניַאפצוויי מענטשן אינאיינעם   

מיט די "סעסעטָאלנדענע. די "סובעדי ג טלגערינגמרוַא טןַאניציּפָאלדי   

דישעלמיט הע טָאה לניקַאטשַאזייט. דער נ ַאגען אין ַאנזיינען געג סנקָאלפ  

צו דער כטַאגעל בןָאטיוול הש קירענעַאע לנ. זייאויסָארפ רשירטַאטריט מ  

ען עטלעכעניי זייז ךָאטע. נכאויסגעגליי געןַאנזיינען געג רעמדעפזון. די   

ךעלאון קעסט כןַאז רעעמיט זיי ולפ, ןָארפכגענָא גנסָאוו-ערטליי ישעפהוי  

לאון שטי עןַאנון ווייבער געשטאיידן  קענעָאען דערשרנביי די קרעמלעך זיי  

רטיפמען  סַארװָאפ טַאּפשנערמען ד טָאה טעסעסָאלדי ס וןפגעסודעט זיך.   

.יק געבונדןרשט יןאדי לייט   

-, יידן געמורמלט בןָאה -ווערן אין קייטן,  וילטפרַאפזיי וועלן  -      

ר ...יסעַאק ןפגערעדט אוי בןָאזיי ה  

נגעןַאאון געג געהויבןפויאשטויב  ַאייט הָאט זיך לדי געבונדענע  רַאפ      

די צוויי בןהָאזייערע  ּפאיבער די קע רטַאווייזער. ה-וועג ַאווי  ראויסָאפ  

געזילבערט און ליגלעןפ, אין דער זון זייערע טערטַאלפווייסע טויבן גע  

.טשן אין זייער שטויביקן וועגנדי מע גלייטַאב  

.גטָאיידן געז ומערפ בןָאה - !קעסַאעניפירמצווה אויף די ט ַא -      
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מיר בןָאה סָאדי טרערן, וו לטןהַאגענכוחות איי עַאלמיט  בהָאאיך       

בןָאה סָאלייט, וו רשירנדיקעַאוועקמַאדי  כגעקוקטנָא נגלַא, און רטּפַאצוגעש  

.גןָאגעטרנרייַאאומרואיקייט דערין  ןַאודערט מיין יינגלעריש געמיט, רצע  

דעם לייכטסטן רשטייןַאפנישט געקענט  לַאפאיך ביי קיין  בָאך הרנָאטעג דע  

. איך הָאב נישטטערָאפמיין  וןפאון וואונדער  סורדרַאפדף גמרא, צום        

לווי סָא, וודָארמיט דער שיינער ב ןַאוועגן דעם מ כטןַאטר געהערטפאוי  

וילטפרַאפעלן װ סָאלייט, וו רעמדעפישראל, וועגן די -קײן ארץן ײד ןירפ  

.קייסער ןפזייער רעדן אוי רַאפווערן אין קייטן   

.די ביידע ענינים טָאעגן װוסט אווראיך זיך דע בָאאינגיכן ה      

צו רןָאפרַאפליטווישער ייד  ַאט כאיז אומגערי גָאט ַאאין איינעם       

יטלה נישָאפגרויס  ַאאון  ריידעלייד מיט קירצלעכע ק ַאשטוב,  רנדזעאו  

רעקל און ַאאין  ןָאגעטָאנ, ליינג ַאמיט זיך  ירטפגע טָאה ר. עָאּפק ןפאוי  

-גע-ץקור סָאד טָא זַא, טןַאמיין ט גטָאדי שיך, און געז יבעראאין הויזן   

טָאה רען תורה. ענערלביי אים צו  זןלָאער איבער לקליידטע יינגל ווי  

און ןפָאדעם יינגל געבן עסן און של לָא, זי זמעןַאאויך גערעדט מיט דער מ  

.ךָאוו ַא עךלקערב ירפ לןָאצ רוועט ע רַאפגעבן אויף אים, און דער גנכטוַא  

זויַא. ווי דנעָאגר רוםַא וןפייד הָאט גערעדט ליטוויש און איז געקומען  רדע  

ָאבער. ריך נישט מעאקיין לענטשין, געדענק  זשַא רןָאפרַאפער איז   

ביי סװָאיטל, ה נישָאפקליידער און זיין  עכעלצרק דעם יידס קינאיך געדע  

דערָא רקלעזמע רָאנ גןָא"דייטשישע" מלבושים געטר זעלכעַא ןאונדז הָאב  

רע בערָא, נגענומעןָאדָאס ליטווישע יינגל  טָאה רטעָאפ. מיין אפור ַא  

די גויאישע ןָאאים אויסט ָאלער ז זַאזיינעם,  טערָאפ וןפ נגטַארלַאפהָאט   

-גלייך גע טָאייד. דער ליטווישער ייד ה ַאווי  ןָאטָאנמלבושים און אים   

,טלַאלכַא נגלַא ַאגל נזיין יי רַאפ שטעלטַאיידער און בנש ַאייסן ברענגען ה  

.גָאאין דעם זעלבן ט נייעןפאים אוי לָאמען ז סװָא  

שרייבן ָאלז רזיין יינגל, ע גטָאגעזָאנאון  רןָאפעקגעַאװדער ייד איז       

ה.ען תורניוו און לעררב  

דו -, וןזיין ז גטָאנגעזָאייד  רדע טהָא -מענטש,  ַאשייקע, זיי  -      

.הערסט, שייקעלע  

טָא, העקַאװאיז  רטעָאפ רדע ָארי נװ רבעָא. גטָאשייקע הָאט צוגעז      

-נישט גע רע טהָאזיין. ערשטנס,  לטָאער גלייך קיין מענטש נישט געוו  

.כטַאאים געמ ַארפדער שניידער הָאט  סָא, וולטַאלַאכ סָאד ןָאנטָא לטָאוו  

וןפ טַאכער חוזק געמ טָאה זויַא. יצעּפזשו רדע וןפ כטַאחוזק געמ טָאה רע  

.וילישעּפביי די  רןָאגעוו עלןפאיז אים ניט גע ךַא. קיין זץלַאאון  לעמעןַא  

-ָאפט ביי מיין נווי נישט איז געלער ךנָאער  טָאעכע טעג הלדי ערשטע עט  

 

218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



סדרייען זיךױגענומען אויך אר רע טהָא לדַא. ברמיט מי מעןַאטער, צוז  

. ער הָאטגןָאבן אים געטרָאה ןגדי אוי ָארוואו נ ןפרומלויַאן ולערנען א וןפ  

צוקערלעך און לערלייַא, עךלזיסקייטן אין די געוועלב טפָא טפױאויך געק  

דער עיקר בערָאדי וועלט שטייט.  סװָאאויף  שטַאלעקעכלעך, און גענ  

יםורוועגן די גיב ץלַאמעשיות,  ןלנג ליב געהַאט צו דערצייוי רעד טהָא  

-. לויט זיינע מעשיות איז אויסגעקודנעָאשטעטל ביי גר שיװאין זיין ליט  

גוי ַא זַאס און רמשון הגיבושאוינען בלויז װביי זיי אין שטעטל  זַאמען,   

ןַאכדי גיבורים מ ל, וויירקַאיידישן מ ןפווייזן אויַאזיך צו ב נישטָארג גטװַא  

-נַאפן די רהע טָאלהָאט נישט געוו ערָאטפ. מיין יישלפ-ּפלאים קרע וןפ      

גמרא. שייקע הָאט נישט רשייקען צו דע ןפות און גערומעשי סטישעַאט  

אויסטערלישע ערלייַאלציילט רמיר דע רא און בעסערנקוקן די גמָאלט ָאגעוו  

.טנגעג רזייע וןפת ומעשי  

,ליסטןַאציָאיסטן און סנאוסט וועגן ציורװאים הָאב איך זיך אויך דע וןפ      

און יצערןפָא, נטןַאליציּפָאס שיסן װָא, נערןָאלוציָאעוורוועגן סטרייקס און   

.ריםָאאון קייס ןַאלגענער וילפַא  

געקוקט אין בָא. איך הרןָאטן געווָאוגעזצדעם שייקען  ובין צאיך       

מיט לעבן, לוסט ולפזיינען געווען  ָאסאויגן, וו רצעװַאזיינע ברענענדיקע ש  

. אויף דיהבגנב לסטן זיין רעקָאנגעמָא. איך הָאב ילטקייטּפאון צעש   

סָאיידיש לידל, וו ַאהינטערן שטעטל הָאט ער מיך אויסגעלערנט  צירןּפַאש  

עיהעי, הוסישן "העי, ר ַאמיט  עפָאסטר ריעדע ךָאנ ענדיקטַארפט זיך הָא  

" ...סעיָאאיז ר ץוויעַאדיערזשָאמסַא, יָאלַאד  

ַאנגערייצט אויף אונדז ָא ץשייגע ַא, הָאט צירּפַאש ַאזַאביי  ָאלנמאײ      

יז נישטא רע ָאבער, ןפזן לויָאזיך ל טעװשייקע  זַאגעמיינט,  הָאב. איך טונה  

יםאהונט און  ןפאוי ןפָארט ער זיך געווהָאענט ה ויזעלדי ב ט. מיןפָאגעל  

אין מיינע אויגן. איך בין ויבןהגעפױא ָארג םט איָאה סָא. דןברטריַאפ  

בערָאצו גיין.  רסעַאאון אין וו ייערפדעם שייקען אין  ַארפגרייט געווען   

זויַאצו אונדז,  געקומעןָאּפרַא  איז דער יונג רטעטַאי אומדערווװ ונקטּפ  

לט בלייבןָאנישט געוו לַאפט ביי קיין הָא ר. עוועקַא עריז אט כיראומגע  

זיין ניי זטָאעלג. ער הָאט מיר איבערהייםַא ןפָאנטלַאן איז וביי אונדז א  

ַא וןפ םרָאפאין דער  כטַאקליין מעסערל, געמ ַא, למעסער ַאאון  טלַאלַאכ  

טהָא ַאלץ ןופ, מער רציע-ןָאּפרּפ ַאאון  עךלינגלסך ק ַאעלע, מיט װשטי  

-וירג עסּפע ךָאבענקעניש נ, הַארץין מיין אזט אומרואיקייט ָאאיבערגעל רע  

.און װייטס און אומגעוויינלעכס סעס  

יד ויבןהנגעָאט זיך הָא סע געקומען. עכיינלעװאומגע סָאאיז ד לדַאב      

.נטשיקעסַאּפַאסן און די ירוישן די װצ המלחמ  
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טָאזיך ה ינעןפאו זיי געװאון  סשיקעַאּפַאנטדי י דָאסזיינען  סער עװ      

זיך ינעןפזיי גע זַא, וסטװאגע ָאטמען ה ָאבערנישט געוואוסט.  רקיינע  

- לסָא סניעָאפ טזיך מי גןלָאזיי ש זַאחושך און -ינטער די הריהווייט,  ץערגע  

. אויך געווען עטלעכע לענטשינער בחורים, צווישן וועלכע עס זיינען טןַאד  

ינטעדעגמען וועט נעמען אויס זַאאינגיכן הָאט מען אויך גענומען רעדן,   

גןָאגענומען קל סצייטנַאב ןהָאב רמענע עלכזעַא וןפ ר, און ווייבעטןַאלדָאס  

מען זַאמען גערעדט וועגן דעם,  טָאה ויערןּפיינען. אויך צווישן די װאון   

לערלייַאזיך  בןָאה רידיםַאף דער מלחמה. אויף יױוועט צונעמען די מענער א  

, תידורן מונטן או, בדןטַאנשפעגן אויװ נגעןלַא, קגןרָאמגעטַארונגען לַאק  

וילישעּפ ַא ןריפן צוריק איינלווי סָא, ווקןַאליּפָא וןפבונט  ַאוועגן  נגעןלַאק  

ץשייגע ַא ערבונט. איינ ַאאיז געקומען צו  ידַארה. אויף איין יכמלו  

אין רבעטַאהָאט גע סװָאיונג,  רישעפָארד ַא, קַאסצַאלַאמיכ מעןָאמיטן ג  

ר.עסקיי ןפידל מיט חוזק אויל ַאגענומען זינגען  טָא, הבריקַאפ ַאאין  רשעװַא  

. רעזעַאּפַאנאון געלויבט די י רע זעלנעשדי רוסי וןפ כטַאער הָאט אויך געל  

- ַאי דנַאל רזייע סנטשיקעַאּפַאדי י ןפרו רַאפרדע זַא, גטָאגעז רע טָאביי הרדע  

ןכנישט קרי רמי זָא", און לןּפַא" ַא", איך בין ןּפַא-ַאמיינט "י סָאייל דװ, ןּפַא  

דעם טװָאלגע ןהָאב נטןַאליציּפָא. די צוויי עסַאּפצַאדי ק וןפ ָאּפק ןפאוי  

ָאט, הרגיבו ַא, קַאצַאסלכַאמי בערָא, רעסטירןַא רלעסטערע-יעסטעטַאמ  

. אייןלןַאאון מעד ליעטןּפָאזייערע ע געריסןָאּפרַאאויף זיי און  ןפרָאזיך געוו  

ט מיט דיהָא קַאסצַאלַאמיכ בערָאערד, שװזיין  רויסגעצויגןַא טָאה נטַאיציּפָאל  

זיין טשָאענט. כה נטסַאליציּפָא וןפדי שווערד  רויסגעריסןַאנט העבלויזע   

יבןררטַאפ קַאצַאסלכַאטיקט, הָאט מיוהַאנט איז געווען צעשניטן און געבל  

יכט אוןעראין ג עריסןנגרייַאזיך  טָאער ה ר.ע דינעכעלדי קייסער  

דעם נדיקפרַאוועקווַא. ערלדָאאון דעם  רטרעטּפָא רסַאעם צד געריסןָאּפרַא  

נישט ַא ןָאגעטָאּפער אויף אים  טָא, הַאסאויף דער ג רטרעטּפָא ןכערלקייסע  

אים, נעמען ךָאנ גייןָאכנ לןָא, זיי זןרויעּפדי  ןפגערו טָאאון ער ה ךַאשיינע ז  

. וילןּפ וןפ עסָאּפצַאדי ק רטרייבןַאפהעק און ווילעס און   

קטַארהַאפ, קַארטעלעכלעך אין משדי  גערייניקטָאּפגלייך  ןיידן הָאב      

. המון ייצטןרגעפױעם אד ַארפא ראין מו ךזי לטןַאהַאאון ב רטיר און טויע  

- ייל עס איז "יעדװ, בןָאנישט מורא ה לָאהָאט געשריגן, מען ז סצאקַאלכַאמי  

ָאבער. עסַאּפצַאדי ק רָא, און מען מיינט נסייסט עה", אייניקייט, שטשָאנ  

- ּפָאוויי צ, די עלטענישןַאהאין זייערע ב רשטעקטַאפיידן זיינען געבליבן   

יידישן בוידעם. אין ַאאויף  עץערג לטןַאהַאזיך אויך ב ןהָאב טןַאניציל  

- רַאפ, טעסַאּפָאאין יידישע ק ןָאזיי זיך איבערגעט ןהָאב טנַאכ רמיטן דע  

- ןָאצ וןפלטן געליטן װָא, ווי זיי טשיילעסַאפ-מיט קעשענע קןַאבונדן די ב  
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עןײנבערד, און ז לטעָאנישט דערקענען זייערע געג לָאמען ז זַא זויַאווייטיק,   

. ווָאטשַאכָאשטעטל קיין ס וןפ ןפָאנטלַא  

געקומען מיט לניקַאטשַאנ רוועָאטשַאכָאאיז דער ס גָאדריטן ט ןפאוי      

יקעסַאזשנמיט ביקסן. די סטר נטעפָאווַא, בזשניקעסַאסטר ןרופ עכעלעט  

געבונדן אין שטריק.  דער ן, וועלכע זיי הָאבויערןּפ רעסטירטַא בןָאה  

.וושטשיקעסָאדי בונט סַאאין מיטן ג טשטּפַאגע טָאה ייןַאל לניקַאטשַאנ  

ער געדונערט און טָאה - !ןרעװ וילטפַארפ ראין קייטן וועט אי -      

זיין רואיק לָא, עס זנגַארלַאפאיך  -שטיוול.  קירענעַאמיט די ל עטּפגעטו  

! ...אין מיין "אויעזד"    
-ריפ ַא. אין איינעם נגַאנישט אויף ל בערָאצייט איז געווען רואיק,  ַא      

זיין וןפוואוסט ראיידעם, יוסף רויזקעס, זיך דעגידישער נ רהָאט דע רגןָאמ  

-ייװמַא עטערּפש ךָאוו ָאמיט  נגעקומעןָאאיז געוויינלעך  סָא", ווהירפצה"  

.קָאליסטַאאין בי ָאםגרּפָא ַאיקסטנס, וועגן נ  

הָאט מען נישט געוואוסט ביי אונדז. מען הָאט קָאליסטַאוואו עס איז בי      

די נייעסן אין דער בערָא. קעסַאיטוולוואוינען יידן  רטָאד זַא, נעןַארשטַאפ  

אדיקע. יוסף רויזקעס, דעררקודשדיקער צייטונג זיינען געווען מו-לשון  

וועגן שרייבונגעןַאאיידעם, הָאט איבערגעזעצט אין יידיש די ב יטווישערל  

,מיט העק קטַאצעה טהָאמען  סָאות, ווען קינדער און זקנים, ווחדי רצי  

. דיגעשניטןפער אויכזייערע ביי טָאמען ה סָאוועגן מעוברתע װייבער, וו  

-. מיט געקענעָאדערשר ,סעלַאב נעןַאהמדרש זיינען געשט-אין בית ווענערַאד  

ןסזעקלעך צו ע-ע טליתרמיט זייע נגעןַאהיימגעגַאזיינען יידן  ּפבויגענע קע  

איך זַא, כןַאאדיקע זרדי מו וןפצערודערט  זויַא. איך בין געווען בייסןָאנ  

ר.מי ַארפהָאט געגרייט  מעַאדי מ סָא, וונבייסןָאעסן דעם  לטָאנישט געוו בהָא  

איז גע סָא, ווערפקו רבטןַאפגע-גרין ַאאויף  וועקגעלייגטַאזיך  בָאאיך ה  

, צום יידישןטָאת צו גוטענ טַאביי אונדז אין שטוב, און איך הָאב געה נעןַאשט  

וצצו יידן,  זריותַאכ עכזעלַא ןָאצחים טור-גוייט זטָאהָאט געל רע סָא, ווטָאג  

-ָאגעבר לייןַא, מעַאמ-טעַא. טהלעךפאון עו רון קינדער, צו ווייבעאזקנים   

-יידן זינ סװָא, רַאפאיז דער סָאד זַאמיך געטרייסט, געטענהט,  בןָאכענע, ה  

אויף עמעןַארזיך דערב טָאוועגן, וועט ג טסָאגיין אין ג ןליידן ווע זַאדיקן, און   

גערעכטער. איך הָאב די רייד ניט געקענט ַאגוטער,  ַאאיז  טָאג לזיי, וויי  

.הערן  

-. איך געשריגן אין ווייטיק בָאה - !שלעכטער ַאאיז  טָאניין, ג -       

! ...טערכעלש ַא  

-לעס-טָאערן די גהדי אויערן, נישט צו  טָאּפרשטַאפ ןהָאב מעַאמ-טעַאט  

.טערונג  
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אין טערפָאאון  רטעפָא נקומעןָא געהויבןָאנ בןָאדי ביטערע נייעסן ה      

טפגעקוי בןָא, וואו זיי הרשעַאוו וןפ כטַאזיי געבר בןָאשטעטל. יידן ה  

"ירהפהצ" ענהפייען די טרילען ומגענ ָאטה רטעָאפמיין  וליפורות. אחס  

,כטןַארנַאפדעם און לייענען די שלעכטע בשורות. אין די אײביים נגידישן   

דעַאסט ַא, ווי מענגעקוועטשטַאיך צוזזיידן  ןאון מעריב, הָאב הצווישן מנח  

.ותכנעגן יידישע צרות און סװ, און גערעדט לףָאוו ַא רַאפא ראין מו ףָאש  

נדערעַא. רעפדערציילט וועגן אומרואיקייט אין די דער ןיידן הָאב-ספרָאד  

רןָאגעוו טַאכגעברָאּפרָאזיינען  נדַאטיף רוסל וןפ עסַאּפצַאק זַא, גטָאגעז בןָאה  

.גןָאזיך געטר ןהָאב געןַאנוויסטע קל ייללערַא. לשטעט סָאד לןַאפַאצו ב  

איז ןעאון מ עןנעַאװמען איז געקומען ד ןװע, ירפאין דער  מָאלאיינ      

ייל עס איז געװעןװצום לייענען,  התור-רפס ַא רויסנעמעןַא נגעןַאצוגעג  

איין רייניקייט עלטפעס  זַאמען, צום שרעק, דערזען,  טָא, הגָאט-נוןחת ַא  

חיימס, אין-עצי תורהלע מיט די מעשענע-רפאין ארון קודש, דָאס קליינע ס  

המדרש-. אין ביתךָאייענען אין מיטן דער וולגעוויינלעך  לעגטפוועלכן מען   

עסּפע זַא, נעןַארשטַאפייך לטומל. מען הָאט ג ַא ויבןהגעפהָאט זיך אוי  

-ר, הָאט מען דעומזוכןַארעטלעכע שעה  ךָאגעמוזט געשען. נ טָאטס הכשלע  

לעבן לסערװַא וןפ רויסַאיים שטעקט ח-ץמעשענעם ע וןפ יסלפ ַאזען ווי   

-טשַאק רומשווימעןַא לעגןפעלכן עס װ, אין רסעַאוו יקּפזומ ַאהמדרש, -בית  

.בערײל עטעפ רעטעּפַאקילן זייערע צע רטָאזיך ד לעגןפזירים חקעס, און   

-רויסַאט זיך ביים ליידן געאיי ןהרוג, הָאב ַא ונעןפגע טָאלווי מען וו זויַא      

ךנָאי װ ןפָאגעלנָאכעולם איז  ר. דערויסַא ּפזומ וןפציען די רייניקייט   

-ָארבלַאפ סָאד טַאּפנדיקע הענט געכרמיט ציטע טָאה טערָאפ. מיין הלוי ַא  

יתלט סולעןּפ ַאויסגעלייגט עס אויף אאון  רעמסָאאין זיינע  רפטיקטע ס  

און קויטיק. די יריעות סנַא נצןַאגנעס איז געווען אי רבעָאשולחן.  ןפאוי  

טעַאטן ריח. מיין טכשלע ַא רייטּפרשַאפ בןהָאאון  וילטפרַאפזיינען געווען   

.טרפנ ַא רגט איבעָא"ברוך דיין האמת", ווי מען ז רפן סראיבע גטָאהָאט געז  

ןַאאין  רפס סָאד קןּפַאייסן איינהגע טָאה טעַאט רגעוויינט. דע בןָאיידן ה  

וןפ גָא. דער טטשיןַאקרַאעולם אין ז-בית ןפויאאון עס מקבר געווען  רוןָא  

,סטַאפגע בןהָא רתענית. יידן און ווייבע וןפ גָאט ַאאיז געווען  הדער קבור  

".ט "ויחלנאון געלייע ותחילס גטָאמען געז טָאהמדרש ה-אין בית  

רויעּפדעם  ןָאגעטָאּפ טָאס הָאד זַאאינגיכן הָאט מען זיך דערוואוסט,       

אחרים-זיינע דברים טריטעפגע טָאה סָא, וושערּפַא-חזירים ַאזון,  ַאגרוסקיס   

נצוָאאים  גטַאמען הָאט נישט געוו בערָאהמדרש. -בית וןפנישט װייט   

. מען איזויערןּפדי אומרואיקע  רַאפ טַאמורא געה טָארירן, ווייל מען ה  
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ער וועט זַא, גטָאהָאט צוגעז חלג ר. דערמסרןַאפ יםאוועק צום גלח ַאבלויז   

.רעליגיע אין קירכע וןפלעקציע  ראויף דע ןפָאשטרַאאים שוין ב  

ז משיחס צייטן קומעןַאשמועסן,  נגעהויבןָאמען  טָאמדרש הה-אין בית      

.ןָא  
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ייזווייל  ,ערזייערע הייזון פער כנישט די דע טןכרריַאפיידן      

משיחן ףאוי גָאיעדן ט רטןַאוו                             
 

גןָאזיך גענומען טר טָאה הבשור ַאזַא -תרס"ו" ָארקומט אין י ח"משי      

- ייבער, קינד און קייט. ערװאון  רמענע ערשטַאהב טָאצווישן יידן און ה  

און אין עוציָאל, אין דער רעוומעןָארּפָאגעזען אין די גמען  טָאשטנס, ה  

. נקומעןָאמשיחס  רַאפ ייןּפזיינען די חבלי משיח, די  סָאד זַא, הדער מלחמ  

, ימלעןה כטיקעַאאין די נ לעקןפמען געזען צייכנס, רויטע  טָאצווייטנס, ה  

. ןחמש וןפ נקומעןָא סָא, ווי דךַאז נדערַאהָאבן ניט געמיינט קיין  סָאוו  

חמהלז די מַא, ירפצוויי איז  לָאויסגערעכנט ווי צוויי מאס, הָאט מען נדריט  

גוג ןצוויש המלחאיז, אין דער אמתן, די מ ןַאּפַאאון י נדַאצווישן רוסל  

לעַא בןהָא, ערטנספמשיח קומט.  ראיידע גןָאזיך של ןפרַאד סָאאון מגוג, וו  

ריםפס דערעַאנלע מאמרים אין דער גמרא און אין ַאאין דער תורה,  סוקיםּפ  

דער וןפ רָאי סָאוועט זיין ד סָאד זַאתרס"ו,  רָאים אויף דעם יזרמ טהַאגע  

רמזים יד טָא ינעןפאין אויסגע ליסטַאעציּפעסטער סראויסלייזונג. דער ג  

, צו דעררפס ַאזיך ניט צוגערירט צו  טָא. וואו ער הטערָאפאיז געווען מיין   

- , אומעריםפס-הקבל דערעַאנ לערלייַאגמרא, צום זוהר, צו  ר, צו דעהתור  

משיח קומט זַאאון אויסגערעכנט לויט גמטריאות,  ונעןפער אויסגע טָאטום ה  

לעגטפ, רויבעלאון ג סטַאענטוזי ר, דער שטענדיקעטערָאפאין תרס"ו. מיין   

, מזים זיינערביים דערציילן מיין מוטער וועגן די נייע  חהשמ וןפ מעןלַאפ  

- כָאניט זיין. מיין מוטער, די מתנגדישע ט קפע עס קען קיין סכאין וועל  

- כאירע גרויסע, גרויע, דור ָאבערקעגן דעם,  גטָאניט געז רָאטער, הָאט ג  

לעגטפ טעַאברען. דער ט טנסַאדעם ט געקילטַאּפ בןָאדרינגלעכע אויגן ה  

די נייעסטע רמזים רטָאמדרש און דערציילן דה-אין בית ןפנטלויַאדעריבער   

 זיינע.

טהָא – ענטָאאיז נ ץק רדע זַא, גָאט רווי דע רָאדן, עס איז קלײ -     

מען הָאט זיי זויַאווי  סָא, וומריםַאאון מ סוקיםּפאון געוויזן די  גטָאגעז רע  

אויף צוריק, הָאבן זיי ילופַאזיי ניט געדרייט,  טָאט, ווי מען הנניט גערעכ  

ריםפאין די ס ריינגעקוקטַאהָאבן  התור-צו תרס"ו. יידן בני ירטפגע ץלַא  

ויבטלגעג בןָאיירן ה סטעָארּפאיז עס.  ויַאז זַא, ערלעךנּפשייַאאון געזען ב  

. רטװָא ןפאוי  
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רגע וןפגרויסער מענדל  ראיז אויך געקומען דע גָאט ַאאין איינעם       

.משיח קומט זַא, טכַאּפרויסגעַאזיך  טָאה לייןַארבי  רדע זַא, טלאון דערציי  

עפרַארבינס ש וןפנער אײייט: הגעלעגנ ַאזַאער עס ביי  טָאה גטָאגעז  

אין רוסישן מיליטער און רןָאומען געוונמדים איז צוגעוחסידים און ל  

חסיד הָאט די ר. דענטָארפ נישןַאּפַאאויף דעם י רןָאגעוו וועקגעשיקטַא  

דערנערט זיך מיט טרוקן רנָאקיין געקעכטס,  רזוכטַאפצייט ניט  נצעַאג  

איז סָאד בערָא. ותפקיין טרי זוכןַארפ, כדי ניט צו סערַאברויט און וו  

ןפאוי לןַאפאיז גע ןַא. ווען דער חסידישער יונגערמץלַאניט געווען  ךנָא  

אונטער די זעלנערישע זַא, ונעןפאים גע ןָאמען ביים אויסט טָא, העלדפ  

,יתלט ַאריכים און כאויף זיך ת גןָאצייט געטר צעַאנער די ג טָאמלבושים ה  

ייליקע בגדיםהווערן אין די  בןָאגרַאל ער בָאער, ז לטַאפ רמעָאט זַא, זויַא  

יסןװ זטָאוועגן דעם געל בןָאה נטָארפ ןפאוי טןַאדָאליידישע ס נדערעַאדי   

-ער געוויינט און גע, הָאט טדערהער סָאד טָא. ווען דער גערער הרקיין גע  

.שיחס צייטןמעס איז  זַאגט, ָאז  

שיחן איזממיט  ןָאצו ט בןהָאיכים כרס אייגנטלעך דעם חסידס תָאוו      

רדער גערע סָא, ווסָאעס איז גענוג געווען ד בערָא. רָאקל ץנַאניט געווען ג  

-אי גןָאומען טרנזיך גע בןָאה דדעם רבינס ריי טָא. גטָאגעז זויַא טָארבי ה  

לןַאפ זטָאגעל בןָאצדיקים ה דערעַאניידישע ישובים. אויך  לעַא רבע  

רמען ווידע טָאה נטָארפ ןפאוי לותמּפ. אין די רוסישע ץוועגן ק רווערטע  

-פאוי בןהָאהמדרש ביי אונדז -רמזים אויף משיחן. יידן אין בית ונעןפגע  

ה.גאול רוועגן דע ןדאין איין רע לטןַאגעה רָא, ננדלעןהַא, ערנעןלערט הגע  

בןָאאון מעריב, ה הצווישן מנח רעיק ר, דעגָא, אין מיטן טריפ ראין דע  

-בית וןפעדל און ביים טונקעלן שיין ר ַאאין  מענגעדריקטַאיידן זיך צוז  

וועגן משיחס קומען. מען - ךַאגערעדט וועגן איין ז ּפמלָא-טפַאמדרש נה  

ערטה, יעדע מינוט. מען הָאט כסדר צוגעגָאיעדן ט רטַאהָאט אים דערוו  

רפושהערט מען דעם רדע טָא, ווי רךָאיעדן ש טַאּפגעכפ, אויעסּפזיך צו ע  

זיי זַאגאולה,  ראין דע ריינגעלעבטַאזיך  זויַא בןהָאטייל יידן  ַאשל משיח.   

זייערע עסקים, זייערע קרעמלעך און כלעסיקןַאנַארפגענומען  ילופַא בןָאה  

און מעריב הצווישן מנח טַארנַאכפ ַאייזלעך. איך געדענק ווי אין איינעם ה  

-רַאפער וועט ניט  זַא, טליהושע גלוסקער דערציי מעןָאייד מיטן נ ַא טהָא  

די דָאש ַאויז אויף ווינטער, ווייל עס איז אים הזיין  וןפ ךַאריכטן דעם ד  

.געלט וןאייט צ  

רףַאס דװָאישראל אינגיכן, צו -ץקיין אר וועקַאמיר  ןלסיי ווע-ווי-סיי -      

.גטָאער געז טהָא - ָאּפ?איך מיר דרייען דעם ק  
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, אויף אים גטָאעזגמען הָאט  סָאבערל, וו לטערַא רדע ,בלויז איין ייד  

ר.ושע גלוסקעהי כטַאייט אין די ניינציקער, הָאט אויסגעלװן ױער איז ש זַא  

-ביז משיח וועט קו ךַאמוזן דעקן דעם ד לָאניט איין מ ךָאעסט נװ -      

יינגל, הָאט מען ַאווען איך בין געווען  -הָאט דער זקן געטענהט.  -מען   

בָאה ונדעסטוועגןפמשיח קומט,  זַא, הדי אייגענע מעש טלך דערצייױמיר א  

... ניט רָאאון ג ָארי נציקַאאון צוו ינףפ ניעןָאפ געדינטָאּפאיך   

-לַאערן דעם הלט ָאניט געוו ילופַאמדרש הָאט ה-דער עולם אין בית      

.יידרטנס   

מיט טגָאמען געז טהָא - ?כןַאז עלכזעַאווייסט איר װעגן  סװָא -      

.ענונגפָאער צעשטערט די ה סָא, ווסָארדרַאפ  

סָאדעם, וו יבל. צורללטן בעַא וןפ לטןַאגעה רקַאנישט שט ָאטמען ה      

ערַאּפקנ ַא, איז ער געווען ניעןָאפ ָארי נציקַאאון צוו ףניפהָאט געדינט  רע  

. זייןןווענעַא. ער הָאט קוים מיט צרות געקענט דכןַאאין יידישע זמדן ל  

ַאעס איז געווען  זַא, ויַאזצו רונדיק,  ביסלַאען װאיז אויך גע רדָאווייסע ב  

ויךאער  עגטלפדעם  ץביסל אין די ברעגן. חוַאער שערט זי צו  זַאחשד,   

גיין ןפרַאווען זייערע זין ד ןַאכיידן מ סָאדעם טומל, וו וןפ כןַאחוזק מ  

,נערלדי זע וןפ כןַאער ל לעגטפ - !טןַאלדָא. אויך מיר סניעןָאפדינען   

-ַאּפַאי-רוסיש רדע וןפ וילפַאאין מיליטער.  רָאי ירפדינען בלויז  סָאוו  

ניט און זי חמהל, ווייל זי איז קיין מכטַאער געל טָאה המלחמ רנישע  

-, הָאט געלער ער, בערכ, אין וועלהצו דער טערקישער מלחמ טקומט ני  

ךָאאיז נ רמעָאעלדישקייטן. טהזיינע  ַארפ לןַאמעד גןָאאון געקר טפקעמ  

סװָא, מעריקעַאזון אין  ַא טַאבערל געה רווייניק געווען, הָאט דע ץלַא סָאד  

ירטפאון  רדָאב לטערָאגעג ַאז ער גייט מיט ַא, יםאאויף  גטָאגעז טָאמען ה  

און אין גויאישע דָארדער ב ןָא קעַא, טיעפַאגרָאטָאפגוי. זיין  ַאזיך ווי   

.זיין שטיבעלע וןפ טַאנוו רקליידער, איז געהאנגען ביי בערלען אויף דע  

-רעפ-שעַאק ערװיעַאלָאניק טןַאלמען וועגן דעם  טָאה כןַאז לעַאצוליב די   

ערןה לטָאניט געוו טָאאון מען ה טַאקיין געהויבענע מיינונג ניט געה רסע  

בןהָאים און גוטע יידן נאון רב ריםפס לעַאוועגן משיחן.  יקותפזיינע ס  

.זיי מער געגלויבט טָא, און מען הנדערשַא גטָאגעז  

יידן טעּפרָאסנישט געווען.  קפקיין ס זמשיח קומט אין תרס"ו אי זַא      

מען זויַאקומען, ווי  סָאמשיח וועט ד זויַאיסן ווי װ לטָאבלויז געוו בןהָא  

-תחית שטייןפישראל, ווען די טויטע וועלן צוריק אוי-ץגיין קיין אר ָאסעט דװ  

בןהָאאון זיי  ל,ישרא-ץעט זיך לעבן אין ארװזוי עס ַאמתים, און ווי ה  

, הָאטמטערלַאפרַאפ ַא, רשיינענדיקע ַא. רטעָאפמיין  רדעריבע עגטרפגע  

שרמדה-דעם עולם אין בית ַארפ לטָאד אויסגעמרײע סייה יטמ טעַאמיין ט  
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זויַאווי  ןפעם אודאין  ָארקל ץנַא. ער איז ניט געווען גנדערַאנַאמיט  ץלַא  

- מיי לערלייַאװעגן דעם  ָאזיינען ד ריםפמשיח וועט קומען, ווייל אין די ס  

טייל ַאנג איז די ריכטיקע. וער צו וויסן וועמענס מיינװנונגען, און עס איז ש  

עַאלכן לעװ, אויף קןָאלגרויסער וו ַא זןָאּפלָארַאט זיך עעס וו זַא, ַאלטה  

זַאלטן, הַא נדערעַאישראל. -ץקיין אר ליעןפ וןא זעצןפעלן זיך אויװיידן   

נישט ָאלווי עס ז בערָאהדרך. -יצתפדורך ק היןַאקומען רריבעאמען וועט   

,מקדשה-חרובע בית סָאאיינס און צוויי. ד יןַאה ריבערקומעןַאזיין, וועט מען   

. עסיםלקיין ירוש זןָאלָאּפרַאימל, וועט זיך גלייך האין  ַאנץס שטייט גָאוו  

צדיקים לעַאבנות. ריים און קװנים און להצוריק די עבודה, כווועט זיין   

ּפ,, זיי וועלן זיצן מיט זייערע קרוינען אויף די קעקומעןָאּפרַאריק ווועלן צ  

עט ווערןװרה וינה, און די גאנצע תכדער ש וןפט כעם ליר וןפ בןָאה ָאהנה  

יקותפזיין מער קיין קשיות און סז עס וועלן ניט ַאוי, ַאזן, ריעדע ַארפ ָארקל  

.מיט יידן הערנען תורלוועט  ייןַאלוא, ה, ברוך טָאג רעםװָאדעות, -און חלוקי  

-גע בןָא, זיינע בלויע אויגן הםַאלפאיז געווען איין  ניםּפ טנסַאמיין ט      

.גייסטערונגַאב וןפמדרש ה-קעלן ביתנטן און טוכלוי  

.רייד טערסָאפערנדיק מיין הבין איך געווען צו ייסטערטַאגב רייניקעװ      

-יידן. אויס סטעָארּפדי  גייסטערטַאב רקַאזיינען אויך געווען ניט שט זויַא  

נדערַא ןַא לטָאיי געווז בןהָא, טעפ, גערודגענעָאלשרעוועטע, דערָאגעה  

לדָאמשומר, גהיין  וןפבר, וויין ה-שור וןפ ליישפ לטָאגעוו בןהָא. זיי הגאול  

,אויף ביימער קסןַאוו סָאעטשן, וול, און קוירשטיינע-לבער און איידלאון זי  

רינצןּפדי גויאישע מלכים,  וןפוועלן קומען  סװָאאון קנעכט און דינסטן,   

און מוזיק און סעודות און גרויסע ערדפאון  רעטןַא, און קסנרינצעסיּפאון   

דלבי סָא. דגָאאיין ט רןָאי רטענטעג, װָאס וועלן זיך ציען טויז רעמעַאוו  

,םלעו לו שנה ביים רבורען תורנעט זיצן און לעװ סװָאחברה צדיקים,  ַא וןפ  

רַאפ נגווינַאלזיי קיין ב ַארפען װ, איז נישט געיקותפס ןָאקשיות און  ןָא רהתו  

.ין גלותא לותפאון ש ייןּפדי אייביקע   

עטגו נדערעַא לעַאאון  רמשומה-בר און ייןה-און קיין שור ,בי, נור -      

.נטוישטעַא רעגטפזיי גע בןָאה - ?ייןזנישט  ָארן וועלן גַאכז  

,ייטל סטעָארּפאיבער די  ןָאלומדישן שמייכל געט ַאהָאט  טערָאפמיין       

זיי טָאגשמיות, עסן און טרינקען, און ער ה רעיק רביי זיי איז דע סָאוו  

:עטרייסטג  

-ַארפהָאט ער זיי  -גוטס,  סָאלדַאוודאי, אוודאי, יידן, וועט זיין ַא -      

מיט דעם גרויסן רגלייךַאפאין  ישטנרָאוועט זיין ג סָאד בערָא -זיכערט,   

-רָאג יזא. עס הינכדער ש וןפט כלי סָאד נזעןָא וןפיקן תענוג דוחניותר  

.נישט משיג צו זיין מיט אונדזערע חושים ווי גרויס דער תענוג וועט זיין  

 

227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. איךטעמטָאגעָאּפ רייערפ בןָאיידן, און איך צווישן זיי, ה סטעָארּפדי       

ןעלערנ וןפוגים נזייערע תע לעַאדי צדיקים  וועקצוגעבןַאען װבין גרייט גע  

דעם זןָאמיר איבערל רַאפ לזָאמען  ביַאכינה, שאון קוקן אויף דער  התור  

ַארפ בןהָאמורא  לןָאז סָאע גויאישע קנעכט, ווכעטלע בןָאה וןפתענוג   

אויסהערן ךָאדי שקצים, נ וןפ געןוניידיקַאלב וןפ ןָארע יַאלדי  ךנָא. רמי  

בןהָאמורא  וןפ רןָאי לעַא ךָא", נמידַאלכַא-רייד און "זשיד-טּפָאזייערע ש  

וצגרויס חשק  טַאגעה יךא בָא, הלניקעסַאטשַאאון נ זשניקעסַאסטר ַארפ  

וןפקייט סגרוי ָאסזען ד לןָאעכט און זיי זנמיינע ק רַאפדי לייט  ןַאכמ  

נוקם צו זיין זיך אין גערַאב וןפאויך געברענט  בןָאענט ההישראל. מיינע   

זקנים און קינדער און ווייבער אין יידישע ייניקטּפגע בןָאה סָאדי רוצחים, וו  

.נדַאשטעט און שטעטלעך אין רוסל  

לעגפאיך  זַאס קומען, חגענומען מיט משיראיבע זויַאזיך  בָאאיך ה      

,. ביים צואוויגן מיין קליינעם ברודערטַאכג וןא גָאוועגן דעם ט טןַאכטר  

עס זיצן כןל, אויף וועגןװָא ַאדי וויג איז  זַא, ןלטעשרָאפאיך מיר  לעגפ  

-רָארשטַאפמיט די צוויי  מעןַא, צוזרידער, שוועסטער און במעַא, מטעַאט  

ן איךוהמתים, א-חיתת עןַאנגעשטפזיינען אוי סָאבענע שוועסטערלעך, וו  

לעגפישראל. איך -ץקיין אר לעמעןַאזיי  ירטפ סָא, וולעָאלעגַאבין דער ב  

וןאט ראיבערגעקע לָאנישט איינמ בָאאיך ה זַאגיך טרייבן די וויג,  זויַא  

רמיויף אקוקן  עגטלפוויגל. מיין מוטער  וןפד נקי סָאד ןפרָארויסגעווַא  

,איך בין רָא, ננדערשַאנישט  זַאע גרויסע גרויע אויגן און טענהן, רמיט אי  

און רקעָאיַאזנטַאפ ַאמיין שוועסטער,   ... ָאּפרַאזינען  וןפציון, -שונאי  

-נַאפמיין  גערייצטפמער אוי ךָא, הָאט נטערָאפ, ווי מיין סטקעַאיוזטנע ןַא  

װעגן דעם זיסן רשטעלונגעןָאפ וןאמיט אירע מעשיות און געשיכטן  זיעַאט  

משיח וןפ רפ, ווען דער שוגָאט דעַאיל ַאס קומט אויף אונדז ָא, וועבןל  

ה,רודי בש גןָאנזָאאון  רדריי טעג כסד טפהערן אין דער לו זןָאוועט זיך ל  

.געמערק עצן אוןניידן קערן זיך אום צו זייערע גרע זַא  

עלן הינטערןזדי גע בןהָא זויַאהמדרש, -יידן אין בית רומעפי די װ      

.משיח ראויף זייע רטַאשטעטל זיך געסודעט און געוו  

די סָאיונגע געזעלן, וו החבר ַא געקומעןָאּפרַאקיין לענטשין זיינען       

לןָא, זיי זכטַאגעברָאּפרַא בןָאגעגנט ה ראין דע רהענדלע-לדַאיידישע וו  

-געסויא עסָאּפש נגעלַאזיי  בןָאטעטל הששינדלען. הינטערן  רבעטןַאאויס  

-, געשניצט שינדלען, געץלָאגעשניטן ה בןָאזיי ה כעלבויט, אונטער ווע  

בןהָא רכעַאמ-די עטלעכע צענדליק שינדלײ. און גערייניקט ז יגעוועטפ  

-ייהדי  ן,יונגע-און שוסטער -י שטעטלדיקע שניידערדצוגעצויגן צו זיך   

יידישקייט. די היימישע געזעלן וןפזיי  גערעדטָאּפמישע געזעלן, און   
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- יּפַאּפזיך  ןָאנטָאעך, לדרדי בע ןָאלווענען, גענומען גַאד טרעהגעפױא בןהָא  

מיט זיידענע עךליטעהזייערע  צירןַאערצלעך, בהענע קעלנערלעך און ר  

-די שינדל בןהָאביז די קני. צו דעם  טעסַאּפָאן די קצריבענדלעך, ק  

און נצטַאאין די שבתים, געטרונקען ביר, געט מלטַאגעזפזיך צונוי רכעַאמ  

.עךלביכלעך און בלעט רייטּפשַארפאויך  בןָאלידער. זיי ה-קרפהגעזונגען   

ס הָאטװָאזינגען, איז געווען איינס,  לעגןפזיי  סָא, וועךלצווישן די ליד  

-סטריי רעסטירןַא ַארפ החסידים צוליב זייער שמח וןפ טַאכק געמזחו  

:עם לידלד טָא וןפ עפָאאיין סטר ךָא. איך געדענק נסקער  

ה,ושמחו בשמחת תורשישו                       

... ט נישט קיין מורארייקערדי סט רַאפשוין  טָאה´מ                      

:לייןַאצווייטע לידל איז געווען וועגן קייסער  סָאד  

,וועגעלע מיט קוילן ַא ירטפנעכטן הָאט ער גע                      

;וילןּפיינט איז ער קעניג איבער ה                      

,ע מיט מיסטלוועגע ַא ירטפטן הָאט ער געכנע                      

... ליסטַאיטַאּפינט איז ער קה                      

סָאוו וןפ, זינגען ערַאכמ-לי שינדדנגען, ודי י עגןלפ רידעל כעלזעַא       

גען קיין אומגליק אויףננישט ברע לָא, עס זגעציטערטפווערן אוי עגןלפיידן   

צועדן זיי רנָאמיידלעך,  וצ כןַאאויך ל עגןלפ רכעַאמ-ל. די שינדלהק  

לערלייַא ןָאגעטָאּפאויך  בןהָא. די יונגען נצןַאאון ט צירןּפַאזיי ש טגיין מי  

ד, ַאיי-ספָארד ַא רטַאגענָאּפזיי  בןהָא לָאאון ליצנות. איינמ יצלעךּפש  

, און איםרגענעָאלרשון דעאתם  ַא, ַאלמן ןַאייד  ַא הָאר,-חזיר וןפענדלער ה  

ה,כל ַאמיט  ָאטטָאנשבער ָא. םאי רַאפשידוך  ַא בןָאזיי ה זַאאיינגערעדט,   

סָא, ווכערַאמ-דלגן שינניו ַאמיט  טריפגעפױצונ מןַאל םהָאבן זיי דע  

טןַארגענָאּפ. זיי הָאבן דעם ריידעלייבערישע קװאין  ןָאאיבערגעטהָאט זיך   

-גע ראיז ע מעןָאכלה" און ביי דעם נ ציקערּפ"ליי מעןָאצונ ַאעגעבן ג ײד  

-ייסע קלייװט מיט טינט די רזיי אויסגעשמי בןהָא לָאווייטן מצ ַאבליבן.   

-ען יענע זיינען געװמיידלעך,  ישעַאטלעבַאשטעטלשע ב עכעלעט וןפ רדע  

.חברטע ַאזייערס  וןפ ּפהחו ַאענט ביי היכטלעך אין די למיט  נעןַאשט  

עןװג, ָאשבת בייטַא אומגליק. אין  ןַאגעקומען צו  ילופַאאיז  לָאאיינמ  

-עקַאװ ץל ַא רנעאײ טָא, הנקעַאהולי ַא וועטַארּפגע בןהָא רכעַאמ-די שינדל  

ראיז געזעסן. דע רעלכן יענעװבענקל, אויף  סָאד רחבגערוקט ביי זיין   

וןא רוקן רָאכעבצהָאט  רענגעליטע דער זַא, ערלַאטַאפ ַאזַאען װאיז גע ַאלפ  

.בןָארגעשט רעטעּפלענד און איז ש  

בחוריט אין שטעטל קעגן גערעדטָאנ רָאהָאבן נישט נ כערַאמ-די שינדל      

ױזַא. רקינדע וןפ סעַאט, טךאויך יונגעלייטלע ָאר, נרן דעם קייסעוט אגָא  
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לשןטעטש רומעןפ ַאאיינעם  רייןַא טענהאין די  ריינגענומעןַאזיי  בןהָא  

וועקַאאיז  ןַאיונגערמ רדע זַא, געקלערטפאוי זויַאאון אים  כערַאמ-שינדל  

.רדָאב טערָאלגעג ַאזיך מיט  וןפ יעפַאגרָאטָאפ ַאאון צוגעשיקט  מעריקעַאקיין   

נישט געשעמט זיך רער אין זיין בריוו צו ווייב און קינדע טָאדערביי ה  

װָאסגסטע איז געווען, רע סָאאום שבת. ד רבעטַאער  זַאזיין,  וצ המוד  

.שבתניק-למחל םע, דןַאריקע צו איר מַאמעקיין  רןָאפיין ווייב איז געז  

, אוןזנקייטָאאון צעל קרותפה רייטּפשַארפאויך ביי די גויים הָאט זיך       

שטעטל, דער וןפרה רווי דער ש דערערַאנזי נישט קיין  טָאה ירטפריינגעַא  

.ווסקיָאיכטער כריסטר  

-רַאפזיך  טָא, הלמןַא ןַא, ץריּפדער  טָא סָאדי מעשה איז געווען, וו      

טהַאגע ה, און חתונרויפ-צירק ַא, נטקעַאמעדיָאק ַאאין  רשעַאליבט אין וו  

, יחוסדיקעםקרובי נדערעַאזיין מוטער און  וןפמיט איר. קעגן דעם ווילן   

לעַאויף האין  כטרַאגעבָאּפרַא טהָא שוינטעּפַאר-די צירק טָא. כטעסַאשלי  

און רןָאקטיַא לערלייַאאיינס און איינס, אויך  נטןַאמעדיָאאירע קרובים, ק  

ליצנות און ערלייַאל ןָאגעטָאּפ, כטַאגעמ רישַאזיך נ בןָאייט הללצים. די   

לערלייַאמיט  ַאץלּפ-ילּפש ַאאויך אויסגעבויט  בןהָאשטיק. זיי -שמד  

-יקשן או ציםָאשק ישעלויּפדי  כעל, אויף וועונגעןלרווייַאפקונצן און -קרצי  

מטרעט געשטוהָאשטעטל  וןפ. דער גלח געקומעןפצונויסעס זיינען זיך   

עקַאװזיין  ַארפזיין שידוך, אי  רַאפ, אי ווסקיָאכריסט ץריּפקעגן דעם   

און ונגעןלייַארװפע און צוציען זי צו כקיר וןפט ניוג רומעפדי  ןּפשלע  

גלחס דרשות וןפ טכַאגעל טָא, היקורסַאּפ ןַא, ץריּפדער  בערָא. יצנותל  

איז סקיָאװטער כריסטכירדער  זַא, טגָאט אויך געזהָאמען  .און מוסר  

הָאט ער קעַאט רַאפקייסער, און דער ןפרעדן אוי סָאאיינס מיט די לייט, וו  

אויף די. עװַארש וןפ סרעַאליַאדי מ כטַאגעברָאּפרַא טהַאגע ריערפ סָאד  

געקומען צו געשלעגן און מרידות. עס טפָאאין שטעטל איז  רידיםַאי  

רגעטהדער ץייגעש ַא טָאה לָארציחות. איינמ ּפָאר ַאזיינען אויך געווען   

-כווע ַא, רטעָאפ ר, דערע סװָא, ַארפדער קהַא ַאמיט  טערָאפזיין אייגענעם   

ורלפ ַאען נזט גנבעָאט אים, דעם זון זיינעם, נישט געלהָא, לדַאטער אין וו  

קעלער ביי-לפָארטַאק ַאאין  לטןַאהַאער זיך ב טָאה רדָאמ כןָא. נהָאלץ  

-רּפָאיידיש  ַאדערהרגעט  ציםָאהָאבן שק עטערּפש לביסַאזיך אין הויז.   

-שריי-לדַאוו וןפטיבל שאין  רייןַאזיינען זיי  כטַא. ביינלדַאאין וו לקָאפ  

טָאייב. װעק דערהרגעט אים און זיין הקרוק, און מיט  המש ´בער, ר  

. מען הָאטחדּפאין  ןפרװָאיינגעַארשטעטל  צעַאנג סָאד טָאה היחצדי ר  

,ואיקע מענטשןראון זיין ווייב, שטילע,  הלטן משַאגוט געקענט דעם   

צחים הָאט מען גלייךוגעלעבט ווי די טייבעלעך. אויך די ר בןהָא סװָא  
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זייערע שטיוול אין דער וןפסימנים  זטלָאגעראיבע בןהָאזיי  ל, ווייטַאּפגעכ  

וןפלע יידן ַא חדּפ ַאאין  ןפרװָאריינגעַאהָאט  הבער די רציחָא ד.ער  

עןװ זַאגרויס,  זויַא. די שרעק איז געווען וםַאר רעפרשטעטל און אין די דע  

, רבעטערַאעטלעכע צענדליק רוסישע  וויזןַאבן זיך בהָא גָאט ַאנעם אײאין   

ענטעָאאין די נ רבעטַאגע בןהָאס װָא, עסַאּפצַא, קךדלעהעמטע רױאין   

זַא, ר, זייענדיק זיכערטיר און טויע קןהַארַאפט מען גענומען ָא, הטןָארפ  

ךָאנ רשעַאקיין וו רןָאפ לעגןפס ָא, וור. די קרעמעןָאויבט זיך ה סע  

- ַא, בציעסַאנסטרָאנייעסן וועגן דעמ סטישעַאנטַאפ כטַאגעבר בןהָאסחורות,   

רענעפמיט רויטע  וםַארגייען  סװָאוועגן יונגעלייט און מיידלעך,  ;דןַאריק  

ן, װָאס שטעכן מענטשטןַאלדָאװעגן ס ר;און זינגען לידער קעגן קייסע  

- טסטע אילאיז די ע סװָא, יידלרויט ק ַאמויד אין  ַאוועגן  ;סןַאאין די ג  

נישט זייערע בןָאגרַאב סװָאלייט, -חדותַאװעגן  ;דיםרמו לעַא רבע  

סװָא, יקורסיםַאּפעגן ר; װאין רויטע מענע רָאאין תכריכים, נ לענעַאפגע  

די עןװ וןאעלעקטריע,  רָא, נהמענטש הָאט נישט קיין נשמ רדע זַאגן, ָאז  

סװָא, יקורסיםַאּפנדערע ַאוועגן  ;מען רבטַאעלעקטריע גייט אויס, שט  

- קָאדער ד ָארבן ישי איז משיח, נ דדו וןפ רמעַאשטָאּפ ןַאנישט  זַאן, הטענ  

. ישראל-רץיידן קיין א ירןפזיינע לייט וועלן  זַאערצל, און הטער   

הישן מנחװמדרש צה-אין בית מענדריקןַאמער צוז ךָאזיך נ לעגןפיידן         

צןפן זיוצן אכ. קרעכןַאעכע זלשרעק עַאלערנדיק די האון מעריב, אויס  

איז שוין רטעָאפויז. ביי מיין ה טסָאטונקעלן ג וןפ גןָאזיך געטר בןָאה  

. ותרס" ָארנקומען אין יָאנישט געווען אין משיחס  קפקיין ס  

ַא גטָאגעז רהָאט ע -משיח, -חבלי מתעאזיינען די  סָאיידן, ד -      

ןפלָאגעה רעלן מיװם, הש הר, אם ירצָאי ָאסד ךָאנ -. ערדיקערפהָא  

 ווערן.

ךעט זיװ טָא-טָאי װימל, האין  לקןָאעקוקט אויף יעדן ווג בןהָאיידן       

. ָאאיז ד ץדער ק זַא, ןפוסרעט אויװקול -בת ַאאון  ווייזןַאב לטּפַאש ַא טָארד  
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שיחמ ָאסוו םדע בוליצ השנה-ראש רערטעשטַארפדער           
נישט געקומען זאי                                

 

הָאט רפ. דער שונגעקומעןָאתרס"ו איז  רָאי וןפדער לעצטער חודש       

, המדרש-בית וןפ רפדער שו רָאשל משיח, נ רפנישט דער שו בערָא, זןָאגעבל  

. זןלָאתקיעה הָאט זיך געאיבט אין ב-לבע רעד ףלברוך װָא ´ר כןלאויף ווע  

תרס"ו רָאי סָא. דקסןװַאגע נונגּפַאדי ש ץלַאמער איז  גָאמיט יעדן ט      

ךָאמשיח איז נ ָאבערצו זיין סוף,  טערנעענון אטער נגעע ץלַאאיז געקומען   

- ָאדי ה רןָארלַאפנישט  טָאדער גלויבער ה טערָאפנישט געווען. מיין  ץלַא  

, אין יעדער שעה, גָאגעװען צייט. אין יעדן ט ץלַא ךָא. עס איז נענונגפ  

זיך געצויגן ווי בןָא. די טעג הווייזןַאב חאין יעדער רגע קען זיך משי  

געהערטפנישט אוי ַאלץיידן  בןהָאהשנה -ערב ראש צןַאנג ַאאייביקייטן.   

, געגלויבט טָא. מען הרךָאערן זיך צו יעדן שה, צורייןַאקוקן אין הימל   

ווייזןַאטבע צו ב ַא בןָאע געסט, װָאס הרמיט טייע טפעס טרע טפָאווי  זַא  

זיך שוין אויסגעקוקט די אויגן טָאזיך אין דער לעצטער מינוט, ווען מען ה  

- , חמשי -, סטַאמיט דעם טייערסטן ג ןפערויך טאזיי, וועט עס  ךָאנ  

ווען וליפַאתרס"ו.  רָאי וןפער וועט קומען צו דער לעצטער מינוט  זַא  

רטַאגעוו ַאלץ ךָאמען נ ָאטה, הנחש צו מרהמד-אין בית געןַאנמען איז געג  

לטעַאדָאס  ַאלץ ךנָאדריי שטערן אין הימל, איז  גייןפביז עס וועלן אוי  

ערן הָאבן זיךטדי ש רעָאב, און דָאס גליק קען געשען. ותרס" וןפ רָאי  

נדערשַאנישט  טָאל, װָאס המהי כעדיקןװָא ןפהימל, אוי ןפאוי יזןַאװב  

עלדפ. אויף דעם כטןַארנַאפע כאויסגעזען ווי ער זעט אויס אין געוויינלע  

זיינע הייםַאגעטריבן  שערּפַא-זיריםחהמדרש הָאט גרוסקיס -בית רוטַא  

יװעך און גרוי לאון געוויינ כעדיקָאיז געווען ווא ַאלץ. ריםַאח-דברים  

לעצטן בליק געגעבן צום ַאהָאט  ערָאטפיין מ. ותלג וןפטעג  עלַאאין   

הילפת-מעריב. דער בעל עןנווַאקול געהייסן ד כןרָאצעב ַאימל און מיט ה  

גלעךײניינו" און די חשנהדיק זיך געציקלט ביי דעם "כי הם ה-ראש טָאה  

;" יַא, ייַא, ייַא, ייַא, יייַא" ערדיקעפָאמיט זייערע ה ןפלָאוגעהצהָאבן אים   

קיין טעם נישט טהָא זויַא. טַאקיין טעם נישט געה טָאזינגען ה סָאד ָאבער  

כןנָא דערןַאנטשן דעם נאוװאיין ייד הָאט גע סװָאהס, בוט-שנהלדי  טַאגעה  

ייב יקָאנין האן ענקעטוג הָאט ןמע סװָא, "ציאמודי " לויפא .ןַאװענעד  
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שנהדיקןה-ראש וןפאין זיך די זיסקייט  טַאנישט געה טָאסעודה, ה רדע  

-ױשנטַאט. ר, צערודעשטױטַאנ. יידן זיינען געווען יקָאנ" מיט הויגלפ"  

זיך טָאה רע .רטעָאפיז געווען מיין א לעַא וןפ רטער און צערודערטע  

,מעןַאדער מ רַאפ, רמי רַאפ, טיםַאעבַאלדי ב רַאפגעשעמט: געשעמט זיך   

.לייןַאזיך  רַאפ  

-ישראל, אויס שור-ץ. אויס אררביטערטַאפאיך בין געווען בייז,       

מדןַאאון לויתן, אויס קנעכט און דינסטן. ווידער זיינען געווען די ז רבה  

עלכןװהמדרש, אויף -בית רוםַא עלדפ רשמוציקטעַאפ סָאלענטשין, ד וןפ  

ץ,גרוסקיס שייגע וןפ זיכטפחזירים, אונטער דער אוי שעטּפַאעס הָאבן זיך גע  

תורהלע. ווידער זיינען געווען-רפקליינע ס סָאד רשוועכטַאפ טָאה סָאדער וו  

יידישע וןפאים וני שד, נטע היראון זייע םציָאדי אייביקע גוים און די שק  

-אין גע סןגָאזיך צע דערסנזוַאב טָאהמדרש ה-חזן אין בית ר. דעעךליינג  

איך הָאב נישט געגלויבט מער אין בערָא", דךּפחוויין ביים "ובכן תן   

און געבן קערלעפ לעַאאויף  חדּפיין ז נשיקןָא טווע טָאג זַא, הילפדער ת טָא  

ע טעג. איךרדזענ, אין אוחדורך ישיס זון, זיין משי לקָאפכבוד צו זיין   

-נההדיקער שמונשה-אשריי דער ב טַאגעה קעןַאנזינדיקע געד לערלייַאהָאב   

טפרַאאון מען הָאט געד זןָאבל-רפעשרה. ווען עס איז געקומען צו שו  

יידן וןפברענגען די תקיעות  לןָארצונס צו די מלאכים, זיי ז-די יהי גןָאז  

-שרעקלע ַאצו  גערעדטָאנהרע -הכבוד, הָאט מיך דער יצר-כסא טסָאצו ג  

-געָאּפזור איז געווען ח. די מעשה איז געווען, װָאס אין מיין מךַאכער ז  

יטהגעָאּפ רקַאס זָאל מען זיין שטנרצו-די יהי גןָאביים ז זַא, רנונגָאוו ַאדרוקט   

,ייערפאש, דעם ממונה איבער  לדעם שר ש מעןנָאביים  ןפצורוָאננישט   

,, קען מען חלילהמעןנָאביי זיין  ןפנרוָא ָאאויב מען וועט דעם מלאך י ווייל  

:רנונגָאביז היינט די וו ךָאוועלט. איך געדענק נ נצעַאדי ג כןַאוב מרח  

שלא …ר והזהר שלא להזכיר את שם שר האש, המלאך הנורא ה"הז  

יךאדערצו,  צויגןעגעהאט ג נגלַא". מיך הָאט שוין ם"ו את העולח ריבחהל  

מלאך. די וועלט איז ייערדיקןפ םדע טָא וןפ מעןנָא םדע ןפנרוָא ָאי לָאז  

שטיין ווי זי שטייט שוין זןָאע הענט, איך הָאב זי געקענט לנגעווען אין מיי  

בהָאאיך  וןא, גָאט ַאון א רָאט זעקס הונדערט און זעכציק ינטויז ףניפ זויַא  

דעם שווערן גןָארויסזַאאיך וועל  רָארגע, ווי נ ַאאין  ןַאכזי געקענט חרוב מ  

-מיט איי לטןַאמיך איינגעה בהָאאיך  ָאבערמלאך של אש.  םדע וןפ מעןָאנ  

זויַאי װשק צו זען ח נצןַא. ביי מיין גןָאנישט צו ט סָאד נגעןַאזערנע צוו  

זיין לאויך איך ווע זַאגעוואוסט,  ָאבעראיך  בָאוועלט וועט חרוב ווערן, הדי   

, אוןהפשר-ווערן אין דער וועלט ענטררבַאפוועלן  סװָא, עַאל וןפער אײנ  

תרס"ז איז דער ןופה נהש-אשר. אין רמיר געהיט די ביינע בָאה ךאי  
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רקטַאש ריםפשטייט געשריבן אין די ס ָאסדעם וו גלויבן מיינער אין  

געגעבן רמזים אויף משיחן און ער בןָאה ריםפס עַאל. רןָאצעניזוקט געוו  

לעבן נישט געווען מער סָאאיז נישט געקומען. צוליב דעם איז אויך ד  

נישט טשָאאיינגעשטעלט. כ בָא. און איך היעררפי װגוט און זיס  זויַא  

מורא ץלַא ךָאנ בערָאאיך  בהָא, נונגָארוו ראין דע רקַאשט זויַאגלויבנדיק   

- און נייגי חדּפמיט  ולפערן, הער זָאל נישט נ, קיילאיר. שטי רַאפ טַאגעה  

ביים ןפגערוָאנאיך  בָאדָאס ערגסטע, ה רטנדיקװַא, דערמעןַאיקייט צוזר  

נישט ָאלדערביי די אויגן, איך ז דיקנכַארמַאפ, ייערפ וןפדעם מלאך  מעןָאנ  

רשרעקלעכער דונע ַא, ווי נקומעןָאוועט גלייך דערויף  סװָאורבן, חזען דעם   

סענעָא, זעענדיק מיט מיינע געשלרטַאב איך געווָאוויילע ה ַאימל. ה וןפ  

- און גע נטפזיי געע בָאה יךאזיך. ווען  רַאפרויטקייט  מיקעַאלפ ַאאויגן   

ַא לטָא, ווי איך ווטעמטָאגעָאּפ רייערפאיך  בָא, הריערפי װ ץלַאזען   

, די יידןַאנץאויסגעמיטן. איך בין געווען ג עפָאסטרַאטַאשרעקלעכע ק  

איז נישט ריםפאין די ס ויבןלמיין ג בערָא. ץנַאען גװזיינען גע לאין שו  

עפטי טזיינען איצ יקותפס וןפ לטןּפַאש ריערדיקעפ. אין די ַאנץגעווען ג  

איך געקוקט אויף די כוהנים ביי בהָא לָאערשטע מ ָאסברוכן געווען. ד  

, ווייל איךןָאט ונישט צ סָאד טנרָאמיך געוו טָאענען, הגם מען הכוד רזייע  

. ןרעװד נבלי ךָאקען נ  

. שווערע טעג אין שטעטל געהויבןָאנזיך  בןָאאים הרך די ימים נוָאנ      

עןנזיי סָאימלען, ווהע נדי בלייע וןפ סןָאגעג בןָארעגנס ה רבסטיקעהַא  

. יהושערביימע לקנדיקעָאזיך אין די וו עטּפטשעַארפנידעריק און  עגןלגע  

- זיי ךַאדעם ד רריכטןַאפקיין חשק צו  טַאהָאט נישט געה װָאס, רגלוסקע  

מיט שינדלען טעטלַאאין רעגן גע טָאאין משיחס קומען, ה ויבנדיקלנעם, ג  

נייע שויבן ריינגעשטעלטַאאויך  טָאה ר. עךַאד רענעםָאפדי לעכער אין צע  

רעמעלייטָאשויבן אין יידישע שטיבלעך. ביי  לטעַא טעטַארלַאפ רדעָא  

עכ. די עטלעטעסַאמיט שמ רשטעקטַאפענע שויבן ָאכהָאט מען די אויסגעבר  

תהילים גטָאגעז בןָאשטיין צום מיליטער, ה טפרַאעדג בןהָא סװָא, םבחורי  

: גען זייערע לידערנהמדרש און געזו-אין בית כטַאביינ  

, נטַאה ַא ןָאגעבוירן ווערן  רבעסע            

;נדַאל ניעסָאפאיידער דינען             

, וירןלרַאפבין שוין ´אוי וויי, כ            

מען ווערט נישט געבוירן ערכיילג ךָאאיז ד´ס           ...  

הָאט זיי ביי´", ווי מווניקעסָאסָא"ל דערָא, יקעסנריזיווּפ ישעאדי גוי      

. סַאיידן אין ג עטּפרטשעַאפט, געהוליעט, רגעשיכו בןהָא, ןפאונדז גערו  

ןפױהמדרש. א-בית וןפגעהויקערטע אין און נאיי נגעןַאען געגניידן זיי  
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- געווען שווע ךנָאאיז  סװָאורה, חש-השווערע מר ַאגעדריקט  טָאשטעטל ה  

.ענונגעןפָאליכטיקע ה ריערדיקעפרער און אומדערטרעגלעכער איבער די   

. ער הָאטטעַאמיין ט נגעןַארומגעגַאאיז  נדערעַאלע ַא וןפגעבויגענער   

סָאוו סָאד ָאבערי תמיד, װגלויבן אין משיחן,  ערטהגעפאוודאי נישט אוי  

די שווערע וןפ רָאס"ו, אין יראויסלייזער איז נישט געקומען אין ת רדע  

רמזים אין דער לעַאעלכן עס זיינען געווען װאויף  רָאחבלי משיח, אין י  

.ייניקטּפגע רקַאט, הָאט אים שטלווע  

איז דער שיעור לפי, וורעמדיקערַאדערב טעַאאוי, רבונו של עולם, ט -       

נישט טָאה סָאימל, ווה טעדיקןַאביים שמ עגטרפגע רע טָאה - ?צו ליידן   

.ןפטרי טרגעהעפאוי  

רָאאויך געווען שווער, שווערער ווי עס הָאט נ יזא הרנסּפמיט דער       

ןרעװ טרסעערגרַאפדָאס שטעטל וועט  זַא ,ענונגעןפָאה עַאלגעקענט זיין.   

-זיי רמעָא. טרנישטָאמיט ג זטָאזיך אויסגעל בןהָא, סלייטפדָארמיט נייע   

-רויסַאזיך אויך  בןהָא, חותּפע נייע משכעטלע רעפדי דער וןפנען צוגעקומען   

-רָאיט גמ זטָאזיך אויסגעל טָאה ױזַא. חותּפמש עכעלשטעטל עט וןפגעקליבן   

ן שטעטל אוןכדור ןַאב ַא ירןפמען וועט דורכ זַא, גנענופָאנישט די אייביקע ה  

לַאקוו ַאס וועט ווערן װָאביי דער ליניע,  זעצןַאזיך ב נקומעןָא ןלעװיידן   

דָאס געווען ווייניק, הָאט אויך דער ךָאאיז נ רמעָא. און טהרנסּפ וןפ  

-ָאזיך קיין נ ריבערגעצויגןַא, רהענדלע-לדַאושע ווהי ´, רלטשטע וןפנגיד   

קרוק און זיין ווייב השמ ´ר רה איבעחדי רצי זַאר. ווייזט אויס, ָאווידוו  

עטל, װָאס איזטש םגידישן יידן צו זיצן אין דענדעם  קןָאהָאט איבערגעשר  

ר,גענומען ווייב און קינדע טָא, און ער הנטַאליציּפָאבלויז איין  וןפ טַאכווַאב  

יידן.  איך געדענק רמיט מע להיהק ַאצו  וועקַא, און סשניר און איידעמ  

ען דערװ, רלוירענערַאפ ַאאיז געבליבן זיצן  רטעָאפיינט ווי מיין הביז  ךָאנ  

,שןָאלַאק עפין טיאאון  עלצןּפ-ןָאּפייע שנדעם, ביידע אין אײיד מיט זיין גנ  

.רןָאפוועקַאזייער  ַארפט נגעזו-זיי ַא גןָאז ריינגעקומעןַאזיינען   

-וירט ַא גטָאגעז מעמַאמיין  טָאה -יכט זיך רס שטעטל צעקָאד -      

.עריקע  

ר, ווערָאווידווָאעק, ווער קיין נַאװיידן  נדערעַאעם נגיד זיינען ד ךָאנ      

.רשעַאער קיין ווװ, טשיןָאקרַאקיין ז  

טעַאאון עלנט. דער ט רטרויע רדזענן מיט אובזיינען געבלי רמי  

-. ער הָאט זיך אונטערםאין זיינע חידושי ןפרָאיינגעווַארמער  ךָאהָאט זיך נ  

ערטער אין דער ילעפווי אין  זויַא. רבעטַאגרויסע  ַא טלָאגענומען דעמ  

קשיות אויף אים און רעגטפמחלוקת מיט רש"ין,  ותפתוס ירטפגמרא   

וצגענומען אויף זיך  טעַאהָאט מיין ט -טענות צו אים  רויסַאשטעלט   
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ַאשווערע,  ַאאיז געווען  רבעטַאש"ס. די  ץנַארש"ין אין ג ערןפטנרעַאפ  

- די אונטערנע ירןפאויסצו עךלגעווען גליק זאי טעַאט רדע בערָאגרויסע,   

.רַאפזיין סיבה דער טַאגעה טָאמונג זיינע. ער ה  

חבלה וועלן-איך וועל קומען אויף יענער וועלט און די מלאכי זַא -      

טעַאהָאט דער ט -רויסע זינד גמיינע  רַאפ םאין גיהנו ןפרװַאמיך וועלן   

איך סָא, וורַאפיושר אין רש"י דער-ץמלי ַאאיך הָאבן  לווע - גטָאגעז  

.שיצןַאות וועט מיר בכ, און זיין זערטפרענטַאפאים  בָאה  

כןלַאזיך מיר געגלוסט  טָאגל, הניונג יי ַא ךָאאיך בין געװען נ טשכָא      

.זיינע גרויסע זינד רַאפמורא  טנסַאמיין ט וןפ  

געקוקט אויף אים מיט טָאזי ה בערָא, כטַאנישט געל טָאמיין מוטער ה      

:רףַאש גטזָא, און געַאלץזעען  סָאאויגן, וואירע גרויע גרויסע   

בעסער לסטָא. דו וושטייןַאב לייןַאעט שוין זיין שטעטל װרש"י  -      

... הװמצ ַא ויךאאיז  סָאדער שטוב. ד רַאפויט רוועגן ב כטרַאגעט  

השם, זיין רעכט-. סיעט שוין, ברוךןפלדער אייבערשטער וועט הע -      

.וןחמיט בט ולפ, גטָאגעז טערָאפהָאט מיין  -   

ה.שטיקל ישוע ַאאינגיכן איז געקומען       

הָאט געוואוינט אין סװָאטער, ומ טנסַאטעמעלע, דעם ט בעָאמיין ב וןפ      

זָאל טעַאט רדע זַאבריוו,  ַא נגעקומעןָאער גובערניע, איז נ, לובליָאװשַאמָאט  

ויז און דיהאיר  טפרקויַאפ טָאייל זי הװצו איר,  רןָאפרויסַא דתיכף ומי  

,דעם חלק ירושה טןַאביים לעבן איינטיילן דעם ט ךנָאאון זי וויל  םָאקר  

.קומט אים װָאס  

געשריבן בעָאדי ב טָאה -יקר, הרב הצדיק ובן קדושים הי נלב -       

געןַאנגעגריבעאזון און גלייך  םענקודשדיקן טיטל צו איר אייגע-לשון ַאמיט   

-ןשויידיש, ל וןפגעמיש  ַאאיז געװען  סָאלשון, וו-מעמַאיש מאויף איר היי  

טשענישן. אונטערגעשריבןנשיעור ברכות און ווי ַא ןָאקודש ווערטער און   

צוצוגעבן איר געסןַארפנישט  ָאלקודש און קיינמ-זי זיך ווידער אין לשון טָאה  

מיר די רביצין טעמע וןפ)" םית טעמע בלומע בת קדושינממני הרב" :טיטל  

( ...הייליקע וןפ טערָאכבלומע, די ט  

ןַאר מאי סָאסיי דערמיט, וו ץלָאטעמעלע איז געווען זייער שט בעָאדי ב      

סןרױג וןפ מטַאזי הָאט געשט סװָאמיט, רדיין און סיי דע ַאאיז געווען   

דוב בעריש ´רב ר רימטערַאען דער בװ. איין זיידע אירער איז געסיחו  

;מעןנָאף זיין ױא ןפנגערוָא ןװָארגע סַאג ַא ילופַאאיז  קעָאאין קר סװָאמייזלס,   

עןװזיידע איז גע-רעלטע ןַא ץ;ינב אין קרעמרזיידע איז געװען  דערַאנ ןַא  

רב אין דערען װדע איז געזײ-ייטער עלטערװצ ַא ַאװ;ניסלַאב אין סטר  

 

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- עלטער זיידע איז געווען דער טורי-עלטער ןַא  ;מבערגַאב טָאדייטשער שט  

. און ווייטער רעטוויי זויַאג, און ר, דער רב אין לעמבע(ט"ז)זהב   

ןַאוס, איז עס אויך געווען איר מחגעטונקען אין ינווי זי איז געווען איי      

ערד  ;צקנב אין קירען װגע יזא טערָאפדיין, וועמעס  ערָאװשַאמָאדער ט  

זיידע איז-דער עלטער ;רשעַאמשה חריף, רב אין וו ´רזיידע איז געווען   

-ץרַארב אין שוו -זיידע -עלטער נדערַאן ַא ;געווען רב אין שטעקטשין  

.ייטערװווייטער און  זויַא, און הטומא  

צו רנספדי מכ, דלטַאנן געהבלע ץנַאג ַא טָאטעמעלע ה בעָאדי ב טשָאכ      

אירע וןפוס חבט מיט דעם יעגעזינד, הָאט זי דער עיקר געל-ויזהזיין איר   

זיינע זיידעס, די וןפאון  ןַאאיר מ וןפזיידעס, די רבנים, און מיטן יחוס   

ייגענעםא איר צו טיטולירן עלןפרַאפנישט  לָאקיינמ רדעריבע לעגטפרבנים. זי   

עךליינען געוויינז טלעךַארמיט דעם יחוס אירן. אירע ק לייןַאזון און זיך   

איז צו לָאמַאטשן. ונאװת און כולען, ברטיט - לטַאאיין אינה וןפגעווען   

המשה רויסגעשיקטַאזי הָאט  זַאווערטער,  ּפָאר ַאדי ברכות צוגעקומען אויך   

רדעָא ובלר-ערפניפגעמיינט   טָאכסף, װָאס ה כרו" העשר דערָאסף כ כרו"  

רדע ךַאז-בײ ַאטעמעלע געװען  בעָאאיז ביי דער ב סָאד ָאבערערל. נצע ַא  

ולפ, רטלַאאיז אין ק לָאוס. דָאס מחי רעיקר איז געווען די טיטלען און דע  

זיך אין גרעסערע געלטער נדלטַאעס ה זַאמיט טיטלען, געווען געשריבן,   

... כמה וכמה טעמים ניּפמ ווַאשָאמָאקומען קיין ט?תיכ ָאלז טעַאט ערד זַאאון   

ער איז .בעטן נגַאל טפרַאנסיעה נישט געד ַאצו  טןַאדעם ט טָאמען ה      

ה,רנסּפעול  וןפזיך  רייעןפַאזיך אין וועג, צו ב זןָאתמיד גרייט געווען צו ל  

נישט געווען קיין דָאי עס איז גרװזוי ַאאייביקע טענות.  מעסַאדער מ וןפ  

וןפצען  רסטָאווי ַא, ןַאצו דער ב ירןפאים צו ָאלעגלה, װָאס ז-ליידישער בע  

ןָארפעג דָאאיז גר סװָא, ּפױער ַאגעדונגען  ןַאטט רןַאפשטעטל, הָאט מען   

רשי עַאטט רעג הָאט דעװ ןפ. אויציעַאנסט-ןַאב רצו דע ערדפ ּפָאר ַאמיט   

סװָא, ערדפ ּפָאר ַא לטןַאם נישט קענען איינהײזיין לעבן ב רלוירןַאפנישט   

.טיווָאמָאקָאל ַא וןפ ייףפ ַא רַאפ קןָאהָאבן זיך דערשר  

,ויערּפ: דעם ַאזַאאיז געװען  הדי מעש ?ערדפצו  טעַאווי קומט מיין ט      

.ןפק בראננטרו ַא ךָאנ ענקטַארבפ לָאמַא, הָאט זיך מיטירטפגעװָאס הָאט אים   

ןפאוי טערָאפמיין  נגעזָאגטָאעטשמע און רק ַאאין  רייןַאאיז דעריבער  רע  

רד,עפגעבן אויף די  גנכטוַאווייל די לייצעס און  ַאאויף  לטןַא, ער זָאל הגןָאוו  

קיין איין גויאיש נעןַארשטַאפהָאט נישט  טערָאפווייל זיי זיינען ווילדע. מיין   

-לס רייד און גערם עוצ ָאּפמיטן ק קלטָאדעריבער צוגעש טָאאון ער ה רטָאוו  

 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, קַאט: "ט געקענטהָאער  סָאערטער ווװאישע ױגט די איינציקע צוויי גָאז  

און סןנַאּפעסן אין שענק ביי די שַארזפ". דער גוי איז זיך ניעּפַא, קַאט  

ןפױעזעסן אגטע איז ַא. מיין טויעריםּפעריקע בדי אי וןפ תביי די מעשיו  

-רַאפ צו ַאזױ װינייסטן חידוש,  מעַאעגן דעם סװכט רַאאון מסתמא געט גןװָא  

לָאמַאף רש"ין, ווי מיטױא רעגטפהָאט גע ותפקשיא, װָאס תוס ַא ערןפטנע  

-ייפילכיקע הזיך מיט  טזָאטנס און צעלװײדער וןפ ןפלָאגערכצוג דו ַאאיז   

און נעןַא, ווילדע, נישט צוגעוואוינטע צו בדרעפ ויערישעּפ. די ייעןרעפ  

ילדעוועטעװון צעא קןָאזיך דערשר ןהָאב, ןװטיָאמָאקָאל וןפ עןערייפייפ  

לייצעס סװָאגעוואוסט  טָא, נישט ער הטעַא. מיין טליעןפזיך  זטָאגעל  

יװדאי נישט ַאװן ו, אייבןרנצוטָא זויַאזיינען, נישט ער הָאט געוואוסט ווי   

ייעןרען שמוניבער גערדע טָא. ער הדרעפעטע װילדעװצע לטןַאהוזוי איינצַא  

שמע ישראל" נישט"בן זיך צוליב דעם הָא דרעפדי  בערָא"  !ראלשע ימש"  

יבער וועגן אוןא ןפלָאייטער. זיי זיינען געװ ויגןלפען גענאון זיי לטןהַארַאפ  

מיט רעם דישל אין נגעשטויסןָאזיך  בןהָאלה, ביז זיי הב ַאזַאמיט  רעלדעפ  

.געשטעלטָאּפבוים און זיך  ַא  

רןָאשענק און געזען װָאס עס איז געוו וןפ רויסַאאיז  ויערּפען דער װ      

טַאּפער הָאט געכ זַאעס, כ ַאזַאאין  רייןַא ר, איז עגןָאאון וו דרעפזיינע  וןפ  

.רטָא ןפדורסן אוי רטעָאפ קענעםרָאשרמיין דע לטװָאאון גע גָאנדר ַא  

דיר ָאנגעזָאגט זָאלסט הַאלטןַארשָאלטענער! איך הָאב דָאך פײד  -     

ַארמָאסטן מיטןפהָאט ער געשריגן און זיך  –אין די הענט!  סעצדי ליי  

.נגָאדר  

ס הָאבןװָא, רשרייבע-לדװַאע יידן, כנען עטלעַאען געשטנצום גליק זיי      

. אין זייןערויּפ רניקןָאילדעוועטן צװצע וןפ טעוועטרַאגעָאּפ טןַאמיין ט  

קעַאט מעןַאמ רמיטגעשיקט צו דע טָאה טעַאט רדע סָאקודש בריוול, וו-לשון  

-רַאפנג און וירּפַאס נצעַאדי ג שריבןַאער ב הָאט, ויערּפדעם זעלבן  טָאמיט   

בת קיןששם קומען אויף ה-הצרי-םאעט װער  ָארווי נ זַאענדיקט דערמיט,   

ט.פָא װירן בבעט אויך שרייװער  אוןבענטשן גומל,  ר, וועט עווָאשַאמָאט  

עןנס זייעמען. ונגעקָאנישט  װריבווי דָאס בריוול איז קיין  רמע בערָא      

טָאטן, נישט מען הַאט וןפט געהערט הָא, און נישט מען כןָא, ווגטע בייַארפ  

-ערין, הָאט געראון איבערקלע יןרגעָארויסע זרג ַא, מעַאי מד. עסּפגעזען ע  

עןװגע דרילים, מנה. זי הָאט געזָאגט תןדערַאנן נָאכאיינעם  װשיקט ברי  

ךַאיין זק ָאבער, סנה-בעל רמאי ´ר ַארפ שןרָאג צןַאכ וצ סנייפאוי לָאמ לעַא  

מע הָאט נישטַאשך. די מוען חװאין שטוב איז גע ןפלָאהָאט נישט געה  

ןגָאען און זנייװאון  גןָאלטן אין איין קלַאגעה ָאר, נישט געגעסן, נטָאכגעק  
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רבעָא. וזעַאקר בַאטרעגער, דעם שוו-סטּפָא םעד נטקעגןַא ןפױן לוילים אהת  

: ערפמיטן זעלבן ענט געגנטַאט זי בָאה בַאשוו רדע  

... בינערשעַאיבט ניקס, רג -      

מעַאז. די מהױזער דגעווען אין אונ סָאזיינען ד כןװָאזייער שלעכטע   

ס ערגסטע. די צייטןדָא ןפָאגעטר טָאה טןַאמיטן ט ַאזר, כעען זיװאיז גע  

רחיטות. דעשמיט מרידות און רציחות און  לופזיינען געווען אומרואיקע,   

ןד, נישט אויסצורענדערןַא כןנָאנס ײילים אהת לָא, דריי מגןָאז-םיליהת מעסַאמ  

ויער. די איינציקעריט צער און טמ ילטפנגעָא בןהָארט, װָאן אײקיין  בײדער  

ןופאון  השור ןופ רייפאיך בין געווען  סָאען, ווװאיז גע רמי ַארפט סטריי  

ּפטעגעשלרומַאן אומיט מיינע חברים  ןפָאעלגרומַאטעג  נצעַאאיך בין גל און וע  

.רעעלדפאון  רעלדעװאון  גןברע לעַא וט צװײזיך מיילן   

ר,ררויטלטעַאפ ַא - מעןונגעקָא טערָאפזעקס איז מיין  ךָאוו ַא ךָאנ        

מיט ױןש טעס וועַאז ת, וחון און מיט גוטע בשורטמיט ב ולפ, רעכריילעפ ַא  

... ילף זיין רעכטהטס ָאג  

?יבןשרנישט גע רט עהָא סַארװָאפ װען?איז ער גע אווו      

עסּפע רע טָא.  ערשטנס, הסערפט טויזנט ענטַאהָאט געה טעַאמיין ט      

,טנסװײצ ;רטלַאק סדָא נגעקומעןָאאיז מסתמא נישט  סר ענָאגעשריבן,  ָאי  

בןהָאם ירעם ברידער און קרובװָא, הירוש רט עסקים צוליב דעהַאט ער געָאה  

טװָאלבן געהָאייל זיי װ, הסתור-סוכים און דיןכן סוא נותים טעאט מיט הַאגע  

איז ער דורכגעקומען מיט זיי און ףהיל טסָאמיט ג בערָאערן חלק, סגרע ַא  

און ריינדפשיעור  ַא ןָאזען  וט צָאדריטנס, הָאט ער געה ;יכןלאויסגעג ךזי  

,ווַאשָאמָאשטיבל אין ט-ושעלעס חסידיםהי ´ר וןפאון די חסידים  יםברח טעַאל  

רקַאזיך שט טָאה´לעך, אויף וועלכע מהט סעודַאכעמגלכבוד אים  בןָאס הָאוו  

טַאּפעכגריבערַאעגס זיך נאײנװן איױש רע טָא, הערטנספ ;משמח געווען  

,ליציעַאקיין ג רריבעַא, און ַאשָאװמָאאיז לעבן ט װָאס, ץענדער גרע ראיבע  

, זינט ערןָארגעזען י הַאטן נישט געױהָאט ש רע ןעמעװרבין,  רוועַאינישצום   

מיט רייטפגע רקַאט מען זיך שטהָא ףויהאין  ווָאשַאמָאט וןפ קעווַאאיז   

ען אים מיטװטיש, מכבד גע םט אים געזעצט בייהָא לייןַאבי ר ראים. דע  

הָאבן זיך םידיסיין און שיריים און געשמועסט תורה מיט אים. די חװ  

דהלעך און איםוסע טַאכן געמושקה אמאון געטרונקען  רייטפאים גע טמי  

זען זיין  וצ רןָאפשוין צוגע ר, איז עטנספניפ ;רןָאפעקַאװזט ָאעלגניט   

עןנדי ו, כדי נישט צוילןּפ-וסישר וןפ ןפָאנטלַאאיז  סָא, ווהברודער ישעי  

חהשם מצלי-או ער הָאט ברוךװליציע, ַאן גאי זעצטַא, און זיך בניעןָאפ  

ענטש. דער ברודער ישעיהמדיקער ובכנגיד און ב ַאסוחר  ַאען און איז װעג  
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מיט אים רייטפגע רקַאזיך שט בןָאייב און קינדער און קרובים הװזיין  און  

זטָאאון אים נישט צעל נימסּפ-לתבאים סעודות און ק רַאפ טַאכאון געמ  

הָאט רַאפאון דער רייסןָאּפעקענט זיך גהכלל, ער הָאט נישט  ... רןָאפוועקַא  

מעןויימגעקַאהאון  ... קומעןעיימגַאהג ביז ער איז ַאנל זויַאעדויערט געס   

רדעוט אים דער ברהָאס, נשטראיז ער, חלילה, נישט מיט ליידיקן, ווייל, ע  

טָאעלט. װאין דער  יפשטריימל, איז עס איין יו ַאה נמת ַאגעגעבן  הישעי  

ויכןה ַאר און מיט הָא רצעַאנציקע שווַאגרויס שטריימל מיט גל ַאאיז עס,   

טייערן ַאטלית,  ַא קעןָאנגעש ךט אים אויָא. ער המעטַאס מעַאס וןפווערך   

טָאה לעםַא. צו דעם אידווַארייניש  ציקפופ שרפא סטָאגעק טָאה סָאטלית, וו  

אויף זיין לןַאפאיז אויסגע סָאהונדערט קערבלעך, וו ירפ כטַאעברגער אויך   

איר ארפ גענומעןָאּפ טָאטעמעלע ה בעָאדי ב סָא, ווטערלדי גע וןפחלק   

איינגעוויקלט , ליגטירלעךּפַאּפגרויסע  מעַאגעלט, אין ס סָא. דרקַאאין מ םָאקר  

, נײטרַאפ ןײלַאט הָאטעמעלע  בעָאדי ב סָא, ווטעַאּפָאדער ק וןפ לעּפָא ַאאין   

, מיטמעַארויסנעמען אין וועג. די מַאגעלט נישט  סָאד לןָאז גנבים זַא זויַא  

, װָאס הָאט אין שמחהלעך און איןטןַאט ןכריילעפאויף דעם  אורףווָארפ  

ליידן ילפ זויַאזי  זטָאע דאגות און געלרגעסן אין איַארפחסידישע סעודהלעך   

ןפרורוואָאפמער קיין  כטַאאומזיסט, הָאט נישט געמ ...  

, װָאסרדעם צע רַאפזיין  חלמו רָאדיר נ ָאלז טָא, גלמענד סחנּפאו,  -      

. ש זיך צום עסןװַאגיי  - טָאגזי געז טָאה - ןָאנגעטָאמיר  סטהָאדו   

ילופ, נישט אויסשטרעקנדיק אגטָאס זי הָאט געזװָא ַאלץס איז געווען ָאד      

טאח ַא רַאפ ררעכנטַאפעווען ג טלָאוו ךַאז ַאזַא, ווייל טןַאצום ט נטהַאדי   

. רבנישער שטוב ַאאין   

ַאמיט  נטפגעעפאוי מעַאניט זען, הָאט די מ לָאשטילערהייט, קיינער ז      

די מעןוגענױסרַאאון  טעַאּפָאק מעטענערַאס טנסַאט וןפ לעּפָאשערל די   

אין מיין לָא. דָאס ערשטע מרנייטַאפגעווען  רטָא, װָאס זיינען דטןָאנקנַאב  

מיט טןנָאקַאנשיינע ב זעלכעַאגעלט און  ילפוי ַאזב איך געזען הָאלעבן   

- איין ןַאען װאיז אויך גע ירןּפַאּפ. צווישן די ּפע קעכלעראון קייזע דלערסָא  

רען אין דעמונעס גע בָארובל. איך ה-צענער ַאשטיקל, -לדָאאיינציק ג-און  

. שייָאּפמיט גרויס  רייןַא נטַאה  

- רויסגעַאעס מיר  ן, אוגטָאגעז טעַאט רדע הָאט –רענדל  ַאאיז ´ס -      

. נטהַאדער  ןופנומען   

סעױגר רּפָא ַאל און רניי סידו ַא נהמת ַאהָאט ער מיר געגעבן  רַאפדער      

ערןװעל װען איך װגיכן, נאי ןפרַאעל דװאיך  סװָאזעקל, -יליןפת ַאאין  יליןפת  

. מצווה-רב  
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זיינען געשריבן רשיותּפדי  סָא, וויליןפת רּפָא ַאסט, דָאס איז װײ -      

רפסו שהמ ´ר – רוםפ גטָאגעז טעַאהָאט דער ט -ליין ַא רפה סושמ ´ר וןפ  

דער ער הָאטײא לָאיעדעס מ הקומן מין ײג לעגטפ רצדיק און ע ַאאיז געווען   

. רשיותּפר ּפָא ַאאין  דערָאמזוזה  ַאתורה, אין -רפס ַאגעשריבן דעם שם אין   

.יליןפת רּפָא ַא רספסו המש ´ר בןהָאצו  הזכי ַאס איז ע  

י ברייטעדמיט  יליןפתע רשווע לטעַאדי גרויסע  טַאכטרַאב בָאאיך ה      

דער וןפגעווען  גייסטערטַאניט ב רָארצועות און איך בין ג עטסטעפרַאפ  

דעם ץוועג. חו וןפבעסערע מתנות  רטַאדערוו בָא. איך ההגרויסער מתנ  

לטעַא רּפָא ַא, נישט ילינלעךפשיינע קליינע לייכטע ת בןָאלט הװָאאיך גע בָאה  

המש ´ר װָאס, ָאס. דיליןפת טעסעטפַארפרצועהדיקע -גרויסע און ברייט  

טָא, הרשיותּפביים שרייבן די  לָאמ ילפ זויַא האין מקו נגעןַאאיז געג רפסו  

ען דָאסװאיז שוין גע וןפדער רינטערעסירט. בעסעאווייניק  ץנַאמיך ג  

מיר געגעבן. דָאס הָאט ער ָאטה טערָאפמיין  סװָאזילבערנע טינטערל,   

- מענגעַאטינטערל, װָאס הָאט זיך צוז ַא -טעמעלע  בעָאב רדע וןפגן ָאגעקר  

- רישפ שיטןַאיט וועלכן צו במ, מדַאז רַאפדעקעלע  ַא טַאאון געה טפשרוי  

בעָארּפ ַאקליין געשניצט טינטערל מיט  ַאאיז געווען  סָא. דירּפַאּפגעשריבן   

. רזילבע 84 וןפ  

עסטערװש מייןָאבער . רעגטפזיך אויף קיין מתנה נישט גע טָאה מעַאדי מ        

הָאט טעַא. דער טכטַאגעבר רהָאט אי טעַאדער ט סװָאיסן װ לטָאגעוו ָאטה  

. מיט חידוש געקוקטָאנזי   

. גטערפער גע טָאה - ה?מתנ ַא לדמיי ַאגען נקען מען ברע סװָא -      

מיינע רַאפ ותלעךפכנ-און ציצה רמעלקעסַאי טַאכהָאט ער געבר רַאפדער      

. דערנע קינגעווען קליי ךָאזיינען נ סָאברידערלעך, וו  

עכמיט די עטלע ןָאצו ט סװָאעסק  ןַאנגעהויבן ָאאין שטוב הָאט זיך       

ַא ענעןפזָאל ע מעַאדי מַאז , טרַאכיילע הָאט מען געטװ ַא .ונדערט רובלה  

ס נשים צדקניות טועןנ, ווי מערסטהרנסּפדער  וצ ןפגעוועלבל און צוהעל  

טָאס הװָא, טערָאכרבנישע ט ַאגעווען  מעַא, ערשטנס, איז די מבערָאעס.   

;כןַאז עכזעלַאאון נישט געטויגט צו  ירטפקיין מסחר נישט גע לָאמנקיי  

ױזַא ,ילפוג געוועלבלעך, שוין צונצווייטנס, איז אין שטעטל געווען איבערגע  

לטןָאס, וונריטד ;איינס ךָאאין נ ענישפדערַאט געווען קיין בשעס איז ני זַא  

און רמסח ַא טַאכרב מ ר, װָאס דעאראיבלפדי קרעמער אין שטעטל געהאט   

מען זָאל זַאאיז געבליבן,  כןַאז לעַאנעמט צו זייער ברויט. צוליב די   

קסטַאוו סָאמיין שוועסטער וו ַארפדן נ ַאל זיין ָאלטן און עס זהַאגעלט  סָאד  

סָאנהויבן רעדן איר שידוכים. דָאאונטער און אינגיכן וועט מען קענען   
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לטןהַאהָאט מען אויך גע זויַאבסוד.  רשטעקטַאפ לטןַאגעלט הָאט מען געה  

רקיינע זַאט. עס איז געזינטער געווען, לװעגן דעם גע עבסוד די געשיכט  

סטאוזיך שוין דערוו בןהָאטל עיידן אין שט בערָא. וןפנישט וויסן דער לָאז  

מיטן דיי ַאנער ײ. און אָאקיין סודות נישטיז אוועגן דעם. צווישן יידן   

םעכן דַאמ ליעַאק לעגטפ סװָאחנה רחלן,  וןפ ןַאמ רײם יוסף, דעח מעןָאנ  

טָאה סָאייד וו ַאדער הײם יוסף,  טָא - עלקערפ-רּפָאבית צווישן -שלום  

, סװַאק וןפ בריקלַאפ ַא טַאט געהָאאי ער ה - רנסותּפ לערלייַא טַאגעה  

וצחסיד דער ַא, אי רעַאכמ-שןַאמַאק ַא, אי ער איז געווען םָאקר-לעדער ַאאי   

מיט אים נגַאל זויַאאון  רייןַאט ני העדאין  טןַאגענומען דעם ט טָאה רע -   

רּפָאדי  עמעןנרויסַא לָאביי אים, ער ז ועלטּפגע טָאגעטענהט, ביז ער הנאיי  

. םָאקר-דערעאין זיין ל ותפמיט אים אין שות גייןנרייַאהונדערט רובל און   

רעםָא. ווטערָאפן געווען ביי מיין ח-נושא רקַאהָאט שט ןַאלּפ ספײם יוסח      

געלט ביי זיך. אי עס ברענגט לטןַאתבלית איז דָאס צו ה ַא רַאפבאמת, װָאס   

זיך ןַאּפריינכַאיסן, און רװאי גנבים קענען זיך, חלילה, דע ,רייןַא רנישטָאג  

קען רשיידנסַאפ, אויסברעכן. הלילחקען,  הפרש ַא דערָאאין הויז,  טנַאכביי  

םָאקר-לעדער ַא ותפשות כןמַא ָאלז טעַאדער ט זַא. איז נישט בעסער, ןפערט  

לטװָאטלעך און זי נגאײעקזיסטירט שוין  םָאי קרד ?ןפמיט אים, חיים יוס  

קיין הָאטער, חיים יוסף,  -דען  סָאוו רנָא, טןפגעשע לדענעָאג ןַאכט מנגעקע  

יטמ טרדרייַאפנייע סחורה. ער איז  ןפאין קוי צולייגןנרייַאגעלט נישט   

ונדערטהעטלעכע  ריינלייגןַאקענען  לָא. ווען ער זבריקלַאפ-סַאגעלט אין קוו  

צען רשפבריווח, א רנסהּפ כטַאזי געבר לטָא, ווםָאקר-רובל אין דער לעדער  

אין רבעטןַא .שותף ַאווערן  טעַאדער ט לָאוודאי. דעריבער זַא ךָאוו ַארובל   

ירןפ ץלַאעט שוין װ, ווייל ער, חיים יוסף, ןפרַאוועט ער נישט ד םָאדער קר  

זיין טעַאט רעט דעװעלט ג ריינגעלייגטןַאצוליב דעם  רבעָא. רריעפי װ  

וועט זיך קענען זיצן רואיק און לערנען רע .גלייכער שותף צום ריווח ַא  

, ערלפינפ ַא לָאמַאך, װָאריווח יעדע  לןַאפיינַארדער זייט וועט אים  וןפאון  התור  

. וועט געבן טָאמער, ווי ג ילופַא לָאמַא  

געלט לטןַאצו ה האיך אייך, רבי: איז עס נישט קיין עביר רעגפנו,  -      

  ?דערנאון קי רדן מיט ווייבעײצוויי  ריכטןפ, ווען עס קען אויקַאז-אין שטרוי

און -זיין געל בערדל  ײיק דערבדחיים יוסף, גלעטנ רעגטפגע טָאה -   

. , װי ביי זיך אין קעשענעחאיר תמיד בטו נטעיטן געלט זמ  

, דערטעַאמיין ט טקלָאצוגעש טָאה -חיים יוסף  ´, רוודאיַא, דאיַאװ -      

ךַאגלייכע ז ַאעס איז זייער  -און גלויבער  טימיסטָאּפשטענדיקער  ...  
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נישט טןָאגער טןַאאון דעם ט יקותפע סראי טַאהָאט געה מעַאמיין מ      

. ער הָאטטןָאגעטרָאּפז נישט י. חיים יוסף אכןַאז עכזעלַאלן זיך מיט אײצו   

זויַאג, רבע לדענעָאגערעדט זיסע רייד, איינגעטענהט, צוגעזָאגט גליקן, ג  

טעַאט רעדט. דעעריבערגא טערָאפהָאט מיין  רברייט, ביז ע זויַא, גַאנל  

ע עס איז געוועןכ. אין וועלירןּפַאּפע בויגנס מיט כעטלע שריבןעגָאנ טָאה  

רענישןָאווַאמיט ב טוועל ַא ם.יפהתחייבותן צווישן די שות לעַא נגעשריבןָא  

קטןנוּפ לעַאט די הָא. חיים יוסף נגעשריבןָאגעווען  ןריּפַאּפזיינען אין די   

.נעןעאיבערליי לטָאנישט געוו וילפא  

רהָאט ע - ָארס איר ווילט נװָא ץלַא ייבןרריינשַארב, איר קענט  -      

.טפירשטנַאגעציקטער ה  ַאמיט  ןריּפַאּפאון אונטערגעשריבן די  גטָאגעז  

דעם ויסגעגעבןַארזיין זייט און הָאט  וןפיבן רגעשראונטע ָאטה טעַאדער ט  

-ּפָאראון קייסערלעכע  סרעלדָאמיט די  טןָאנקנַאגעלט, די שיינע ב סָאיידן ד  

.טוב-זיך מזל טשןנוװא, געטענה דיעבן גהָאבן זיך גע יםפותטרעטן. די ש  

םחײ געקומעןנייַאר, איז ריפאינדער רייטיקפ, ךַאמָאּפ כןנָא ךָאדי ערשטע וו  

.געלט-ערּפקו ביסלַאדרייערל מיט  ירןּפַאּפ ַא כטַאטעכטערל און געבר ספיוס  

ריקעדלַאגעוו ַאען װס איז געדָאעס צוגענומען און געשמייכלט.  טָאה מעַאדי מ  

מיידעלע סָאד ט, איזו, צו דער מינךָא. די צווייטע ווסהנרּפ רצושטייער צו דע  

. אויף דער דריטערותפתוש וןפיווח רגעקומען מיט עטלעכע קערבלעך   

עכטלעערט ַאגעוו טָאה טעַאמיידעלע נישט געקומען מער. דער ט סָאאיז ד ךָאוו  

נישט געקומען, הָאט ַאלץמיידעלע איז  ָאסטעג צוליב איידלקייט. ווען ד  

צוערשט נישט טָא. חיים יוסף הןפמיך געשיקט צו חיים יוס טעַאדער ט  

ר,יקן גויאישן שוסטעדהינקע ַאעדט מיט רגע טָאגערעדט מיט מיר. ער ה  

מיטן ןָארגעוו טיקַארפאיז  רביי אים לעדער. ווען ע טפט געקויָאװָאס ה  

ערנדעַאלערליי ַא ןָא, טרלעדעדן ײ, הָאט ער גענומען צושנרקעדיקן שוסטענהי  

:טר. איך הָאב אים געמונטערבעטןַא  

...הָאט מיך געשיקט צו אייך טעַאט רחיים יוסף, דע ´ר -      

-לערליי אויסַא ןָאנדיק און געטרהע-נישט כטַאט זיך געמהָאחיים יוסף       

-לד און געדודָאס גע רןױרלַאפבן שוין ָא. ווען איך הבעטןַארגעזוכטע   

ווי ער געקוקטָאניים יוסף מיך ח טָא, הערןפטנע רמי לָאאים, ער ז גטָאז  

:רייד לבעַאט און געזָאגט מיט הנמיך נישט געקע לטָאוו  

,רנומעןַאפען װבין גע ךאי זַא, טןַאדעם ט גָאז ..., דו ביסט עס ָא -      

.דרנ-, בליכןָאצוויי וו ַארפאיך וועל שוין שיקן  זַאן ו, אנומעןַארפ רקַאשט  

ער וועט נישט שיקן. מיין זַא, טילפנדר הָאב איך דער-אין דעם בלי  

-גע ערפענט ספעם שותדהָאב  ךן איװעואיק, רמוא ןָאראיז גלייך געוו מעַאמ  
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. לָאלע מַאווי  טימיסטישָאּפאיז געווען  טעַא. דער טכטַאבר  

מעןַאת צו דער מוטענ טַאער געה טָאה - ?איין לטַאפ רװָאס די -     -  

. יבןראונטערגעש ירןּפַאּפ, נטַאט געגעבן די ההָא דיי ַא  

עם קומענדיקןד, נישט רעמנישט געשיקט זיין מיידעלע  טָאחיים יוסף ה      

אים והָאט צ טעַאדער ט. ךנָאדער ייטיקרפ נדערַא, נישט קיין רייטיקפ  

. דערןריּפַאּפ, יידישקייט, חתימות אויף רשוט טענות, גערעדט וועגן יהַאגע  

דעה. און געריבן-רחס ַאויף אווי מען קוקט  םייד הָאט געקוקט אויף אי  

. ענט אין אומגעדולדהדי   

. רייןַא רנישטָאברענגט ג טפגעשע סָאב נישט, רב. דהָא´כ -      

. טנהגעטע טעַאדער ט טָאה -געלט  סָאזשע מיר צוריק ד-גיט -      

- רָאג טלװָא, ווי ער רעגטפיים יוסף איבערגעח טָאה - ?געלט סָאד -      

-נרייַאהָאב עס ´כ. ָאאיז נישט לטגעדָאס  - ךַאז ַאזַאעגן װנישט געוואוסט   

אין רדלענהע-י לעדערדת ובחו לטָאגעצָאּפ בהָא´כ ;ורותחגעלייגט אין ס  

שעװַאר ...  

. . אין שטוב איז געווען חושךןפָאלנישט געה בןָאות הנקיין טענות און מע      

רנטָאאים געוו טָא. זי המעןַאמ רדע רַאפהָאט זיך אויך געשעמט  טעַאער טד  

זיין ַארפ טןַאט וןפ טַאכנישט צו גלייבן. אין שטעטל הָאט מען אויך געל  

רערגע ,ביטער ןָאראיז געוו געַאדי ל .רןַאנָאּפזיך  זןָאזיין ל ַארפבטלנות,   

איז´ס זַאשלעכט,  זויַאאין שטוב  רןָאאיז געוו לָא. איינמגָאמיט יעדן ט  

ברויט. מיר זיינען שוין שולדיק ַא ןפצו קוי סָארווַאפנישט געווען  שממ  

וןפ ומעןנרויסגעַא לטמָאדע טהָא עמַאמריער. די פ וןפס רגעווען די בעקע  

ראיז אי ָאסציקע שטיקל צירונג וונאיי סָאג, דנשטיקל צירו ַא טענישלהעַאב ַא  

, רשעַאקיין וו טןַאה, און געשיקט דעם טנדער חתו וןפ בליבןַארפ טַאגעה ךָאנ  

מיט ילקעּפש ָאּפק ַא. דָאס איז געווען דַארמבָאל ַאאין  רזעצןַאפזָאל עס  רע  

, ווייל צוליב דעםילקעּפש-רציטע ןפמען הָאט עס גערו סװָא, טלַאנילירב ַא  

טָא, היאהּפ ַא, געקרייזלט ווי רבטַאאיז געווען געק יסלפ ענלדעָאדָאס ג סָאוו  

ילקעּפדן די שונגעבנאיי טהָא טעַאן כסדר. דער טרטבע צו ציטע ַאט ַאעס געה  

. רשעװַאקיין  וועקַאאון איז  טשיילעַאפ-רויטער קעשענע ַא וןפ ץיּפש ַאאין   

, עןַאמדער מ גטָאצוריקגעקומען און געז ראיז ע עטערּפמיט צוויי טעג ש  

ר. עעילקּפש רדע רַאפרובל  ציקפופ רדַאמבָאאין ל גןָאער הָאט געקר זַא  

, רובל ציקפופדי  רויסצונעמעןַאע, נאין קעשע נטַאי חד עקטטגעשנרייַאט ָאה  

סַאאיז בל טעַאט רע נישט געווען. דענדָאס געלט איז אין דער קעשע ָאבער  

שןָאמען הָאט קיין גר ָאבערעס, נקעשע לעַאט כדורכגעזו טָא. מען הרןָאגעוו  

        . ונעןפנישט גע  
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רויסנעמעןַאגעמוזט  רעס ביי מי בןָאה ןַאבים אין בנג ר!וויי איז מי -      

?װָאס טוט מען -ער געביטערט  טָאה -   

עקוקט מיטגגעזָאגט און  מעַאהָאט די מ -זיך צום עסן  שַאגיי וו -      

יין שטיקאען װאיז גע סװָא, טןַאט ןפדרינגלעכע אויגן אויכגרויסע דור  

. לונגפװײרצַאפ  

אין לטןַאגעה טערָאפמיין  טָאה - ?ט זיך געקענט ריכטןהָא רווע -      

... דרן, יידן מיט בעדצווישן יי ןַאעסן אין בזבין גע´כ -רמלען ואיין מ  

סָאד -געזָאגט  מעַאהָאט די מ -בערד, גיי עסן  ןָאמיט בערד, צי  -      

. לטַאעסן ווערט ק  

- רויסַא רדעם הָאט ע טָאעסן. אנשט נגעןַאאיז נישט געג טעַאדער ט      

. יןרדע ריינגעקוקטַאאון  רפס ַאמען ענוג  

, הטנגעטע רע טָאה - ר!בעסע וסתמא ווייסטמל עולם, שו נרבו -      

רייןַא רפקוקנדיק אין ס ...  
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ַאר אונדזפלענטשין װערט צו ענג                         
 

. אונדז ארפשטעטל ענגער און ענגער  סָאד רןָאאיז געוו גָאמיט יעדן ט      

, טסטימיָאּפער ס, דער גרויערָאטפמיין  ילופא זַאומען דערצו, קעס איז גע  

סןָאשלַאב טָאן, און ער החוטבלעבן מיט זיין  נטָאן נישט געקױהָאט ש   

ןכזיך זו זןָארש"ין און ל רטיידיקןַאפאין  רבעטַאזיין גרויסע  וועקצולייגןַא  

,מעןַאצורעדן דער מ רובירטּפ טעַאדער ט טהָאות. תחילת רבנ דערַאנ ןַא  

צייט צו אירע עלטערן קייןַא דער אויף נמיט די קי בןָאפעקַאװזי זָאל   

כן דָאס ריכטיקעועט זיך אויסזװ רע ןאון פעלה םעט איװ טָאג זַא, און ייָארבילג  

דעם ול צודז ברענגען בכבוד גדנאו ןודז אנאו ךָארבנות, וועט ער קומען נ  

. זי הָאטוןפערן דערה לטװָאט נישט געהָאבער מיין מוטער ָא .רטָאנייעם   

ראי רקינדע ריפמיט  לייןַאזיך  ןפרַאנווָא רןָאע יראין אי לטָאנישט געוו  

אונדז אין שטעטל טזָאהָאט דעריבער געל טעַא. דער טלדזהַא ןפאוי טערָאפ  

רדזימינעַאדער ר זַא, ענונגפָאה ר, מיט דעדזימיןַאקיין ר רןָאפזיך  זטָאאון געל  

איז רןָאפבעסער רבנות. גע ַאדערגרייכן  ןפ, וועט אים העלריינדפרבי, זיין   

טָאוין געווען זיין שטייגער, השי עס איז װ בערָאצייט,  רקורצע ַאויף אער   

בןָא, װָאס הענטעָאאון נ ריינדפשיעור  ַא ןָאאויף די וועגן  ןפָאנגעטרָא רע  

.רןָאפעקַאװגיך  ַאזױ זטָאן אים נישט געלוא רייטפזיך מיט אים גע  

בןָאאון גלויבן אין מענטשן, ה איוויטעטַאאון נ טפַאריינדשפצוליב זיין       

,געבונדןוצו אים צ רןָא, געווטערָאפן מײ גןרָאלדיק ליב געקװַאמענטשן גע  

-נַאפגליקן און  לערלייַאזיך, צוגעזָאגט אים  וןפ זטָאגעלָאּפאים ממש נישט   

ן אין ניסים און איזײבגל לטָאהָאט געגלייבט, געוו טעַאט רדע .זיעסַאט  

כעעלה. יעדע עטחבטהאון  גָאיעדן צוז וןפ רןָאגעוו גייסטערטַאב קַארשט  

-ערלּפ, געשריבן מיט ךעקודשדיקע בריוול-נייע לשון נגעקומעןָאטעג זיינען   

עגןװמיט גליקן  לופות, ורקע שדירונ-בַאלדיקע רבנישע אותיותלעך אין ה  

אים די בןָאשטעטלעך. אין איין שטעטל ה לערלייַארבנותן אין  לערלייַא  

ייטװצ ַאאין  ;שם זעןה העלן אם ירצװזיי  זַא, גטָאחסידים צוגעז ערנדזימיַאר  

טפהָארב,  ַאנדער ןַאנדערער צד וויל ַאגם דער הצד, און  ַאשטעטל הָאט ער   

ןואויל. אװזיין צד וועט מנצח זיין און עס וועט זיין גוט און  זַא, ָאבערער   

געלויבט ,טָאס הװָא, הדרש ַא לטןַאגעה ילופאין איין שטעטל הָאט ער שוין א  

סטעָארּפיי די באויסגענומען סיי ביי די לומדים, סיי  רקַא, שטרבערשטעאײדער   

 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



סעודות כטַאאון געמ ןָאנגעטָאס כבוד ױרט גרָאד ךיידן. מען הָאט אים אוי  

ל נישטװײתב רבנות הָאט מען אים דערכקיין  בערָאים כיד המלך, א רַאפ  

ילףהיטן אייבערשטנס מ רבעָאלערליי מניעות, ַא ָאל עס זיינען דװײבן, געגע  

ענדיקן בכי טוב און מיט הצלחה ץלַאי אוודַאעט זיך װ ...  

לדערװײך נָאז ער קען ַאזיך ענדיקן דערמיט,  ןלעגפלעך װע בריַאל      

װָאסניי רבנות,  ַא כטַאאיצט הָאט זיך געמ דָא, ווייל גריימקומעןַאהנישט   

ריכטיקע סָאעט קריגן דװער  רָאווי נ בערָאעלכעס, ַאזאון  זוינסַאזיין  רףַאד  

  ;ילף, רעכטה טסָאוועט זיין, מיט ג ַאלץיימקומען און ַאהבנות, וועט ער רכתב 

 . טערװײאון  רווייטע ַאזױאון   

- ָאענט די הײהָאט מיט גרויסע גרויע אומעטיקע אויגן געל מעַאדי מ      

. טיציזםּפקעסמיט  ולפ, ָאּפן קטמי קלטָאאון געש טןַאט וןפלעך װירב ערדיקעפ  

.רעגטפעגאיך  בָאה - ?טעַאט רשרייבט דע סװָא -      

געזָאגט, נישט מעַאדי מ טָאה -גמרא  טַאבל ַאגיי,גיי, גיי לערנען  -      

. אויף די בריוולעך רטָאוו ַא טרןּפדיק לנעװ  

- מען אוװגמרא. איך בין גע טַאלבען קיין נלער לטָאנישט געוו בהָאאיך       

דיק, גרייט זיך צורידעװ-ריך, און קידעז ייב לןַאפ, און גערקפהואיק און ר  

- מיין אומלייטיש רַאפמוסר  טָארוו ַא גןָאז רס וועט מיָאוו ,אויף יעדן ןפרװַא  

כטַאמעג טַאגעה בָאאיך ה כןװעל, אין לטַאלכַאמער וסיצן ז ַאקייט. אין   

לטַאטשאין גע עַא לַאטמיט   רנייטַאפהָאט  מעַאריס, און מיין מ-לדַאגעוו ַא  

גָאאיך הָאב זיי יעדן ט סָא, וויאותּפ קסענעַאלפ רּפָא ַא טלד", מי"ד ַא וןפ  

, ייטװ-מיילן ןפָארומגעלַאבין איך  ר.צער און קירצערקי ץלַא הוגעשוירן בגנבצ  

- ריינַא לעגפרן. איך װעייף ר רַאפומרואיקייט אטלעכער ניוג וןפגן ָאגעטר  

נער טרויעריקייט אוןעבערגעטריבאי וצ האיבערגעטריבענער שמח וןפ לןַאפ  

רטַאאיך זיך צוגעש בָאה לָאמנ. אייכןַארישע זַאלערליי נַא ןָאגעטָאּפב הָאאיך   

, אין טיר לטּפַאש ַאך רדו טקגעקונרייַאאון בגנבה  המקו רצו דע ייטהשטילער  

- ערד איז אויס ראונטער דע וןפ. ווי הגיין טביל רייבעװי װדי צו זען כ  

, קליינער מענדעלע רװי דע דערערַאנון ניט קיין אקסן עמעצער, װאגע  

כט אוןואומעטום געז, װָאס הָאט זָאגרויסער ג ררקער חסיד מיט דעװָא רעד  

רויסגענומעןַאאיך  בהָא לָאמ סרדעַאנ ןַאזינד.  טַאּפגענישטערט און דערשנ  

אינמיטן זןָאהמדרש און גענומען בל-אין בית ענישטעלַאהב וןפ רפדעם שו  

זַאדיק, עניינמ ,וואונדער ייזב ףאוי ןפָאנגעלָאען זיך ניידן זיי זַא זויַא, ָארי  

איבער געןניּפרמען אינמיטן לערנען שענויך גא הָאב לָאמט. איינמומשיח ק  

ביי דער מלאכה קטּפַאמיך גע ָאטה רעדיװ. און רעלעמַאב וןפ יערעסַארדי ב  

.ער מענדעלענווי דער קליי נדערערַאנישט קיין   
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- ענוגמענדעלע  רקליינע רהָאט דע - !ושעלעהי ´לייט, ר ַאקסט װַא -      

ןורט אָאפ טעַאט רדע -צו רעדן  סװָא ָאנישט  -´ ר ַאמיט  ןפמען מיך רו  

 ... טגרינּפער זון שד   

סָאן דָאזאון ל ןָארפמורַא סטנַאעגן מיין טװך ָאשט ַאז געווען אי סָאד      

        . רב ַא ןָאשטעטל   

יךאז ַא, טיטַאּפע ַאזַא לןַאפנגעָאאיז אויף מיר  רייטיקפ ַאאין איינעם       

, נישטלטיקשלעצטן  ןביז עסןגעגפאױאון  ישפצו די  ַאּפטזיך צוגעכ הָאב  

ט דערזעןהָא מעַאדי מען װאויף שבת.  ישפן שטיקל אײזנדיק קיין ָאאיבערל  

. ילופא טעזידלג, נישט גןָאעשלגשט ני, הָאט זי מיך ישפ ןַאפדי ליידיקע   

און געקוקט אויף מיר רעגטפגע רהָאט זי מי - ?שעמסט זיך נישט -      

 מיט אירע גרויסע אויגן.

ליקלעךגען װלט געװָא´כ זַאמט, שעגע זויַא ;מטשעגע ָאב מיך יהָאיך א      

. ףָאי יעדער שטרװער גען ערװעגיר קוק איז א. גןָאמיך של לָאז מעַאדי מ  

סערװַאן טרָאגאין שטוב: גע ץלַאן ָאעטגאיך  בָאה דעםָאככן נװָאעטלעכע   

וןפזיך  ןפאויסצוקוי ביַא, ןפאיינקוי ןפלָא, געָאלץה קטַאעהגנעם, ובר וןפ  

הָאלץ, ןקהַא,  ביים ָאלנמאײ. שיפדי  צועסןפאױד נזי רישערַאדער נ  

קט דעםהַאאיבערגעאון  נָאזין דער א ןפרָאמיר געט ץלהָאשטיק  ַא הָאט  

געזעסן אין די גרעסטע ה. מיך בין עטלעכע שעטפעלה רדע ףויאביין   

ר.מיט מי ןפרָאהָאט געט עס סָאמען, ווַאציילט דער מרון נישט דעאיסורים   

מע דערזעןַאט די מהָאלן, װָאגעש ןַאנצנגאין ָאראיז געוו ניםּפן מײען װט שער  

, זיך רשטייטַאפ. סקיָאװלּפַאװ רעלדשעפצום  ירטפוועקגעַאאון מיך  הרצמיין   

. רַאפדער שןָאציק גרװַאנאון גענומען צָאד ט יימיך אויסגעשמירט מ הָאטער  זַא  

. ווסקיָאוולּפַא ערשעלדפנקומען צום ָא טפַארעדג רט מען װידעהָאאינגיכן       

טהָאון זי אברוסט  רף דעױא הכערע משװ ַאגן רָאט געקהָאמיין מוטער   

מישע מיטלען הָאבןהײבערישע, װײלע ַאען װרים. וע יסכגעליטן שרעקלע  

ורן צָאפ. קיין געלט צוצוקיןסווָאלּפַאװ ןפור, הָאט מען געןפלהָאנישט גע  

ףַארמען ד זַא, טגָאהָאט געז עלדשערפדער  .עןװאיז נישט גע רָאקטָאד ַא  

ילופא סנע, עשעקע וןפ לרמעסע ַאען מסגענוױרַאהָאט  ר. עערירןָאּפגלייך   

. ציעַאערָאּפי דכט ַא, און געמשןװַארומגעַאנישט   

ערעװגן די שרָאבערטיא נטָאט געקהָא רמוטע כעַאזוי מיין שווַאי װ      

שענעםַאגעוו-ניט ַאורך ד ירטפגעכרו, דנקַאגעטר-ףָאשל ַא ןָא ,יעַאצערָאּפ  

רמעַאזַארוסישער ק ַאאין  עלערנטג, װָאס הָאט זיין מעדיצינישע קונסט רויעּפ  

בין יערַאצעָאּפביי דער  נטסיסטעַא. דער רשטייןַאפצו  ןָאיך ניט אב הײ -      

. טעסטער הָאט ניט געקענט צוזען קיין בלוװייל מיין שװען, געװיך א  
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ָאבערין דער הײם, א טןַאדעם ט טפַארמען געד הָאטל ָאלעמַאווי  רמע          

נגעַאל ךָאלטן אין איין זוכן רבנותן. נַאהָאט געה ראיז נישט געווען. ע רע  

װָאסמיט גליקן און מעשיות וועגן דעם,  לופאיז ער געקומען, ווי תמיד,  כןָאוו  

נדיקגייװש טהָא מעַא. די מגטָא, יענעס צוגעזגטָאגעזוצ סָאאים ד טָאען המ  

. ליתכיסן תװ לטװָאלע גליקן און געַאט רעהאויסגע  

?כטַאעברגסטו ָאבנות הר-תבכ ַא -      

, טזָאגעגצו רבי הָאט מיר ערד רבעָא -געזָאגט  טעַאער טדהָאט  -ניין,  -     

עלן מיר זיצןװייל װרעשטעטל. ד ַא ריגןקמיט דער צייט  רמי טער ווע זַא  

        . ויףהביים  דזימיןַאאין ר  

מיינט מיט זיצן טעַאדער ט סזוינַאוויסן, װָאס  װָאלטהָאט גע עַאמדי מ      

ס דערװָא, ןַאלּפ נצןַאבאריכות דעם ג טציילרהָאט דע טעַאויף. דער טהביים   

סידים זייחע נזיי געזָאגטָאנ טָאבי הרדער  .אים ַארפט ַאכרבי הָאט געמ  

ג, זָאלַאנערן לדױקען  ָאסי דװ ױזַא ערָאב. טןַאט ןַארפרבנות  ַא ןפַאזען ש לןָאז  

דזימינערַאורים אין דער רחי בדעה מיט ד-הנען יוררדערווייל לע טעַאט רדע  

עטװדעם  ץער צייט. חוניע ודעט צנבי הָאט געגריר רס דעװָא, הישיב  

, װָאס דערשטלעךּפס און די הי תורדרבינס כתבים,  םאיבערקוקן דע רע  

הסנרּפוועט זיין  ןַאכדי צוויי ז טָא וןפק. ורבי זָאגט, און צוגרייטן זיי צום דר  

, תובנר גוט ַאצייט  ערורך דד ןַאכזיך מ טװעז עס ַא, און טַאנה רייטערמיט דער ב  

. שטעטל ַאן רב אין רעװאון  הדי ישיב זןָאוועט ער איבערל  

. עגטרפגע מעַאהָאט די מ - ?תבכ ַא רט מיט דיַאכבי געמרט דער הָא -      

.געזָאגט טעַאט רדע טהָא –וג נאיז גע טװָארבינס רדעם  ה!לילח -      

- גע מעַאהָאט די מ - ?ירותכלן שָאצ גטָאצוגעז רהָאט ער די לפװי -      

. ןװיסלט װָא  

. גןָאריך נישט זמרף איך ַאד סהנרּפן גווע זַאגט, ָאדער רבי הָאט געז -      

. רדיקענענשיי ַאטע געזָאגט ַאט דער טהָא –יווח רילף בה טסָאעט זיין מיט גװ´ס  

דיקניסָאּפגי װגעזָאגט,  ַאמעהָאט די מ -מיר נישט  טעלפגע ךַאדי ז -      

. רטָאוו ַאכתב,  ַאליב  הָאבאיך  -זם ַאענטוזי טנסַאװַאסער דעם ט לטַאמיט ק  

מיט קינדער רקפה ףזן אוילָאמען קען זיך נישט  ...   

ינײ. דספאוי בןױנגעהָאזיך  ןהָאבמע ַאמ-טעַאישן טװצ יםסוככדי ס      

עלןװזיין נישט  ַארפ טןַאט וםת צנוטע טעלַאדי  טרַאכבעויסגַארט הָא מעַאמ  

ןרנישט קלע ַארפ, זיעסַאטַאנפמיט  ןבעלזיין  ַארפ, מעןַאקזען ַא ןַאלײגב  

וומען זיך צנאון גע ערטפנטעעגהָאט נישט  טעטַאלית. דער כת ַא װעגן  

ראויך ביי דער בעָאן. "ישר ערןפענטַארפ -עובדא  רטעַאל ײןז  

, ין שטעטלא םטיַאלעבַאדי ב .טהַאוחה נישט גענט ער קיין מהָאבעט ַאר  
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הָאט קיין רערד איבער דעם, װָאס דער רב זייעראין די בע ענדיקלשמייכ  

ען נישטנזיי קע זַאט, הגעטענ ןפָא בןָא, הגןָאבנות נישט געקררבעסער   

,שטעטלעך נדערעַאן כ, זוןפוועקווארַאמען זָאל זיי  זַא,ךַאז ַאזַאצו  זןָאדערל  

-ישט דערנען נ. זיי קעָאבעסערס איז נישט עסּפאון צוריקקומען צו זיי, ווען ע  

סָאד זןָאאון איבערל רןָאפמרוַאאין איין  לטןהַא רסדכב זָאל רדער  ַאז, זןָאל  

.רעגןפלה צו אש ַאוועמען  ילופא ָאיז נישטאעס  זַא זויַא, קרפהשטעטל אויף   

ן מחלוקות אין שטעטלָאכאויסגעבר טהַאצייט גע רדע רַאפען נדעם זיי ץחו  

צווישן הָאטצייט  נצערַאדער ג רַאפלייט.  סטעָארּפצווישן די חסידים און די   

סװָאלייט,  סטעָארּפקיין שלום נישט געהערשט. די  ןּפורדי צוויי ג  טָא  

גייער, הָאבן מקנא געווען-ספָארות און דכמלא-סטנס געװען בעלירזיינען מע  

זיי נגידים. די וןפעמער און טייל רגעווען ק לעַאען נזיי סָאדי חסידים, וו  

ת. עס איזרצוהא-עם רײעז רַאפ קעסַאסטָאבּפדי  כטַארַאפ בןָאסידים הח  

רבעָא, סןַאע קלרעכערע און נידעריקעהצווישן  האנש-הקנא לטעַאגעווען די   

.ןַאכרוק אין יידישע זדאיר אויס ונעןפשנאה הָאט מערסטנס גע-הדי קנא  

חוסנ נטַאװמתנגדים, הָאבן געד ןפזיך גערו בןָאלייט, װָאס ה סטעָארּפדי   

סידיםחווי די  זויַא ָאבער. דרפנוסח ס וונטַאאשכנז, די חסידים הָאבן געד  

זיי בןהָא, התקיע-, בעליהקריא-, די בעלילהפת-ילגעווען די בעזיינען   

סָאנוסח. די וו רדישןפאין זייער ס קעַאעמוד און ט רןַאפ וונטַאדגע  

סָא, וולָאיעדעס מ טָאכגעקפאוי רןָאנוסח אשכנז זיינען געוו וונטַאהָאבן געד  

שיר רמזמו וןפנישט  ענעןַאװד בןױגעהָאנהָאט  הליפת-לחסידישער בע ַא  

ביי נקדישך הדי קדוש געהויבןָאנ טָאה דערָא ;הודו וןפ רנָאוכת, נח  

.יצך, נישט ביי נקדשרונע  

זייער גטזָאאון גע ןפהָאבן די מתנגדים גערו - !, נקדשָאנו,  -      

.ישערדרפביי זיין ס לטןַאזיך געה טָאחזן ה ראשכנזישע קדושה, הגם דע  

לעגןפדי מתנגדים ווערן, ווען די חסידים  לעגןפ כטָאגעקפאוי רָאג          

ס.קעָאּפזינגען מיט חסידישע ה רנָאדודי,  הלכ גןָאישט זנ  

ָאטערפוקת. מיין חלוויסטע מ וקומען צ גטלעפ עןנעַאװביי יעדן ד      

ל,נישט געווען אין שטעט יזא רווען ע בערָאדי צדדים איינשטילן.  לעגטפ  

,אויך געטענהט בןהָא קעסַאסטּפרָא. די קערןַאלפדי מחלוקות זיך צע ןלעגפ  

ך, נעמען זיותפקהעמען זיך די שענסטע עליות, די בעסטע נדי חסידים  זַא  

- די זויערמילך דיםגדי מתנ רַאפאיבער  זןָאאון ל נעדי סמעטע ַארָאּפ  

ַאטיקע עליות. אין איינעם כיװ-נישט עכזעלַא ערנדעַאגלילה און -ההגב  

- ייטל סטעָארּפדי  וןפ םה איינעורת ערצו ד ןפערוגפױשבת, הָאט מען א  

ציילט מעשיותרייד, װָאס הָאט תמיד דע ַא, ניעָאפשיע  נדעטניקַאדעם ט  
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סָאמענדל קצב, דער ייד, וו הט. משנהָאט געדי ר, וועמען עניעןָאפ וןפ  

און ער הָאט סּפַאש כןַאמ לטָאגעוו טָאחסידים, ה רוםַאזיך געדרייט  טָאה  

רצו דע ןפגערופאים אוי טָאמען ה זַא, יקננדענטַאערוימט דעם טנגאיי  

- גע רנישטָאיענעם שבת ג טָאמען ה לליגן, וויי ַאיז געווען א סָאד תוכחה.  

אין כעס און ביי רןָאאיז געוו נדעטניקַאדער ט רבעָא. הלייענט די תוכח  

- ערישן מינזעל ַא נגטַאאין שולחן און דערל ןָאגעט ַאּפקל ַאתורה  רדע  

אים בןהָא סידיםח. די רייןַא מעסַאע מרחסידים אין זייע לעַאשברך   

נגענומעןָאזיך  בןָאה ייטל סטעָארּפ נדערעַא. ץהאר-ישראל, עם-ושעּפ ןפגערו  

, עןנוועַאד םלוקה בייחוויסטער מ ַאצו  ןע. עס איז געקומנדעטניקַאט רןַאפ  

רַאפדל קצב הָאט נמשה  מע זַאזיך,  רשטייטַאפ. עטשּפצו  ילופאון א  

און געטיילט טעַאּפָאק טלעסענערַאזיין חסידישער  וןפ לרבַאדי  שערטַאק  

יז נישט געוועןא טערָאפווי מיין  זויַאצד.  סטןָארּפדעם  עטשּפקצבישע   

- קעגנזיי גטָאנגעקלָא טשערּפַאאון די  טשטעּפַאזיך די גע בןהָאאין שטעטל,   

נישט געקענט לַאפהָאט ביי קיין  ווסקיָאטסכרי ץריּפטיק אין געריכט. דער   

, שכנזַאיידישע טענות איבער עליות, תוכחה, נוסח  עַאלדי  רשטייןַאפ  

, וילישּפאויסטייטשן אין  ובירטּפר. די יידן הָאבן אים רדפנוסח ס  

ענען ביי מזמורַאװדָאס ד נהייבןָאליב ונעמט זיך צ וקהחלמ-טּפדי הוי זַא  

. ביי הודו דערָאשיר חנוכת   

די וןפ ראיינע םאי טהָא – ודשנאּפהודו  ןָאקי מואוויַאסידחע ט -      

מזמור שיר ןָא, מואוויקיַאסטָארּפמי,  ַא - ערטללייט דערק סעָארּפ  

שודַאּפחנוכת נ ...  

גןָאיער און די אשכנזים זרפהודו  גןָאדי חסידים ז זַאייסט, הדָאס       

, רעירפנוכת חר שיר ומזמ  

. זיי אויסגלייכן לָאצום רב, ער ז געשיקטָאּפזיי  טָאדער ריכטער ה      

רָאדי חסידים ג בןָאאיז נישט געווען אין שטעטל. ה טעַאדער ט בערָא  

- רפקודש, דעם נגידס ס-רוןָא וןפ התור-רפדי שענסטע ס ויסגענומעןַאר  

אייגן ןַאזיך  כטַאמע, און געכןלן און ב´אויסגעצירטע יד עַאלתורה, מיט   

ןָא, להפת-בעלי ןָאזיינען געבליבן  קעסַאסטָארּפ. די לשטיב-חסידים  

קת הָאט געברענט. ביידעחלודי מ ...תקיעה -און בעלי הקריא-בעלי  

יבולצ מעןוקעסגַארױאיז  ַאלץדָאס  זַא, ןטַאט םדע טדיקולשבַא ןָאבה םצדדי  

ערעדנַא ךזוכן זי רוםַא רטָאפער  רָאער זיצט נישט אין שטעטל, נ סװָא, םדע  

מעןַאביי דער מ ןפצו קוי געזָאגטָאּפהָאבן זיך  סטעסָאלעבַארבנותן. טייל ב  

- , מישטיינסהרנסּפן צו די חלות, װָאס איז געװען  ביישטייער צו דער װהיי  

. גטָאגעז  
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מען אויך רףַאביי וועמען, ד ָאאיז נישט עגןרפקיין שאלה צו  זַא -      

ענהטטווייבער גע בןָאה - טייערער לןָאייוון נישט צהקיין  רַאפ ...  

- און צוגע הפסיאשטילע  ַא לטןַאגעהָאּפ בןָאה טיםַאלעבַאדי שיינע ב      

. רויסגעשטעלטַא טןַא, װָאס זיי הָאבן דעם טדערונגעןָאפיינגל די  ַאשיקט מיט   

אויב ער וויל זַאצום רב זייערן,  טוםַאמין אולטימ ַאאיז געווען  סָאד  

ווערן סָא, וודערונגעןָאפדי  ירןפער אויס רףַאבלייבן רב אין לענטשין, ד  

- געשריבן אין לשון עןװעג זיא ירּפַאּפ סָא. דרויסגעשטעלטַאאים   

        . ות לויטן אלף ביתנצעטל מיט תק נגןַאל ַא טַאקודש און הָאט געה  

רָא, נרןָאפרומַאנישט  רָאדער רב ט זַאדי ערשטע תקנה איז געווען,       

מכשולים אין דערענגען צו קיין ר, כדי ער זָאל נישט בטרָא ןַאזיצן אויף   

סָאד זןָארלַאפאויב ער וויל  זַאיז געווען, אה נ. די צווייטע תקהקהל   

נעןעק ָאלעס ז ַאז זויַא, סנצייטַארבנות, זָאל ער מודיע זיין דעם שטעטל ב  

די סָאייוון, ווהדי  זַארב. די דריטע תקנה איז געווען,  נדערַא ןַאנעמען   

צוליב זַא, טפ, ווייל עס טרערישפזיין גוט און  ָאל, זטפרקויַאפרביצין   

און יידן טןָאגער רויסַאלות אויף שבת נישט חייוון קומען די ה לטערַא  

        . שבתים רשטערטעַאפ בןָאה  

אויך געקומען תקנות וועגןען נות, זיינתק נדערעַאצעטל  נצןַאג ַא ךנָא      

דער רב זַא, נגטַארלַאפ בןָאה טיםַאלעבַא. די בירונגפפבס אוירדעם   

ַאדָאס געהערט נישט צו  לייװעמוד,  רןַאפ ןעענַאװנישט ד ָאלער זרזייע  

אין עןנעַאװד כןנָאייבן לנישט ב ָאלז רע זַא ם;טיַאעבַאלב וצ ָאררב, נ  

עןװגיין, ווייל  םהייַאייך לג רָאמלאכות, נ-עליבהמדרש רעדן מיט די -בית  

- קיין גע רויסַאער נישט  טפער מעלה, רורזיך נישט אין  לטַארב ה ַא  

איז אויך נדערעַא. צווישן טיםַאלעבבַאזיך ביי די  רַאפ ץאר-העריקן דרך  

ביי בעקַאנישט נעמען קיין שמעק ט לָאדער רב ז זַאתקנה,  ַאגעווען   

- רַאפווי די  זויַאאיז געווען דער נבזה אין שטעטל.  סָאק, וואהערשל סט  

עס איז ויַאזנישט געוואוסט ווי  בןָאה טוםַאדעם אולטימ וןפ סערַאפ  

. ה ינמישלעך: תקײריבן הש, הָאבן זיי געבעקַאשמעק ט ַאקודש -ין לשנןא  

סטאק, ודי ה, המכונלירשהבזה נמן ה בעקַאשמעק ט חשהרב לא יק -   

 לחכימא ברמיזא ...

טנגעלייעראיבע טָאבושה, ווען ער ה וןפ מטַאלפהָאט גע טערָאפמיין       

םט איָאה טּפהויראיבע. רויסגעשטעלטַאמען הָאט אים  סװָאדי תקנות,   

, עניו ןַא, שיידענערַאב ָא. רץא-ךרד םאי טנדָאס, װָאס מען לער רטַאגע  

ַא זַא, ןײשטַארפט נישט געקענ לַאפיי קיין ב, הָאט ער כערעלנדיירפ ַא  

קיין עמעןננָאנישט  דערָאאכות, למ-רעדן מיט בעלי רןָארב זָאל נישט ט  
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ייענטלעגָאט איבערהע מטַאבעק װען עמעצער איז אים מכבד. מיין מַא-שמעק  

:ט מיט כעסָאגדי תקנות און געז  

ן ברויט, וועל איךָאבלייבן  ווויסן צילו פל אָאאיך ז !יןשענטלגענוג -        

נָאך דעם כתב מיט די תקנות ,דיך נישט לָאזן בלייבן דָא מער ...  
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 אינהַאלט
 

ייסער   קַאר פרוינט קעגווייטער ווערט צער דָאלַאי קני  - אין שטעטל החַא שמ  

   -ה ורת יָאך ךאיין אין יָא ךַאנט מיּפאון מען ש תריי יָאר טוט מען מיר ָאן ַא טלידו צ

      תרוצי יודיטן בַארפימל הן אי טָאה מען סװָא ב דעם,וליצ עידעגַא טרַא

ן טשָאלנט         כנָא בתש קמלעווישן ישראל און צ תמוחי מלד  

ל איןקה ץַאנגַאר פ דָאבן בלע םאון מען שמייסט אי םד תלילעט ַאן כייטש מַאדַא   

ן                    גי אויד  

, ַארלירטפאון ער ם וריּפ םאו ךו ווערן ַא מלאצ ךלוסט זיגַארפ דַא מלמ דַא יי  

, ַאן אוי                   ךעבנע  

ןפַארלויפ, ווָאס תלאופונ םי ניסידַאן און בַא  ףמָאל אויע רשטעָאס דָאר פ ךאי   

מיט מיר                     ךזי  

     תוכן מלקעג ךעט זיװונטעב סָאװע, בָאבער מושל, און מיין דע, דמיין זיי

ל    בין שטיד-תיבאין  דןיי מיין זייב -ערשער לערער בייװער דל, איחי ´ר  

                 ךיקאין  כהערישע מלובי ווייד

עטערס און מומעס               פוויי צ עמיינ  

ן מייז        ּפַאכווי  הורתערן הו צער בָאט ליהָאס װ, ץַאק ערומפַא   

               ּפחהער משד" אין קלעפער ד"ל, דרַאפ

ן  קי זָאדאין  הילחמ ךערנָאדעט בז און דיי אונבן בשוי דַא ייט כרעב בָא-דוביכ בוליצ  

      ךווי אי לטיי מָאל ַאזוי ַאצװל ווָאס איז בייװאין ַא  ךיז בַארליפ ךאי

ער וועלט  ד ףאוי רט ַא ממזגרענבאון זי  הולבת "ערקרַאנקַאר ַא "פ םיליתהן גן זָאדיי  

         קוריציָאר  40שטעטעלע מיט  רזעדורן אין אונגיפן און ּפטי

ָאס יויזלדט גון שטעטל טרָאפ דער משומדווען  ק"ערשטינָאד םרינעגַארן "פי מורא ד  

           עיסעצרָאּפשער ױליַאטקער דון פ ץיּפאין ש

ן    בעשטָארגיז א צלערה ד"ר סווָא םעד בוליצ בוט-זלמ ּפָא ךן זיביג םידסיח  

גן טָאדַארטן יעװייזער, ווייל זיי ה עון זייערפער כעד דיטן נישט ריכַארפן דיי  

ן                    חמשי ףאוי  

מען    קועגיז נישט א חווָאס משי םעד בוליצ השנה-ער ראשטרעַארשטפער ד  

ז               דַאר אונפ גו ענצערט װלענטשין   
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