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 אין לַאנד עוץ  װַאר ַא קלײן שטעטל נַארקָאװ. דָאס װַאר ַא יִידיש שטעטל און אױך זײער אײן ֿפרום

 שטעטל. דָארט הָאט געװױנט אײן רֿב. דָאס רעבעלע װַאר אײן ַאלטער מַאן און ער איז אױך געװען

 ַא רעבעלע אױף דעם שטײגער װי ַא גוטער יִיד. ער איז אױך געגַאנגען אין אײן װַײסע יוּפעצע, און

 ֿפרַײטָאג צו נַאכט הָאט ער געדַאװענט אין טלית און הָאט ָאֿפט געזָאגט סגולות און הָאט אױך ָאֿפט

  גענומען ַא ּפדיון. און ער װַאר באמת ַא גרױסער, ערלעכער יִיד, און אױך נעבעך ַא גרױסער אביון.

 

 אין דעם שטעטל הָאט זיך געֿפונען אײן יתומה, אײן מײדל װָאס הָאט נעבעך ניט געהַאט קײן

 טַאטע און קײן מַאמע. זָא הָאט די רביצין ֿפַאר רחמנות גענומען די יתומה און הָאט זי אױפגעצױגן.

 זי װַאר שױן ַאלט עטלעכע צװַאנציק יָאר. זי װַאר אײן יֿפת־ּתואר: אײן נָאז װי ַא ֿפַאס און ַא ּפנים װי

 ַא טױער, ַא ּפָאר גרױסע אױגן װי אײן אונגעריש קַאלב, ַא ּפָאר גרָאבע ליּפן װי די גָאמבע ֿפון ַא

 רוסישן ָאקס, און ֿפינגער װי די ֿפיס ֿפון ַא העלֿפַאנד, און קלוג װי ַאן ַאלטער אײזל, נָאר ָאן עין הרע

 הָאט זי געקענט עסן װי ַא ֿפערד. און צו דעם אלעם איז זי געגַאנגען נַאקעט און בָארװעס, דען װער

 הָאט איר נעבעך געזָאלט עּפעס קױֿפן ָאדער מַאכן?  דען װען קײנע עלטערן הָאט זי נעבעך ניט

 געהַאט, און דער רב איז נעבעך געװען ַא גרױסער אביון, און קײן בעליבטע  הָאט זי נעבעך ניט

 געהַאט, דען  װער עס הָאט זי ָאנגעקוקט, הָאט די גַאל אױסגעברָאכן, דען  איר שײנקײט הָאט קײן

 דוגמא, ממילא װי זי איז ָאּפגעמָאלט. קײן שידוך הָאט זיך ניט געטרָאֿפן: קײן בלינדן הָאט מען ניט

 געקרָאגן, און קײן זעענדיקער  (4) הָאט זי ניט געװָאלט. בקיצור, זי איז שױן איבער דרַײסיק יָאר

  ַאלט.

 די רביצין איז געזעסן אין די װַײבערשול הָאט זי געהערט װי די װַײבער רעדן ֿפון איר װַײל זי זָארגט

 ניט װעגן אײן שידוך ֿפַאר די יתומה. און אײן נגידישע ֿפרומע צנועה הָאט זיך ַארױסגעשטעלט מיט

 דעם גרױסן קול און הָאט געזָאגט: „װען בַײ אײן ַאנדערן מעכט זיך געֿפונען אײן בתולה ֿפון

 עטלעכע דרַײסיק וָאר, זָא מעכט איר מיט אַײער מַאן שרַײען. עס איז ַא גרױסע עבירה. מען טוט

 זיך ֿפַארזינדיקן, און בַײ אַײך איז דָאס קײן עבירה ניט.״ און די איבעריקע נשים צדקניות הָאבן אױך

 מיטגעברומט.

 די רביצין איז ַאהײמגעגַאנגען און הָאט דָאס דעם רֿב ערצײלט. הָאט דער רֿב געזָאגט: „זײ הָאבן

 גַאנץ רעכט. עס איז באמת אײן גרױסע עבירה.״ זָאגט זי, די רביצין: „נו, װָאס זָאל מען טָאן?״

 זָאגט דער רֿב: „איך װעל דיר עּפעס זָאגן, נָאר זָאלסט מיך ֿפָאלגן. נעם מַײן זילבערנעם קָאשטער

 ֿפון מַײן שטעקן און מַײן ּפָאר זילבערנע בּתים ֿפון מַײן ּתפילין, און מַײן ֿפוקסן ֿפוטער, און דַײן

2 



 גָאלדענעם קָאנעק מיטן שױלשטיק, און די צװײ שנירלעך קרעלן, און גײ און בָארג דיר געלט. װעלן

 מיר זי גָאר צום ערשטן שײן בַאקלײדן. דען איבעריק  שײן איז זי דָאך ניט, און זײער קלוג אױך ניט,

 און ַא שװַארצע מָאס נַאקעט און בָארװעס גײט זי. נו, װער זָאל זי װעלן נעמען? און ַאז זי װעט זַײן

 זײער שײן בַאקלײדט, װעט זי דָאך ַאנדערש אױסזען. װעט זיך געשװינט טרעֿפן אײן שידוך.

 

 די רביצין איז געגַאנגען און הָאט ֿפארזעצט די משּכנות און הָאט געבָארגט ק״ן זהובים, דָאס איז

 הונדערט און ֿפוֿפציק גולדן. הָאט דער רב געזָאגט, מען זָאל זי הערלעך בעקלײדן. ביז ֿפוֿפציק

 גולדן זָאל מען זי בעקלײדן. זי זָאל זַײן בעקלײדט ֿפון קָאּפ ביז ֿפוס. און אױך ַא נגידישן נדן װעט זי

 הָאבן, די גַאנצע הונדערט גולדן װעל איך איר געבן נדן דָאס זי זָאל זיך ניט הָאבן צו שעמען צװישן

 ַאלע נגידישע מײדלעך ֿפון גַאנצן שטעטל, הן מיט מלבושים והן מיט נדן. זָא הָאט זיך שױן ַא

 שידוך אױך געטרָאֿפן.

 

 מען הָאט ַאזױ געטָאן: מען הָאט איר געמַאכט ַא שײן קלײד ֿפון בַאשטשיג צו דרַײ ֿפײם אײן אײל, ַא

 ּפָאר העמדער, ֿפַאר זעקס ֿפײם ַא ּפָאר שיך, ַא רױטע ֿפַאטשײלע, ַא ֿפַארטוך. בקיצור, מען הָאט

 דעם בערענטרַײבער בַאקלײדט. הָאט זי אױסגעזען װי (5) דער ׂשעיר־המשּתלח און הָאט געהַאט

 ַא חן װי ַא שור־הניסקל.

 

 און װי זי װַאר שױן זָא הערלעך בַאקלײדט, הַאט דער רב געזָאגט: נו, געלױבט איז הש״י, זי איז

 ב״ה זײער נגידיש בַאקלײדט, און איר נגידישער נדן איז ב״ה גרײט. יעצט לָאזן מיר קלערן ֿפַאר

 איר ַא שידוך. װען עס װעט אױך ניט זַײן אײן חתן ֿפון שּפיץ מעסער, װעל איך אױך חתונה מַאכן.״

 

 זָא הָאבן זיך ַאנידערגעזעצט דער רב, די רביצין, דער בית-דין משמש , דער שולקלַאּפער, דער

 ּתלמוד־ּתורה מלמד, דער מקוהניק, ר׳ נחום טרײביטשער, ר׳ טרַאטל נאמן ֿפון די יַאטקע און נָאך

 עטלעכע זָאלכע גרױסע חכמים, און הָאבן געקלערט און געהַאלטן עצות װעגן ַא שידוך ֿפַאר די

 בהמה. מען הָאט ָאבער גָארניט ערקלערט. דען װעמען מען הָאט געװָאלט רעדן דעם שידוך מיט

 דער מלּכה־שֿבָא, הָאט דער שדכן מורא געהַאט ַאהינצוגײן דעם ָאנשלָאג צו געבן דָאס יענער זָאל

 אים ניט ַארױסבריען ָאדער דעם קָאּפ צוהַאקן ֿפַאר זַײן שדכנות.
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 אין דעם זעלבן שטעטל הָאט זיך געֿפונען ַא יונג. ער הָאט געהײסן שמעון, נָאר מען הָאט אױף אים

 געשריגן „ׂשימחה״. און װַײל ער איז געגַאנגען נַאקעט און בָארװעס, נָאר מיט ַא שטיקל ּפלַאכטע

  צוגעדעקט זַײן לַײב, זָא הָאט מען אױף אים געשריגן „ׂשימחה ּפלַאכטע״ .

 

 אים הָאט די גַאנצע שטָאט געקענט דען ער װַאר אײן  װַאסערטרעגער. ער הָאט זַײן אײגנס געהַאט

 ַא ּפָאר שָאנגעס מיט ַא ּפָאר קַאנען און מיט דעם שטיקל ּפלַאכטע װָאס ער איז געװעזן

 אַײנגעהילט. דָאס װַאר זַײן גַאנץ ֿפערמעגן. ער װַאר  קײן גרױסער חכם און קײן קלײנער נַאר. ער

 הָאט קײן שכל געהַאט צו קײן שום זַאך נָאר צו עסן און צו װַאסער טרָאגן. ער הָאט געטרָאגן זעקס

  קַאנען װַאסער ֿפַאר ַא שטיקל ברױט, און גרױס און קלײן און יונג און ַאלט הָאבן אים געקענט.

 

 און זַײן מנהג װַאר ַאזױ: ַאלע דָאנערשטָאג בַײ נַאכט און ַאלע עי״ט הָאט ער בַײ די דינסטמוידן

 געטרָאגן װַאסער און זַאמד און הָאט געהָאלֿפן ָאנרַײבן די לַײכטערס, די גָאּפל־מעסער. ֿפַאר דעם

 הָאט ער געקרָאגן ַא װיסגרָאבעק. ער הָאט ַא גַאנץ יָאר געטרָאגן װַאסער און געהַאקט הָאלץ בַײ

 אײן בעקער. ֿפַאר דעם הָאט מען אים געלָאזט שלָאֿפן אױף דעם ּפיעקעליק, און װען עס װַאר אײן

 חתונה (6) ָאדער אײן  סעודה, זָא  הָאט ער געַארבעט װי ַא ֿפערד, װַאסער געטרָאגן, הָאלץ

 געהַאקט. ֿפַאר דעם הָאט מען אים געגעבן די טעלער ָאּפצולעקן. זומער און װינטער איז ער

 געגַאנגען נַאקעט און בָארװעס, נָאר שטענדיק אַײנגעהילט אין זַײן שטיקל ּפלַאכטע. און ַאנדערש

  הָאט מען אים ניכט גערוֿפן נָאר „ׂשימחה  ּפלַאכטע״ .

 

 און װי דער רֿב מיט זַײן סעסיע זענען געזעסן אױף דעם קָאנגרעס און הָאבן געקלערט װעגן ַא

 שידוך ֿפַאר די שײנע בהמה, זָא  איז דעם שולקלַאּפער אַײנגעֿפַאלן, דעם ׂשימחה  ּפלַאכטע  װעט

 ּפונקט ּפַאסן צו זַײן איר חתן. מּתחילה  הָאבן ַאלע ָאנגעהױבן  צו לַאכן. דערנָאך ָאבער הָאבן זײ זיך

 מיישֿב געװעזן דָאס  עס װירד נָאך זַײן אײן גרױסע מצװה, דען  ער איז שױן ַאלט ֿפערציק יָאר און

 איז נעבעך נַאקעט און בָארװעס. װער װעט אים נעמען? און זי װעט אױך קײנער ניט װעלן נעמען.

 ַאלסדען הָאבן ַאלע מסכים געװעזן  אױף דעם שידוך. נָאר דָאך הָאבן זײ מורא געהַאט צו גײן צו

 ׂשימחה  ָאנשלָאגן דעם שידוך דָאס  ער זָאל זײ ניט געבן ַא שװַארצן סוף. זָא  הָאט דער רב געזָאגט

 צו זַײן משמש: „גײ און רוף ׂשימחהן  ַאהער צו מיר, און זָאג נָאר ניט נָאך װָאס. דער משמש איז

 געגַאנגען און זָאגט  צו ׂשימחהן: „דער רב הָאט געהײסן דו זָאלסט קומען.״
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 װי דער משמש איז געגַאנגען צו ׂשימחהן , הָאט דער רֿב דערװַײל געהײסן דָאס  די רביצין זָאל

 בעקלײדן די ּכלה מיט די נַײע, הערלעכע מלבושים װָאס מען הָאט איר געמַאכט. ַאז ׂשימחה  װעט

 קומען זָאל זי שױן זַײן בעקלײדט ֿפון קָאּפ ביז ֿפוס. מען הָאט ַאזױ געטָאן.

 

 ׂשימחה  ּפלַאכטע  איז געקומען אַײנגעהילט אין זַײן ּפלַאכטע און די שָאנגעס מיט די קַאנען אױף די

 ּפלײצעס. װי ער איז ַארַײנגעקומען צום רֿב אין דער ֿפָאדערשטוב און הָאט געװָאלט ַארַײנגײן צום

 רֿב, זָא  זָאגט  די רביצין צו אים, ער זָאל איבערלָאזן די שָאנגעס מיט די קַאנען אין די ֿפָאדערשטוב,

 דען עס ּפַאסט ניט ַארַײנצוגײן צום רֿב מיט די קַאנען. זָא  װיל ער ניט און זָאגט: „דָאס איז מַײן גַאנץ

 ֿפערמעגן קען איך דָאס ניט איבערלָאזן.״ און ער נעמט זיך די שָאנגעס מיט די קַאנען אױף די

 ּפלײצעס און גײט ַארַײן צום רֿב.

 

 דער רב גיבט אים ַא שײנעם ברוך הבא און זָאגט צו אים: „הער נָאר, מַײן ליבער ׂשימחה, ֿפַאר

 װָאס טוסט דו ניט קײן שידוך? איז דען דָאס ַא שטײגער ַא מענטש זָאל זיצן ֿפרַײלײדיק? בַײ אונדז

 (7) יִידן טָאר מען ניט ַאזױ: יעדער יִיד מוז נעמען ַא װַײב.״

 

 ענטֿפערט ׂשימחה  מיט זַײן גרָאב, ּפױעריש קול: „רבי! רבי! איך הָאב געמײנט איר זענט  קלוג, װַײל

 איר הָאט  ַא מָאנדערע לעּפעק.  לסוף זענט איר גָאר ַא בהמה, און איר רעדט  װי ַא שװַאנץ־מלמד ,

 גָאר ָאן שכל. הערט נָאר, איר זָאגט ַאז איך זָאל ַא שידוך טון. נו, נו, װער װעט דָאס מיך װעלן

 נעמען? אֿפילו אײנע ֿפון מיסט ַארָאּפ װעט מיך אױך ניט נעמען.״ און ער דעקט זיך אױף דָאס

 שטיקל ּפלַאכטע און װַײזט דעם רֿב דָאס ער איז נַאקעט און זָאגט: „זעט איר, איך בין נַאקעט! איך

 הָאב ניט מער אין מַײן ֿפערמעגן װי דָאס שטיקל ּפלַאכטע מיט די קַאנען. אײן  גרָאשן געלט הָאב

 איך ניט, און דַאװענען קען איך ניט װי ַאם  בעסטן, דען װען מַײנע עלטערן זענען געשטָארבן, בין

 איך געװעזן ַא קינד. נו, װער װעט מיך װעלן נעמען?״

 

 זָאגט דער רֿב: „זעסט דו, ׂשימחה, איך הָאב ֿפַאר דיר אײן  גַאנץ שײנע, נגידישע ּכלה מיט זײער

 ֿפיל געלט.״ און ער גיבט ַא װינק צו די רביצין. הָאט זי  די נגידישע ּכלה ַארַײנגעברענגט,

 אַײנגעהילט אין ַא רױטן ֿפַאטשיילע װי אײן אינדיק. און דער רֿב הָאט געװיזן ׂשימחהן  די שײנע
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 ֿפיגור און הָאט געזָאגט: „זעסט דו ַאזױ אײן  שײן מײדל װי זי איז! דָאס איז אײן  זעלטנהײט צו

 געֿפינען. בעטרַאכט דיר נָאר זי! זע נָאר איר הערלעכע  בעקלײדונג, און זי הָאט אױך ַאן אוצר

 געלט איר אײגנס.״ און דער רֿב מַאכט אױף ַא שוֿפלָאד ֿפול מיט קוּפערגעלט, דָאס װַארן  די

 הונדערט גולדן נדן, און װַײזט אים און זָאגט: „זעסט דו, אונדזער ׂשררה, װָאס די שטָאט איז זַײן,

 הָאט ניט ַאזױ ֿפיל געלט.״

 װי ׂשימחה  הָאט דערזען די נגידישע ּכלה מיט דעם אוצר געלט, זָא הָאט ער ַא שּפרונג געטָאן צום

 רֿב און הָאט געשריגן: „רבי! רבי! שױן, שױן, איך װיל זי שױן נעמען ֿפַאר ַא װַײב. איך הָאב אַײך

 ליב.״

 זָאגט דער רֿב: „נײן, מַײן קינד. יעצט  קען מען מַאכן אײן  ּתקיעת־ּכף. און איך װיל דיך ַא ביסל

 בעקלײדן, און דערנָאך װירד מען מַאכן ּתנָאים צו מזל, און דערנָאך װעסט דו מיט איר חתונה

 הָאבן. װירד זי זַײן דַײן װַײב.״ זָאגט ׂשימחה: „נײן, רבי, גיבט מיר זי ערשט ֿפַאר ַא װַײב, און אײן

  ַאנדערט מָאל  װירד מען ּתנאים שרַײבן.״

 

 

 די חתונה
 

 בקיצור, דער רֿב הָאט געשיקט נָאך דעם חזן און נָאך אײן  עולם, און מען הָאט  (8) צונַאנדגעשַאֿפט

 ֿפון שטעטל אײן  ַאלט מלבוש, ַא העמד, ַא ּפָאר הױזן, ַא ּפָאר שיך מיט זָאקן, אײן  קַאּפעליוש, ַא

 גַארטל, און מען הָאט ׂשימחהן  בעקלײדט ֿפון קָאּפ ביז ֿפוס, און מען הָאט צו גרױס מזל ּתנאים

 געשריבן. און דער רֿב הָאט געגעבן ׂשימחהן  צװײ גולדן ער זָאל די ּכלה געבן חתימה־געלט. און

 איר הָאט ער געגעבן צװעלף אײלען ַאנקע זי זָאל דעם חתן געבן ַא מּתנה אױף ַא שבת־מלבוש.

 און מען הָאט געמַאכט זײער ַא ֿפרײלעכע ּתנאים. און די חתונה הָאט מען ָאנגעלײגט אױף ַא גַאנץ

 קלײנע צַײט, און ֿפון די ַאנקע הָאט מען געמַאכט דעם חתן ַא חתונה־מלבוש.

 

 אין עטלעכע טעג ֿפַאר די חתונה איז די רביצין מיט נָאך עטלעכע ֿפרומע װַײבער געגַאנגען אין די

 הַײזער און הָאבן צונַאנדגענומען עטלעכע העמדער און עטװָאס בעקלײדונג ֿפַאר דעם חתן און

 ֿפַאר די ּכלה, און יעדע יִידענע  הָאט געגעבן ַא ביסל ֿפעדערן, און מַאנכע הָאט געשענקט אײן
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 ַאלטע ציך , מַאנכע אײן  ַאלטע אַײנשיט, ביז עס איז געװָארן בעטגעװַאנט ֿפַאר דעם חתן מיט די

  ּכלה.

 

 דעם שבת ֿפַאר די חתונה הָאט דער רֿב געלָאזט אױסרוֿפן, דָאס  יעדער אײנציקער זָאל קומען אױף

 די חתונה, און עס איז אױך ַאזױ געװעזן:  דָאס גַאנצע שטעטל, גרױס און קלײן, ָארעם און רַײך,

 זענען געקומען. מַאנכע  זענען געקומען אױף אײן טעַאטער צו לַאכן, מַאנכע  זענען באמת געקומען

 לשם מצװה. בקיצור, עס איז אֿפילו קײן קינד אין דער הײם געבליבן, נָאר ַאלע זענען געקומען אױף

 די חתונה.

 

 צום דרשה־געשענק הָאבן מענטשן געשענקט  ַא  קַארץ  קַארטָאֿפל און מַאנכער  ַא ֿפערטל ַארבעס,

 מַאנכער  הירז, מַאנכער  קַאשע, מַאנכער  ַא הַאלבן גַארנעץ ּפוטער. אײנער ֿפון דעם עולם הָאט

 געשענקט ַא הַאלב יָאר דירה. בקיצור, עס איז צונַאנדגעקומען עסנװַארג אױף ַא הַאלב יָאר, און

 דירה הָאבן זײ אױך געהַאט אױף ַא הַאלב יָאר. און די ֿפרומע װַײבער הָאבן צונַאנדגעשלעּפט אײן

 ַאלט שענקל , ַא בענקל, ַא שעֿפל, ַא ביסל געֿפעס מילכיקס מיט ֿפלײשיקס. עס הָאט גָאר ניט

 געֿפעלט. דען  אֿפילו די מענטשן װָאס זענען געקומען אױף די חתונה ניט לשם מצװה נָאר אױף

 געלעכטער, ֿפונדעסטװעגן הָאבן זײ זיך געלָאזט קָאסטן, דען  ֿפון אײן  דֿבר מצװה איז זיך דָאך אײן

 יִיד  ניט ּפורש. בקיצור, עס איז געװעזן זײער ַא ֿפרײלעכע חתונה, און מען הָאט  (9) געטון װָאס נָאר

  מעגלעך װַאר  ַאז דָאס יונגע ּפָארֿפָאלק זָאל גוט בעהַאנדלט װערן.

 

 און דער רֿב הָאט אײן בעֿפעל געמַאכט, דָאס  קײן מענטש זָאל ניט געניסן ֿפון ׂשימחהן  קײן קַאן

 װַאסער בחינם און ניט געבן ֿפַאר זעקס קַאנען װַאסער ַא שטיקל ברױט, נָאר יעדער בעל־הבית

 זָאל געבן ַאם װייניקסטן  ֿפַאר יעדער קַאן אײן  גרָאשן, דען  ער הָאט דָאך שױן אײן װַײב מֿפרנס צו

 זַײן. בקיצור, דער רב מיט דעם שטעטל הָאבן געטון ַאלדעס מעגלעכקײט  און ֿפערזָארגט די בײדע

 יתומים, דָאס  זײ זָאלן הָאבן ּפרנסה.

 

 מָארגן ֿפרי נָאך די  חתונה הָאט דער רֿב געמַאכט אײן  ֿפרישטיק  ֿפַאר דעם יונגען ּפָארֿפָאלק, און

 מען הָאט זײ ַארַײנגעֿפירט אין זײער אײגענע דירה, און די ֿפרומע װַײבער הָאבן ַאלץ ֿפערשַאֿפט
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 צום װערטשַאֿפט  װָאס מעגלעך װַאר, און ַאלע טָאג  ֿפון די שבעת ימי המשּתה הָאט אײן  ַאנדערער

 בעל הבית געמַאכט אײן  סעודה.

 

 װי די שבעת ימי המשּתה הָאבן זיך שױן אױסגעלָאזט, זָא הָאט דער רֿב געלערנט ׂשימחהן  ער זָאל

 דָאס װַײב גוט בעהַאנדלען, און די רביצין מיט נָאך ַאנדערע ֿפרומע װַײבער הָאבן זי געלערנט װי זי

 זָאל זיך נוהג זַײן הן מיט יִידישקײט והן מיט איר מַאן, זי זָאל גוט װערטשַאֿפט ֿפירן. און זײער אוצר

 קוּפערגעלט, די הונדערט גולדן נדן, הָאבן זײ געהַאט בַײ זיך אַײנגעשלָאסן  אין קַאסטן.

 

 ר׳ ׂשימחה  ּפלַאכטע מיט זַײן מַאדַאם װַארן יעצונד גליקלעכער װי רױטשילד, דען  לעבמיטל הָאבן

 זײ געהַאט ֿפָאררַאט אױף עטלעכע חדשים און דירה ֿפרַײ אױף ַא הַאלב יָאר און ַאזַא ֿפיל  געלט אין

 בַארן װי אײן  בַאנקיער. זײ הָאבן זיך ָאנגעשמיסט : „יעצט װעלן מיר ערשט לעבן מיט חשק.״

 

 ַאלזָא  הָאט זיך ר׳ ׂשימחה  גענומען צום ּתחלית און הָאט געזָאגט צו זַײן מַאדַאם: „מַײן ליב װַײב,

 ַאלץ געֿפעלט מיר גוט, נָאר אײן זַאך געֿפעלט מיר ניט: דו זָאלסט װיסן דָאס  די טעּפמיט די שיסלען

 געֿפעלן מיר ניט. זײ זענען גוט ֿפַאר קלײנע קינדער, ָאבער ניט ֿפַאר אונדז .  ַאלסדען,  גײ אין מַארק

  און ברענג די ַאלע גרעסטע  טעּפ מיט שיסלען  מיט דיניצעס, װי עס ֿפַאר אונדז  זָאל ּפַאסן.

 

 די מַאדַאם ּפלַאכטע הָאט זיך ניט געלָאזט צװײ מָאל רעדן און איז געגַאנגען און הָאט געברענגט

 טעּפ ֿפון  (10) צװײ שטָאק הױך, שיסלען װי די שעֿפער, און דיניצעס  װי די צעבערס, און מען הָאט

 געקָאכט אױף  אײן מָאל צװײ, דרַײ טעּפ, צװײ שטָאק הױך ,און זײ הָאבן זיך ניט איבערגעגעסן. און

 װי בַאלד  מען הָאט נָאר דָאס אױֿפגעגעסן, זָאֿפָארט הָאט מען ניט לַאנג געװַארט, נָאר מען הָאט

  װַײטער געטרַאכט אױף ּתחלית דָאס  מען זָאל שױן צושטעלן צו קָאכן ַאנדערע טעּפ.

 

 מען הָאט ניט לַאנג מֿפסיק געװען ֿפון אײן קָאכן צום ַאנדערן, דען  װעמען װַאר דען ַאזױ װױל װי דעם

 הַאר  ּפלַאכטע מיט זַײן מַאדַאם? בקיצור, דָאס װערטשַאֿפט איז ַאזוי געֿפירט געװָארן עטלעכע

 װָאכן, ביז די מַאדַאם הָאט געזען דָאס עס גייט ַארָאּפ ֿפון קױש: עס װירד װָאס ַא מָאל  װײניקער.

 זָא  הָאט זי צו אים געזָאגט: „מַײן ליבער מַאן, נעם די שָאנגעס מיט די קַאנען און גײ אין שטעטל

 טרָאגן װַאסער. װירסט ֿפערדינען, װירד מען דָאס געלט ֿפון ֿפערדינסט הָאבן גרײט, און װען
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 אונדזער עסנװַארג מיט אונדזער געלט װעט זיך הָאבן אױסגעלָאזט, װעלן מיר ֿפון דעם ֿפרישן

 געלט װידער קױֿפן צו עסן. װען ָאבער דו װעסט ניט ֿפערדינען, און דָאס ביסל װָאס מיר הָאבן װירד

 זיך אױסלָאזן, זָא  װעלן מיר שּפעטער מוזן הונגער לַײדן.

 

 ר׳ ׂשימחה  הָאט דָאס געהערט הָאט ער צו איר געזָאגט: „מַײן ליב װַײב, הָאב איך דען  חתונה

 געהַאט דָאס  איך זָאל װַאסער טרָאגן? איך הָאב שױן גענעג װַאסער געטרָאגן ֿפון קינדהײט ביז צו

 די חתונה. מַײנע  ּפלײצעס קענען שױן די שָאנגעס מיט די קַאנען ניט ערטרָאגן. איך הָאב געמײנט

 ַאז איך װעל חתונה הָאבן װעל איך שױן ניט ברױכן ַאזױ שװער צו ַארבעטן. װען איך מעכט דָאס

 װיסן, מעכט איך ניט חתונה געהַאט.״

 

 זָאגט זי: „מַײן ליבער מַאן, יעדער מענטש מוז ַארבעטן. װער עס ַארבעט ניט, דער הָאט ניט צו

  עסן.״

 זָאגט ער: „ֿפַאר װָאס דער רב װָאס דו ביזט בַײ אים געװעזן, ער ַארבעט דָאך גָאר ניט און הָאט

  דָאך צו עסן.״

  זָאגט זי: „ער איז דָאך ַא רב און ַא גוטער יִיד, און דו ביזט קײן רב און קײן גוטער יִיד.״

 זָאגט ער: „דו ביזט דָאך בַײ אים געװָארן אױֿפגעצױגן . װײסט דו דָאך זַײן מנהג װי ער איז זיך נוהג.

 זָאג מיר, װעל איך אױך ַאזױ טון. װעלן מיר אױך הָאבן ּפרנסה, און איך װעל ניט ברױכן װַאסער צו

  טרָאגן.״

 זָאגט זי: „ערשטנס, ער גײט אין ַא װײסע יובעצע און געגַארטלט  אין ַא לַאנג װײס הַאנטעך און ַא

 גרױסן סּפָאדעק  (11) אױף דעם קָאּפ און ַא גרױסן שטעקן מיט ַא װײסן קָאּפ. איך װײס ניט װָאס

 דָאס איז. עס איז געװיס ֿפון בלעך. און ער זיצט איבער  ַא גרױסן, לַאנגען סידור און שָאקלט זיך און

 שרַײט. און ַאז ער דַאװנט, לױֿפט ער ַאהין און ַאהער און ּפַאטשט מיט די הענט און מַאכט געװַאלדן

 דָאס  מען הערט ֿפון װַײטן. ַאזױ קומען ַארַײן יִידן  און געבן אים געלט, ַאזױ ברױך ער ניט צו

 ַארבעטן.

 

 װי ר׳ ׂשימחה  הָאט דָאס געהערט, הָאט ער געזָאגט: „ניט קשה, מַײן ליב װַײב, דו זָאלסט נָאר מיך

 ֿפָאלגן, װעל איך אױך ניט ברױכן װַאסער צו טרָאגן, און מיר װעלן הָאבן צו עסן און צו טרינקן נָאך

 בעסער װי דער רֿב. דען די זַאכן װָאס דו רעכנסט מיר אױס קען איך בעסער װי ער. דען  ּפַאטשן

9 



 מיט די הענט קען איך בעסער װי ער. לױֿפן ַאהין און ַאהער קען איך אױך געשװינדער װי ער, און

 שרַײען קען איך ַאז מען װעט מיך הערן ֿפון אײן עק שטָאט צום ַאנדערן עק. נָאר בלױז דָאס

 אײנציקע װָאס איך קען ניט איז דעם לאנגען  סידור. דָאס מַאכט ניט אױס, װען מען קען נָאר ּפַאטשן

 מיט די הענט און לױֿפן ַאהין און ַאהער און שָאקלען, איז שױן גַאנץ גענוג.  ניט קשה מַײן װַײב, מיר

 װעלן לעבן מיט חשק. נָאר ֿפָאלג מיך, גײ און לָאז מיר מַאכן ַא װײסע יובעצע, לַאנג און ברײט, און

 ֿפַארזָארג מיר ַאלץ װָאס דו װײסט װָאס דער רֿב הָאט, און עס װעט זײער גוט זַײן.

 

 די קלוגע מַאדַאם הָאט געֿפָאלגט און הָאט געקױֿפט װײסע ברײטען  קרײעס און הָאט געלָאזט מַאכן

 ַא לַאנגע יובעצע מיט גַאנץ לַאנגע ַארבל,  מיט מעשענע הָאקנס , און ַא װײס הַאנטעך ֿפון ֿפינף

 אײלן ֿפַאר ַא גַארטל. און זי הָאט געװּוסט, דָאס  בַײם רב אױף דעם בױדעם ליגט אײן  ַאלטער

 סּפָאדעק נָאך ֿפון טרחס צַײטן . איז זי געגַאנגען און הָאט דעם סּפָאדעק געברענגט  און הָאט

 גענומען דעם דרָאנג  ֿפון די ּפַאמיעלטע און הָאט ֿפון אױבן געלָאזט מַאכן בַײ אײן בלעכַארס  ַא

  װײסן, בלעכערנעם קָאּפ. ר׳ ׂשימחה  הָאט זיך ָאנגעטָאן די בגדים.

 

 װי ער הָאט זיך די בגדים ָאנגעמָאסטן, זָאגט  ער צו איר: „נו, װי מײנסט דו, בין איך שױן ַא

  ֿפערטיקער רב?״

  זָאגט זי: „יָא, נָאר ָאבער ַא גרױסער, לַאנגער סידור ֿפעלט נָאך.״

 זָאגט ער: „גײ ַאהין צום רב. דָארט איז דָאך ַא גרױסער שַאנק ֿפול מיט סידורים. זָא ברענג צו

  שלעּפן ַא לַאנגען  סידור, נָאר ער זָאל זַײן גרױס און דיק.״

 

 זי איז געגַאנגען צום רֿב און הָאט  (12) ַאװעקגעגנֿבעט אײן  גרױסע ש״ס גמרא און הָאט געזָאגט:

 „איך הָאב דיר געברענגט ַא גרױסן סידור. יעצט  ֿפעלט דיר שױן גָאר ניט.

 ״ זָאגט ער: „גוט, מַײן װַײב, יעצט  קָאך נָאר ָאן עטלעכע גרױסע טעּפ, ַאזױ װי ֿפַאר אײן  רֿב. עס

 װַאר  ָאבער שױן בַאלד ניט דָא װָאס צו עסן. עס װַאר  נָאך אין גַאנצן אױף עטלעכע טעג. דען  דָאס

 װַאר  נָאך שבועות, די גרעסטע טעג,  און זײ הָאבן זעקס מָאל דורך יעדן טָאג  געקָאכט די גרױסע

 טעּפ. און ַא ברונע  שעּפט זיך דָאך אױך אויס. דָאך ָאבער הָאט זי יעצט  געקָאכט עטלעכע גרױסע

 טעּפ װַײל איר מַאן איז דָאך שױן געװָארן ַא רֿב, װַאר זי דָאך שױן זיכער דָאס  עס װירד איר שױן קײן

 ּפרנסה ניט ֿפעלן. זי הָאט ָאנגעקָאכט, זײ הָאבן זיך ֿפעסט ָאנגעגעסן װי די לעשניצעס.
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 יעצט הָאט זיך ר׳ ׂשימחה  ָאנגעטָאן די װײסע סובע מיט דעם װָאלקענברָאך־סּפָאדעק  אױף דעם

 קָאּפ און דעם  ּפַאמיעלטע־דרָאנג אין די הַאנט  און הָאט זיך געזעצט בַײם טיש נעבן  ֿפענצטער און

 הָאט אױֿפגעמַאכט דעם גרױסן סידור און הָאט זיך געשָאקלט װי ַא גידָאכעס און הָאט זי געהײסן

 ַארױסגײן זען  אױב עס קומען שױן מענטשן מיט געלט. זי שטײט דרױסן און ער שָאקלט  זיך. יַאק

 שָאקלען, טַאק שָאקלען,  קײן הונט קומט אױך ניט. בקיצור, ער הָאט זיך עטלעכע טעג נָאר

 געשָאקלט . קײנער איז ָאבער ניט געקומען, און דָאס נַאכטעסן װָאס זײ הָאבן יעצט  געגעסן װַאר

 שױן דָאס לעצטע ביסל גרַײּפלעך. מער איז שױן ניט געװעזן  אין זײער הױז, נָאר ַא קלײן ביסל

 קַארטָאֿפל אױף מָארגן אױף אײן ָאנבײסן.

 

 װי זײ הָאבן אױפגעגעסן דָאס נַאכטעסן, הָאט זי געזָאגט: „װָאס װעלן מיר װַײטער טון? מיר װעלן

 מָארגן ֿפרי אױֿפעסן דָאס לעצטע ביסל קַארטָאֿפל, װעלן מיר מוזן הונגער  לַײדן, דען  מיר װעלן שױן

 ניט הָאבן װָאס צו עסן. דו זעסט דָאך, דו שָאקלסט דיך און שָאקלסט דיך, און עס קומט דָאך

  קײנער ניט.״

 זָאגט ער: „מען װײס דָאך נָאך ניט ֿפון מיר ַאז איך בין ַא רב. עס הָאט מיך דָאך נָאך קײנער ניט

 געזען אין רבנישע מלבושים. איך װעל מָארגן גײן דַאװענען אין בית המדרש, װעט מען מיך זען,

 װעט מען שױן צו מיר קומען. נָאר געדענק, ַאז איך װעל ַאװעקגײן דַאװענען זָאלסט דו ניט דערװַײל

  אױֿפעסן די גַאנצע קַארטָאֿפל.״

 זָאגט זי: „נײן, איך װעל ָאּפקָאכן און װעל דיר  (13) איבערלָאזן. נָאר ַאז דו װעסט דיך  לַאנג זױמען,

 װעט מיך הונגערן, װעל איך אין גַאנצן אױֿפעסן. דען  עס איז װײניק דָא און איך קען ניט קײן נױט

 לײדן.

 

 מָארגן ֿפרי הָאט זיך ר׳ ׂשימחה  אױֿפגעהױבן און הָאט זיך ָאנגעטָאן זַײן גרױסן סּפָאדעק מיט די

 װײסע, לַאנגע  יוּפעצע מיט די ברײטע ַארבל װי ַא זַאק, ַא לַאנג װײס הַאנטעך  ַארומגעגַארטלט און

 ַא ּפַאמיעטלע דרָאנג  אין זַײן  הַאנד, דעם טלית ותפילין אונטער דעם ַארעם, און נָאך ַא מָאל

  ָאנגעזָאגט זַײן װַײב זי זָאל ניט, ח״ו, אויֿפעסן דָאס גַאנצע ָאנבַײסן, און איז ַאװעקגעגַאנגען.
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 װי ער איז געקומען אין מַארק ַארַײן, איז געװָארן ַא גרױס געלױף און ַא שרעקלעך געשרַײ. מען

 הָאט געמײנט ַא טײװל גײט. װי מען הָאט ערזען ַאז דָאס איז ׂשימחה ּפלַאכטע, זָא איז געװָארן ַא

 גרױס געלעכטער און ַא גרױס געשרַײ. די גַאנצע שטָאט, יונג און ַאלט, זענען געקומען צו לױֿפן. ער

 הָאט זיך ניט געקָאנט ָאּפיָאגן  ֿפון זײ. ער איז קױם מיט דעם לעבן ענטקומען און איז געלָאֿפן אין

 בית־מדרש ַארַײן.

 

 װי די בחורים מיט די בית־מדרש לַײט הָאבן אים דערזען, זָא קען מען זיך גוט מערקן װָאס דָארט

 הָאט זיך געטון, װי גָאר אײן ַאלטער קַאּפעליוש, אײן ּפַאנטָאֿפל, אײן לַאטש, ַא סמַאטע, הָאט ער

  ַאלץ געקרָאגן אין זַײן קָאּפ. ער איז קױם מיט דעם לעבן ענטקומען אױס דעם בית־מדרש.

 

 װי ער איז ַארױסגעקומען, זָא הָאבן שױן אױף אים געװַארט ַא גַאנצע מחנה לָאבוסעס, יונגע אױך

 ַאלטע.  די געװַאלדן מיט געלעכטער װַאר זײער שרעקלעך. ער הָאט געװָאלט דַאװענען, נָאר ער

 הָאט זיך ניט געקענט ָאּפיָאגן. זָא איז ער ענטלָאֿפן אונטער די שטָאט. זײ הָאבן אים ַא שטיק װעג

 נָאכגעיָאגט, און ער איז זײער װַײט ענטלָאֿפן ביז צום װַאלד. עס װַאר ֿפינף װיָארשט אונטער די

 שטָאט. די נָאכיָאגערס, די לָאבוסעס, זענען צוריקגעגַאנגען, און ער איז געלָאֿפן ַא שטיק אין װַאלד

 ַארַײן און הָאט געלײגט טלית און ּתפילין און הָאט זיך אַײנגעהילט אין טלית איבער דעם קָאּפ און

 די װַײסע יוּפעצע הָאט ַארױסגעֿפינקלט, און הָאט זיך געשטעלט בַײ ַא גרױסן בױם און הָאט זיך

 זײער געשָאקלט און געדַאװענט.
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 אין װַאלד ָאדער ׂשימחהס ערשטער משּפט

 דער ׂשררה װָאס דָאס שטעטל איז זַײן געװעזן װַאר ַא גרױסער גרַאף און הָאט געהַאט זײער ֿפיל

 דערפער און שטעט און װַאר אױך אײן  גרױסער מיניסטער. װען עס איז געװעזן אײן  (14) קָאנגרעס

 בַײם מלכות, הָאט מען נָאך אים געשיקט. און דער ׂשררה הָאט געװױנט עטלעכע װיָארשט ֿפון דעם

 װַאלד. ער הָאט זײער געליבט צו רַײטן אױף די יַאכט, דָאס הײסט צו רַײטן אין װַאלד און שיסן

 חיות. און ער הָאט געהַאט אײן רַײטֿפערד װָאס עס איז געװעזן בַײ אים געשַאצט װי דָאס אױג אין

 קָאּפ. װי ער איז אין װַאלד געריטן שיסן חיות, הָאט ער דָאס ֿפערד ָאנגעבונדן בַײ אײן בױם, און ער

 איז מיט זַײן ביקס געגַאנגען אין װַאלד שיסן. װי ער איז שױן צוריקגעגַאנגען און הָאט געװָאלט

 ַאהײמרַײטן, זָא איז דָאס ֿפערד שױן ניט דָא געװעזן. עס הָאט אים זײער געקרענקט, און ער איז

 געלָאֿפן אין װַאלד ַארַײן זוכן זַײן ֿפערד. ער װַאר זײער ערהיצט, דען עס װַאר דעם טָאג זײער ַא

 גרױסע היץ. װי ער הָאט געזוכט, הָאט ער ֿפון װַײטן ערזען אײן אַײנגעהילטן מענטש אין אײן טלית

 אין װַײסן בעקלײדט און הָאט זיך זײער געשָאקלט, און דער ׂשררה װַאר זײער געלערנט, הָאט ער

 געװּוסט  ֿפון די ביכער, װָאס ער הָאט געלעזן אין זַײן ביבל, דָאס ֿפַארצַײטנס הָאבן די גרעסטע

 לַײט געלערנט און געדַאװנט אין די װעלדער. משה רבנו ע״ה הָאט געלערנט אין װַאלד, דוד המלך

 ע״ה, אליהו הנביא און נָאך גרױסע לַײט, נביאים, חכמים, ּתנאים, די ַאלע הָאבן געלערנט און

 געדַאװנט אין די װעלדער. און װי דער ׂשררה הָאט דָא ערזען אײן מענטש אַײנגעהילט אין טלית און

 ּתפילין און אין װַײסן בעקלײדט,  הָאט ער  געװּוסט דָאס מוז זַײן איין זײער גרױסער מַאן, איין

 ֿפערבָארגענער צדיק ָאדער ַא נביא. ער הָאט געװַארט ביז ער הָאט זיך אױסגערוקט

  שמונה־עׂשרה. זָא הָאט זיך דער ׂשררה געביקט און גענײגט און הָאט געֿפרעגט, װער ער איז.

  הָאט ׂשימחה געזָאגט: „איך בין דער ּפָאדרַאבין ֿפון נַארקָאװ.״

 זָאגט דער ׂשררה: „איך גלויב,  ַאז דו ביסט ֿפון נַארקָאװ, ָאבער ניט איין ּפָאדרַאבין. דען איך קען

  דעם רבין ֿפון נַארקָאװ, ער ברױך צו זַײן דַײן משרת.״

 בקיצור, דער ׂשררה זָאגט: „ליבער ּפָאדרַאבין, איך װײס גוט, דָאס װען דו קומסט אין װַאלד ַארַײן

 דַאװענען, זָא ביסט דו גַאנץ גרױס, אױבװַײל דו ביסט אײן ּפָאדרַאבין, ָאבער דָאס איז נָאר ֿפַאר

 מענטשן, זײ זָאלן ניט װיסן דעם אמת װי גרױס דו ביסט. ַאלסדען בעט איך דיך, מיר איז הַײנט אין

 װַאלד ֿפַארלױרן געװָארן אײן ֿפערד װָאס איך מעכט ליבער אײן דָארף ֿפַארלירן אײדער דָאס ֿפערד.

 ַאלזָא בעט איך דיך, זָאג מיר װּו דָאס ֿפערד איז.״
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 (15) ׂשימחה איז געשטַאנען אין אײן ציטערניש. ער הָאט מורא געהַאט, דָאס זַײן װַײב זָאל ניט

 דערװַײל אױֿפעסן דעם לעצטן טָאּפ קַארטָאֿפל. הָאט ער זיך זײער געאַײלט ַאהײמצולױֿפן הָאט ער

 געװָאלט דעם ׂשררה װי ַאם געשװינדסטן פטור װערן. זָא זָאגט ער צום ׂשררה: „לױף נָאר גַאנץ

 געשװינד צו יענעם עק װַאלד. דָארט שטײט דַײן ֿפערד בַײ אײן בױם, און צװײ װעלף שטײן און װילן

 עס צו רַײסן. עס לָאזט זיך ָאבער ניט, נָאר עס איז שױן גַאנץ מיד. לױף געשװינד מיט די ביקס: אײן

 װָאלף װירסט דו שיסן, און אײן װָאלף װעט ענטרונען  װערן ֿפון דַײן ביקס.״

 

 דער ׂשררה איז גַאנץ געשװינד ַאהינגעלָאֿפן. װי דער ׂשררה איז נָאר ַאװעקגעלָאֿפן, איז ׂשימחה

 אױך גַאנץ געשװינד ַאהײמגעלָאֿפן, מער טױט װי לעבעדיק. װי ער איז ַאהײמגעקומען, הָאט ער זיך

 ַארונטערבעהַאלטן אונטער דעם בעט און הָאט געזָאגט צום װַײב: „זָאלסט דיך ֿפַאר קײנעם ניט

 װיסן מַאכן, ַאז איך בין דָא בעהַאלטן, דען מען װירד בַאלד קומען ֿפון ׂשררה, און מען װירד מיך

 אומברענגען, דען איך הָאב דעם ׂשררה גענַארט. און ֿפַאר צַײטנס איז יעדער ׂשררה געװעזן אין

 זַײן שטָאט װי ַא מלכות: װָאס ער הָאט געװָאלט, הָאט ער געטָאן.

 זָאגט דָאס װַײב צו אים: „דו שוטה, קריך ַאֿפיר ֿפון בעט און זעץ דיך ַאנידער בַײם טיש. דען

 ערשטנס, עס קען זַײן דָאס קײנער װעט ניט קומען, און ַאז ח״ו מען װעט יָא קומען, װעט מען דיך

געֿפינען. בקיצור, קױם מיט צרות און מיט לַײד, זי הָאט אים  ַאֿפירגעקרָאגן  אונטער דעם בעט אױך 

 ֿפון בעט . ער הָאט זיך געזעצט צום טיש. זי הָאט אים געגעבן ַא שיסל קַארטָאֿפל. עס איז ָאבער

 ביטער װי דער טױט. ׂשימחה קען ניט עסן. דָאס הַארץ װַאר אים זײער ֿפערביטערט, און זַײן בױך

 װַאר אים ֿפערשלָאסן.

 

 לָאזן מיר ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע בלַײבן זיצן און מיר גײען צום ׂשררה.

 דער ׂשררה איז ַאהינגעלָאֿפן ָאן יענעם עק װַאלד און הָאט געטרָאֿפן ַאלץ ּפונקט װי ׂשימחה הָאט

 געזָאגט. דָאס ֿפערד איז געשטַאנען מיט דעם קָאּפ צו אײן בױם, און צװײ װעלף זענען געשטַאנען

 און הָאבן עס געװָאלט צורַײסן, און מיט די הינטערֿפיס הָאט זיך דָאס ֿפערד געװערט קעגן די

 װעלף. עס װַאר ָאבער  (16) זָא מיד דָאס דער שױם איז אים גערונען ֿפון ּפיסק. װי דער ׂשררה

 הָאט דָאס ֿפון װַײטן געזען, הָאט ער גַאנץ געשװינד אױסגעשָאסן זַײן ביקס, הָאט ער אײן װָאלף

  טױט געשָאסן און דער ַאנדערער װָאלף איז ַאנטלָאֿפן.
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 זָא הָאט זיך דער ׂשררה אױֿפגעזעצט אױף זַײן ֿפערד און איז ניט ַאהײמגעריטן אין זַײן הױף ַארַײן

 נָאר אין שטעטל ַארַײן, און ער הָאט צו זיך זעלבט געזָאגט: „דָאס איז ניט קײן ּפָאדרַאבין, דָאס איז

 אײן ּפָאד ּפַאן בָאג. און דָאס איז גָאר קײן מענטש, נָאר אײן מלאך. װי װױל איז מיר דָאס איך הָאב

 זָא איין מענטש וווינען אין מַײן שטָאט, און ווי גליקלעך שעץ איך מיך דָאס איך הָאב זוכה געװעזן

 אים צו זען און מיט אים צו רעדן, װָאס מיליָאנען מענטשן זענען דָאס ניט זוכה. און ער איז גַאנץ

 געשװינד געריטן, אין די יַאכטקלײדער געקלײדט, אין שטָאט ַארַײן און איז גלַײך געריטן צום רֿב און

 איז ַארַײנגעגַאנגען צום רֿב.

 

 דער רֿב הָאט זיך גענײגט, דען ער הָאט אים געקענט, בפרט ער הָאט ניט אײנמָאל בעקומען ֿפון

 ׂשררה ַא מּתנה: מענכעס מָאל  עטלעכע ֿפערטל װײץ, מענכעס מָאל  ַא קלַאֿפטער הָאלץ. װי דער

 רֿב הָאט די קָאמּפלימענטן געמַאכט ֿפַאר דעם ׂשררה, זָאגט דער ׂשררה צום רֿב: „איך בעט דיך,

 מַאך קײן שום קָאמּפלימענטן, נָאר אױגנבליק  שיק נָאך דעם ּפָאדרַאבין, ער זָאל די מינוט קומען.

 דער משמש איז נעבעך געשװינד געלָאֿפן און הָאט געברענגט דעם ריכטיקן ּפָאדרַאבין. עס װַאר

 אײן ַאלטער יִיד ַא למדן. װי דער ׂשררה זעט אים, זָאגט ער: „טָא ניע טען.  דָאס איז ניט דער. גײט

 און ברענגט מיר דעם ריכטיקן ּפָאדרַאבין.״ זײ שװערן, ַאז דָאס איז דער ריכטיקער ּפָאדרַאבין, און

 דער ׂשררה איז געקומען אין כעס ַארַײן און הָאט געזָאגט: „איך ֿפערלַאנג איר זָאלט מיר ַאהערֿפירן

 דעם ריכטיקן ּפָאדרַאבין. איר װײסט גוט װעלכן איך מײן. דער רֿב הָאט דעם משמש גַאנץ געשװינד

 געשיקט נָאך די גרױסע לַײט און נָאך די דָאזָארעס. זײ זענען געשװינד געקומען און הָאבן זיך

 גענײגט ֿפַאר דעם ׂשררה. דער ׂשררה הָאט צו זײ אױך געזָאגט: „איך בעט אַײך אין גוטן, עטץ

 זָאלט מיר שיקן נָאך דעם ריכטיקן ּפָאדרַאבין, װען ניט, זָא װיל איך זיך ָאן  ענק נוקם ונוטר זַײן. זײ

 הָאבן געשיקט װי נָאר אײן למדן, אײן מלמד, אײן חסיד,  הָאט ַאלץ געמוזט קומען.  דער ׂשררה

 הָאט ָאבער אױף יעדן בעזונדער געזָאגט: „טָא ניע טען. טָא ניע טען.״ זָא הָאבן  (17) זײ אים

 געֿפרעגט: „יַאשניע ּפַאניע, װי זעט ער אױס?״ הָאט דער ׂשררה געזָאגט: „עטץ זענט  ניט װערט ער

 זָאל צו ענק קומען.  עטץ זענט ניט װערט צו זַײן זַײנע שטיװלּפוצער. ער איז ַא גרױס לַײט, און עטץ

 זענט קעגן אים װי בהמות. ער װיל אֿפילו ניט דַאװענען מיט ענק. ער לערנט און דַאװענט אין די

  װעלדער, און ַאז עטץ װירד מיר אים ניט װַײזן, װעל איך ענק ֿפערװיסטן ַאזוי װי סדום.״
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 דער עולם איז געבליבן זײער טרױעריק. מען הָאט זיך ניט געװּוסט  קײן עצה צו געבן, און װי עס

 הָאט זיך נָאר אײן למדן געֿפונען אין גַאנצן שטעטל,  װַאר שױן דָא,  און דער ׂשררה הָאט ַאלץ

 געזָאגט: „טָא ניע טען.״ נָאר װי דער ׂשררה הָאט געזָאגט, דָאס ער דַאװענט אין װַאלד, הָאט זיך

 דער בית־מדרש משמש ָאנגערוֿפן צום עולם שטילערהײט: „עס קען זַײן ער מײנט ׂשימחה

 ּפלַאכטע, דען הַײטע הָאבן די בחורים אים ַארױסגעיָאגט אױס דעם בית-המדרש. הָאט מען

 ערציילט דָאס ער איז געלָאֿפן אין װַאלד ַארַײן.״ הָאט דער רֿב געזָאגט צו די דָאזָארעס, מען זָאל

 מַאכן אײן ּפרּוװ און שיקן נָאך אים. הָאבן די דָאזָארעס געזָאגט צום ׂשררה: „עס איז נָאך דָא אין

 שטָאט אײנער. מיר װעלן נָאך אים שיקן. עס קען זַײן ער איז דער זעלבער,  װָאס דו מײנסט.״ זָא

 איז דער משמש געגַאנגען צו ׂשימחן און הָאט געזָאגט ער זָאל ַאהינגײן צום רֿב. דער ׂשררה ֿפון

 שטעטל איז דָארט און ֿפערלַאנגט אים. הָאט ׂשימחה בשום אופן ניט געװָאלט גײן. װי דער משמש

 איז צוריקגעקומען און הָאט געזָאגט: „ער װיל ניט קומען״ זָא הָאבן די דָאזָארעס געזָאגט צום

 ׂשררה: „מיר הָאבן נָאך אים געשיקט, און מיר הָאבן אים געלָאזט זָאגן ַאז דו ביסט דָא, און ער װיל

  ניט קומען.״

 

 זָאגט דער ׂשררה: „װען עס זָאל זַײן דער זעלבער װָאס איך מײן, זָא הָאט ער רעכט דָאס ער װיל

 ניט קומען, דען איך בין ניט װערט ער זָאל צו מיר קומען. עטץ װײסט גָאר ניט, װער ער איז, איך

  װײס יָא.״

  זָא זָאגט דער ׂשררה צום עולם: „ֿפירט מיך ַאהין.״

 זָא הָאבן די נגידים מיט די דָאזָארעס מיט דעם רֿב, דעם ׂשררה ַאהינגעֿפירט צו ר׳ ׂשימחה

  ּפלַאכטע.

 ר׳ ׂשימחה איז זיך געזעסן אין זַײן װַײסע יוּפעצע מיט דעם טערקישן סּפָאדעק, מיט דעם

 ּפָאמיעלטע דרָאנג, בַײם טיש איבער דעם גרױסן סידור און הָאט זיך געװָארֿפן װי ַא גידָאכעס, און

  ֿפַאר שרעק איז ער געװעזן װַײס אױסגעבלַאסט װי ַא מת.

 דער ׂשררה איז ֿפַארױסגעגַאנגען  (18) און זײ ֿפון הינטן. װי זײ זענען ַאהינגעקומען, הָאט דער

  ׂשררה אױפגעמַאכט די טיר.

 װי דער ׂשררה הָאט אים דערזען, זָא הָאט ער זיך בַאלד ַארָאּפגעכַאּפט דָאס היטל און איז געֿפַאלן

  כורעים־ומשּתחװים ּכקעֿבד לֿפני מלך.
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 זײ הָאבן דָאס געזען, זענען זײ זײער ערשרָאקן און ֿפערװּונדערט געבליבן. װי דער ׂשררה הָאט

 געזען זַײן בלַאס ּפנים און זַײן ֿפינצטער װױנונג און זַײן טרױעריק װערטשַאֿפט, הָאט ער זיך זײער

 ערצירנט אױף דעם עולם און הָאט מיט גרױס צָארן געזָאגט: „עטץ זענט  גנֿבים, מערדערס,

 שװינדלערס. ענקער געװױנהײט איז שױן ֿפון לַאנג, װער ניט קײן גנֿב, קײן שװינדלער איז, און װער

 אײן ערלעכער, װַארהַאֿפטיקער גָאטסדינער איז, דעם טוט עטץ ערמָארדן.  אונדזער העלֿפער הָאט

 עטץ אױך ערמָארדעט. ירמיה הנֿביא הָאט עטץ אין קַאלעכגרוב ַארַײנגעװָארֿפן. זכריה הנֿביא הָאט

 עטץ אין בית המקדש געהַארגעט. ישעיה הנֿביא הָאט עטץ דָאס  מױל אױֿפגעשניטן, און אים װילט

 עטץ אױך ַאזױ טָאן. הָאב ענק טױזנט שװַארצע יָאר! עטץ װױנט אין ּפָאקָאיעס, און אים לָאזט עטץ

 װױנען אין ַא חזירשטַאל. איך װעל מיך ָאן  ענק נוקם זַײן זַײן נקמה!

 

 װי די מַאדַאם ּפלַאכטע הָאט דָאס געהערט, הָאט זי אױך געעֿפנט איר מױל װי בלעמס אײזל און

 הָאט געזָאגט (קײן ברכה און קײן „מודה־אני״ הָאט זי ניט געקענט, נָאר ּפױליש הָאט זי יָא

 געקענט) צום ׂשררה: „אין זײערע אױגן, ניט גענוג מיר ּפַײניקן זיך מיט הונגער, מיט נױט, און זײ

 הָאבן אױף אונדז קײן רחמנות ניט, זָא איז נָאך מַײן מַאן ניט זיכער מיט זַײן לעבן צו גײן אין די גַאס

 ַארַײן. זײ װַארֿפן אים שטײנער. אין בית- המדרש הָאבן זײ אים געװָאלט הַײנטיקן טָאג הַארגענען!״

 און זי הָאט אים געװיזן דָאס ביסעלע קַאלטע קַארטָאֿפל און הָאט געזָאגט: „מער הָאבן מיר ניט אין

 הױז, און דָאס קען ער אױך ניט עסן, װַײל זײ הָאבן אים הַײנט ַאזױ זײער געּפַײניקט.

 

 װי דער ׂשררה הָאט דָאס געהערט, איז ער ערצירנט געװָארן װי אײן טיגער און הָאט מיט די צײן

 געקריצט: „איך רַײט יעצונד ַאהײם און װעל בַאלד צוריקקומען מיט ַא גרָאמַאדע ּפױערן און װעל

 אײנעם בַײם ַאנדערן אין מיטן מַארק לָאזן געבן הונדערט שטריק,ווער עס הָאט נָאר אים

 ָאנגערירט, און איך װעל מיך  (19) שױן צו ענק נעמען.״  און ער הָאט ַארױסגענומען אױס זַײן טַאש

 ַא גרױסע, זַײדענע סַאקװע מיט בלױזע, גָאלדענע רענדלעך און הָאט איר געגעבן, דען אים איז ער

 ניט דרייסט געװעזן צו געבן, און הָאט צו איר ַאזױ געזָאגט: „דָאס געלט זָאלסט דו בַאלד אױסגעבן

 אױף עסנװַארג. זָאלסט ניט זָארגן אױף מָארגן, װָארן איך װעל מָארגן, און אֿפשר נָאך הַײנט, דָא

 זַײן און װעל דיר שױן ַאלץ ֿפַארזָארגן ־ עס װעט דיר גָארניט ֿפעלן, און זָאלסט מיר אױפצַײכענען

 ַאלע, װָאס הָאבן הַײנט דַײן מַאן געּפַײניקט, און איך װעל זײ שינדן זײער הױט.״  און הָאט זיך

 געביקט און געקניט ֿפַאר ר׳ ׂשימחהן און מיט גרױס אונטערטעניקײט  ָאּפגעזעגנט און
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 ַאװעקגעגַאנגען און הָאט געזָאגט: „עטץ ווירד דָא ניט לַאנג װױנען. איך װעל אַײך שױן בעזָארגן

  הערלעכע ּפָאקויעס, װי עטץ זענט װערט.״

 

 װי ַאלע זענען ַאװעקגעגַאנגען, הָאט דער ׂשררה צו זײ געזָאגט: „הָאב איך ענק געזָאגט, דָאס עטץ

 זענט ניט װערט, דָאס ער זָאל צו אַײך קומען? דען  ער איז ַא גַײסט ֿפון גָאט, און װַײל עטץ הָאט

 אים געּפַײניקט, װעל איך ענק אױך ּפַײניקן.״  און איז מיט גרױס צָארן ֿפון זײ ַאװעקגעריטן. זײ

 זענען געבליבן זײער ֿפַארשעמט און ערשרָאקן, דען זײ הָאבן ֿפַאר דעם ׂשררה מורא געהַאט װי

 ֿפַאר דעם מלאך המװת, און זײ הָאבן גָאר ניט געװּוסט, װָאס דָא טוט זיך מיט ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע.

 

 ַאלערװַײל הָאבן זײ מיט דעם רב אײן עצה געהַאלטן מען זָאל ַאהינגײן צו ׂשימחהן מיט זַײן װַײב,

 מען זָאל זײער בעטן דָאס זײ זָאלן בעטן דעם ׂשררה ער זָאל זײ לָאזן גײן, דען  דער ׂשררה קען

  ַאלע אױסהַארגענען מיט די קינדער.

 

 װי זײ זענען ַאהינגעקומען צו ׂשימחהן, איז ָאבער אוממעגלעך געװעזן צו רעדן מיט זײ, דען די

 מַאדַאם ּפלַאכטע װַאר ֿפעריַאכמעט בַײם קױמען. זי הָאט שױן צוגעשטעלט צװעלף דרַײשטָאקיקע

 טעּפ מיט ֿפלײש, קישקעס, קַארטָאֿפל, גרױּפן. עס איז געװעזן ַא געקװַאקער אױף דעם קױמען װי

 אין ַא ברענהױז  צװישן די קעסלען, און ׂשימחה איז געװעזן ַא סֿפר־הזיכרונות: ער הָאט דערמָאנט

 װָאס נָאך מען ברױך צו קױֿפן צו די ֿפרעסמַאשין. ער הָאט געקוקט אױף דעם קױמען, איז אים זַײן

 הַארץ ערקװיקט געװָארן. קױם זײ הָאבן זוכה געװעזן מיט אים צו רעדן. װי זײ הָאבן אים געבעטן,

 ער זָאל דעם ׂשררה בעטן ֿפַאר זײערט װעגן, הָאט זיך  (20) בלעמס אײזל ָאנגערוֿפן: „יָא, יָא, עטץ

 זָאלט אים װַײטער ניט לָאזן גײן דורך די גַאס, און עטץ זָאלט אים װַײטער ּפַײניקן, ער זָאל מוזן

 לױֿפן אין די װעלדער.״  זײ הָאבן צוגעשװױרן, ַאז עס װעט אים שױן קײנער קײן בײז װָארט ניט

 רעדן, און זײ װעלן ָאן אים נוהג־ּכֿבוד זַײן. זָא הָאט ׂשימחה צוגעזָאגט דָאס ער װעט שױן דעם

 ׂשררה בעטן ֿפַאר זײערט װעגן. זָא הָאבן זײ זיך געזעגענט מיט גרױס ּכֿבוד און ַאװעקגעגַאנגען,

 און דער רֿב מיט די גרױסע לַײט הָאבן זיך ָאנגעקוקט אײנער דעם ַאנדערן און הָאבן ניט געװּוסט צי

 זײ זענען אין חלום צי זײ זענען װַאכנדיק, דען זײ הָאבן דָאך דעם ׂשימחהן מיט זַײן װַײב גוט

 געקענט, און דעם ׂשררה הָאבן זײ אױך געקענט דָאס  ער איז ַא גרױסער חכם און זײער גוט
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 געלערנט און ַא גרַאף. זָא הָאבן זײ גָארניט געקענט ֿפערשטײן װָאס דָא טוט זיך, דָאך הָאבן זײ

 געהַאט מורא ֿפַאר ׂשימחהן ער זָאל ניט הײסן זײ עּפעס שלעכטס טָאן.

 

 װי דער ׂשררה איז ַאהײמגעקומען, װַאר ער זײער ֿפרײלעך. דָאס גַאנצע ּפנים הָאט אים געלױכטן

 ֿפַאר ֿפרײד, און דָאס װַײב, די גרעֿפין, מיט די קינדער, הָאבן אים געֿפרעגט מיט גרױס ּכבוד, װּו  ער

 איז ַאזױ לַאנג געװעזן. ער הָאט געמוזט געװיס זײער ַא גוטע יַאכט הָאבן. דָאס הײסט, ער הָאט

 געמוזט זײער ֿפיל חיות שיסן דָאס ער איז ַאזױ ֿפרײלעך. זָא הָאט ער געזָאגט: „ליב װַײב און ליבע

 קינדער, איך הָאב הַײטע געהַאט גליק אױף די יַאכט.  דָאס איז בַײ מיר טַײערער װי מַײן גַאנץ

 ֿפערמעגן און װי מַײן גַאנצער רַײכטום. איך שעץ מיך גליקלעכער  װי די גַאנצע װעלט, און דו מעגסט

 דיך אױך שעצן גליקלעך, מיט די קינדער, דורך דעם הַײנטיקן גליקלעכן טָאג װָאס איך הָאב הַײנט

 געװּונען אױף די יַאכט.  איך הָאב הַײנט געֿפונען אײן אוצר װָאס מיר װעלן גליקלעך זַײן אױף אײביק.

 איך הָאב געֿפונען אין װַאלד אײן מַאן װָאס ער איז אײן ּפָאד ּפַאן בָאג. ער װײס איטלעכע זַאך

 ּפונקט װי דער ליבער גָאט זעלבסט. ער איז דער גרעסטער למדן און דער גרעסטער חכם ֿפון ַאלע

 יִידן.  און ער ווייס ווָאס עס טוט זיך אויף דער ערד און אויף דעם הימל. ״ און ער הָאט איר ערצײלט

 די גַאנצע מעׂשה ֿפון ֿפערד מיט די װעלף.

 װי זײ הָאבן דָאס געהערט, הָאבן זײ געזָאגט: „ֿפאר װָאס הָאסט דו אים ניט געֿפרעגט װי ער איז צו
 געֿפינען?  ֿפילַײכט  (21) װירסט דו אים ַא מָאל ברױכן! זָא הָאט ער געזָאגט: „איך הָאב ֿפלײסיק

 בַאלעמוטשעט ַא גַאנצן טָאג ביז איך הָאב מיך ערװּוסט  װּו ער װױנט, און איך הָאב מיט אים

 גערעדט און מיט זַײן װַײב, און עס איז מיר זײער שװער ָאנגעקומען אײדער איך הָאב געװָאר

 געװָארן װי אים צו געֿפינען. די יִידן  הָאבן מיר קײנער ניט געװָאלט װַײזן װּו  ער איז. עס קען זַײן זײ

 װײסן זעלבסט ניט ֿפון אים, װער ער איז. און מָארגן װעל איך מיט דיר ַארַײנֿפָארן צו אים, דו

 זָאלסט אים אױך קענען.

 

 װי די גרעפין מיט די קינדער הָאבן דָאס געהערט, זָא זענען זײ געװָארן זײער ֿפרײלעך און הָאבן

 שױן געבעטן עס זָאל שױן טָאג װערן זײ זָאלן שױן קענען ֿפָארן זען דעם ּפָאד ּפַאן בָאג מיט זַײן

 װַײב. בקיצור, זײ הָאבן שױן קױם דערלעבט עס איז שױן טָאג געװָארן. צַײטלעך ֿפרי הָאט מען

 געמַאכט דָאס ֿפרישטיק, און מען הָאט לָאזן שּפַאנען ֿפיר ֿפערד אין ַא הערלעכע קָאטש מיט

 ַאלערהַאנט צירונג אױסשַאמרירט. אין אײן קָאטש איז געזעסן דער גרַאף מיט די גרעֿפין און די
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 אױסגעגעבענע קינדער בַאזונדער אין אײן קָאטש, און די ֿפרַײלײדיקע קינדער אױך בַאזונדער אין

 אײן קָאטש, און עטלעכע גרױסע װעגן מיט ּתֿבואה, מיט עוֿפות, מיט קעלבער און נָאך ֿפיל

 ֿפַארשידנע זַאכן, ַאלערלַײ ֿפרוכטן, און זײער ֿפיל ּפױערן, און מען איז געֿפָארן מיט גרױס

 הערלעכקײט גלַײך ֿפַאר די טיר ֿפון ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע.

 

 די גַאנצע שטָאט הָאט ערזען די קָאטשן, דען זײ הָאבן ערקענט  דָאס דָא ֿפָארט דער גרַאף. הָאבן

 ַאלע געקוקט װּו  ַאהין ער ֿפָארט. הָאבן זײ געזען ער ֿפַארֿפָארט ֿפַאר ׂשימחה ּפלַאכטע. די קָאטשן

 הָאבן זיך געשטעלט ֿפַאר די טיר און דער ׂשררה מיט די קינדער זענען צוערשט ַארַײנגעגַאנגען, די

 היטלעך אין די הענט מיט גרױס כבוד, און יעדער הָאט זיך גענײגט און געגעבן דעם הײליקן

 ּפָאדרַאבין ַא קוש אין די הַאנט. דערנָאך הַאט דער ׂשררה געבעטן ערלױבעניש און הָאט

 ַארַײנגעֿפירט דָאס װַײב מיט די טעכטער. יעדע בַאזונדער הָאט געגעבן דער מַאדַאם ּפלַאכטע ַא

 קוש אין די הַאנט, און דער ׂשררה הָאט געזָאגט צו ר׳ ׂשימחהן ער זָאל זיך אױסקלױבן װעלכע

 קַאמעניצע ֿפון דער שטָאט ער װינשט זיך אױס. זָא איז געװעזן אין מיטן מַארק ַא דרַײשטָאקעדיקע

 קַאמעניצע. דָאס װַאר די שענסטע ֿפון דער גַאנצער שטָאט, זָא (22) הָאט ר׳ ׂשימחה זיך

 אויסגעווּונטשן די קַאמעניצע. זָא איז דער ׂשררה בַאלד געגַאנגען און הָאט געקױֿפט דָאס הױז און

 בַאלד ֿפערשריבן בַײם רײענט  דָאס עס איז ר׳ ׂשימחהס הױז אױף אײביק. און מען הָאט בַאלד

 געקױפט זײער הערלעך מעבל, און מען הָאט אױסגעמעבלט זעקס ּפָאקָאיעס מיט אײן  הערלעכע

  קיך, און מען הָאט ַארַײנגעֿפירט ר׳ ׂשימחהן מיט זַײן װַײב.

 

 ׂשימחהס נַײע היים

 יעצט װױנט שױן ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע אין זַײן אײגענע קַאמעניצע מיט זעקס אױסגעמעבלטע

  ּפָאקויעס.

 דער ׂשררה הָאט געשיקט נָאך זַײן הױֿפשנַײדער און הָאט בעשטעלט מען זָאל ר׳ ׂשימחהן

 בעקליידן ֿפון קָאּפ ביז ֿפוס זײער הערלעך, דָאס בעסטע זַײדנצַײג צו ֿפינף און צו זעקס מלבושים,

 און אײן זַײדענעם שלָאֿפרָאק און אײן עכט זַײדענע װַײסע  ַאטלַאס־יוּפעצע, און אײן װַײס־זַײדענעם

 גַארטל  און עטלעכע טַײערע ּפעלצן. און די ׂשררהסטע הָאט זיך גענומען די מַאדַאם ּפלַאכטע בַײ

 די הַאנט און הָאט זי געֿפירט צו איר הױף־דַאמען־שנַײדער און איז מיט איר געגַאנגען אין ַא

 געװעלב און מען הָאט גענומען אױך ַאלערהַאנט קלײדער און אױך גרעט  און אױך בעטגעװַאנט,
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 ַאלץ זײער הערלעך. און בַײם גָאלדשמיד הָאט מען געקױֿפט ַאלערלַײ צירונג, און די מַאדַאם

 ׂשימחה װַאר אױסגעצירט װי אײנע ֿפירשטין, און מען הָאט געגעבן די מַאדַאם ׂשימחהן אײן בַײטל

 מיט עטלעכע הונדערט רענדלעך. און דער ׂשררה מיט זַײן װַײב הָאבן צו ר׳ ׂשימחהן מיט זַײן װַײב

 ַאזױ געזָאגט: „דָאס געלט זָאלט עטץ ענק ניט שּפָארן, עטץ זָאלט קױֿפן װָאס ענקער הַארץ װעט

 בעגערן. עס װעט ענק קײן געלט ניט ֿפעלן, איך װעל אַײך ַאלע װָאך שיקן.״ און מען הָאט

 איבערגעלָאזט צװײ ּפױערן צו בעדינען און צו בעהיטן דעם הױף. די צװײ ּפױערן הָאט מען געגעבן

 ַא קלײן שטיבל אין דער הײך צו װױנען, ּתֿבואה מיט קעלבער מיט עופות, און דער ׂשררה הָאט

 איבערגעלָאזט ר׳ ׂשימחהן זַײן גָאלדענעם טַאשן־זײגער. און זַײן װַײב, די גרעֿפין, הָאט

 איבערגעלָאזט זײער ֿפיל מּתנות די מַאדַאם ׂשימחהן. און זײ הָאבן זיך מיט גרױס דרך־ארץ

 געזעגענט און ָאנגעזָאגט די צװײ ּפױערן זײ זָאלן זײער טרַײ זַײן און זענען ַאהײמגעֿפָארן.

 

 װי דער ׂשררה איז ַאהײמגעקומען, הָאט ער ֿפַאר גרױס ֿפרײד געמַאכט ַא גרױסן בַאל און הָאט

 צונַאנדגערוֿפן ַאלע משרתים און ַאלע ּפױערן  (23) און הָאט זײ ערצײלט ֿפון דעם ּפָאד ּפַאן בָאג.

 ַאלע הָאבן זיך זײער געװּונדערט און זײער געֿפרײט.

 

 אונדזער ר׳ ׂשימחה מיט זַײן װַײב הָאבן זיך אױף ס׳נײַ  גענומען צו די ּכלים. די ַאלטע ּכלים הָאט

 מען ַאװעקגעשטעלט, דען זײ װַארן שױן צו קלײן. מען הָאט געקױֿפט טעּפ װי די קַאנען און שיסלען

 װי די צעבערס, און מען הָאט גַאנצע טעג ניט מער געטָאן נָאר ָאנגעהיטן  די ַאכילה. ַא גַאנצע

 גרָאמַאדע ּפױערן זענען דָאס ניט אין שטַאנד אױֿפצוֿפרעסן, װָאס זײ הָאבן ַאלע טָאג אױֿפגעֿפרעסן.

 און ֿפון ׂשררהס הױף הָאט מען ַאלע װָאך געשיקט מעל מיט שּפַײז מיט קעלבער מיט עוֿפות מיט

 הָאלץ, און ַאלע װָאך ַא בַײטל מיט געלט.

 

 די גרעֿפין הָאט ַארַײנגעשיקט עטלעכע גוטע מילכקי, די מַאדַאם ּפלַאכטע זָאל הָאבן גענוג מילך

  מיט ּפוטער, און משרתים צו די קי צו מעלקן און צו מַאכן ּפוטער.

 

 בקיצור, ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע הָאט הערלעך בעװױנט עטלעכע געּפוצטע ּפָאקָאיעס זײער הערלעך

 אױסגעמעבלט און הָאט געהַאט משרתים ּפױערן מיט שיקסעס, זײ זָאלן אים בעדינען, און עס איס
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 געֿפירט געװָארן װי אין אײן הױף. און ער איז געגַאנגען געקלײדט אין בלױז זַײד, און דער ַאלטער

 סּפָאדעק איז שױן קַאסירט  געװָארן.

 

מיט יוּפעצע װַײסע לַאנגע די און רובל, הונדערט ֿפַאר סָאבל־היטל ַא אין געגַאנגען איז ׂשימחה                 ר׳

זילברנעם גוט אײן מיט ים־שטעקן ריכטיקן אײן און ַאטלַאס, זַײדנער עכט װַארן גַארטל װַײסן                דעם

מען און גרעֿפין. אײנע װי געקלײדט געגַאנגען איז ּפלַאכטע מַאדַאם די און ֿפונט. הַאלב ַא ֿפון                  קָאּפ

מענכע צוגעזען. דָאס הָאבן שטָאטלַײט די און קיך, די צו משרתים יודישע צװײ געהַאלטן                הָאט

הָאט מען דען דרך־ארץ, הָאבן געמוזט הָאט מען נָאר געּפלַאצט, הָאבן מענכע און געלַאכט,                הָאבן

 געהַאט מורא, ער זָאל ניט עּפעס אױססָאגן ֿפַאר דעם ׂשררה.

 ר׳ ׂשימחה איז געגַאנגען געקלײדט ַאזױ װי אײנער ֿפון די גרױסע גוטע יִידן, און ר׳ ׂשימחה הָאט זיך

 מישֿב געװעזן און הָאט זיך צוגענומען ַא מענטש װָאס איז גוט בעקַאנט אין די מנהגים ֿפון ַא גוטן

 יִיד  און װײס גוט צו מַאכן דעם ָאנשטעל מיט דעם שמים־ּפנים און מיט דעם שװינדל צו בערימען

 דעם הײליקן רבי, ַאז ער עסט גָאר ניט און ער בעװַײזט גרױסע אותות (24) ומוֿפתים. ער איז

 משביע מלאכים.

 

 דער זעלבער איז געװָארן זַײן משמש, און דער משמש הָאט דעם רבי  אױסגעלערנט ַא ביסל

 דַאװענען. און זי הָאט זיך אױך צוגענומען אײן ַאלטע יודענע, װָאס קען גוט דַאװענען לײענען  און

 הָאט זיך געלָאזט לערנען דַאװענען און לײענען. און זי איז זיך געגַאנגען ברײט אין שול ַארַײן מיט

 דעם קרבן מנחה סידור ַאזױ װי ַא ריכטיקע רביצין. און דער משמש איז געװָארן בַײ ר׳ ׂשימחהן

 גבאי, און ער הָאט עס אַײנגעֿפירט זײער הערלעך, דען קײן געלט הָאט דָאך קײנמָאל ניט געֿפעלט.

 ער הָאט געלָאזט מַאכן אױף דעם הױף ַא מקװה און ַא גרױס בית־מדרש מיט עטלעכע שענק

 סֿפרים, און בעזונדער אײן שטיבל ֿפַאר דעם הײליקן רבי, ער זָאל מאריך זַײן. און ר׳ ׂשימחה הָאט

 אַײנגעֿפירט זַײן הױז זָאל זַײן ָאֿפן ֿפַאר ָארעמע־לַײט: װער עס איז ַארַײנגעקומען הונגעריק, דער

 איז ַארױסגעגַאנגען זַאט. ער און זי הָאבן בײדע געגעבן צדקה זײער ֿפיל. און זַײן שטיבל װַאר זײער

 שײן אױסגעמעבלט און אױסגעמָאלט, און ַארום און ַארום  זײער ֿפיל לַײכטערס מיט לָאמּפן. און בַײ

 די טיר איז געשטַאנען אײן גרױס, קוּפערן הַאנטֿפַאס  מיט ַא גרױסן בעקן מיט צװײ גרױסע

 הַאנטעכער און אײן גרױסע, זילבערנע מזוזה מיט ַא זילבערן בַײשטידל. עס הָאט אױסגעזען װי בַײ
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 אײן ריכטיקן רבי. ער איז גַאנץ ַאלײן געזעסן אין זַײן שטיבל און הָאט נעבעך יומם־ולילה געֿפרעסן

 װי ַא ֿפערד.

 

 דער ׂשררה הָאט ַאלע װָאך געשיקט ֿפיל מער װי מען הָאט געברױכט. און דער ׂשררה מיט די

 גרעֿפין מיט ַאלע זַײנע הױֿפלַײט הָאבן זיך געהַאלטן ֿפַאר ַא גרױסע זכיה, דָאס זײ הָאבן זוכה

 געװעזן צו הָאבן ַאזױ אײן ּפָאד ּפַאן בָאג אין זײער שטָאט, דען זײ הָאבן זיך אַײנגערעדט דָאס אױס

 ַאלע גרעסטע נױטן ָאדער קרַאנקײטן ווירד ער זײ ַארױסהעלֿפן. און בַײ ַאלע ׂשררים און ּפױערן פון

 ַאלע דערפער ַארום און ַארום הָאט געקלונגען דער נָאמען ֿפון דעם ּפָאד ּפַאן בָאג, דען דער ׂשררה

 מיט די ׂשררסטע הָאבן אים זײער גרױס געמַאכט און בעקַאנט געמַאכט צװישן ַאלע ׂשררים, און

 ַאלע גרעסטע ׂשררים און חרַאביעס  הָאבן ַארַײנגעשיקט גרױסע מּתנות דעם ּפָאד ּפַאן בָאג.

 בקיצור, ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע הָאט געלעבט מיט זַײן װַײב זײער גליקלעך און ֿפערגעניגט דָאס  קײן

 גרױסער נגיד קען ניט ַאזױ לעבן און ַאזױ ֿפירן, דען  (25) ַאל דָאס גוטס  הָאבן זײ געהַאט, און קײן

 געלט הָאט זײ ניט געֿפעלט, און אױף קײן ּתכלית הָאבן זײ ניט געזָארגט. זײער גַאנצע זָארג איז

 נָאר געװעזן צו טרַאכטן װעגן די ַאכילה, װּו מען קריגט גרױסע טעּפ מיט שיסלען מיט דיניצעס. ַאזױ

 הָאבן זײ געלעבט במנוחה און ֿפערגעניגט עטלעכע יָארן.

 

 

 

 

 דעם גרַאֿפס אוצר ָאדער ׂשימחהס צװייטער משּפט
 ויהי היום, הָאט זיך ּפַאסירט בַײם ׂשררה ַא מעׂשה: דער ׂשררה, חוץ זַײנע ַאלע ּפָאקויעס װָאס ער

 הָאט געהַאט אין זַײן ּפַאלַאץ, הָאט ער גַאנץ בעזונדער געהַאט איין קליין שטיבל װָאס דָארט איז

 קײנמָאל קײן שום מענטש ניט ַארַײנגעקומען, און דָאס איז געװעזן שטענדיק ֿפערשלָאסן, און דָאס

 ֿפענצטער ֿפון דעם שטיבל איז ַארױסגעגַאנגען אױף דעם ּפָאדװָארג, און ַארום דעם ּפָאדװָארג איז

 געװעזן ַא גרױסע מױער, און דָארט אין דעם שטיבל איז געװעזן זַײן גַאנץ עשירות מיט זַײן גַאנץ

 ֿפערמעגן. דָארט איז געשטַאנען אײן גַאנץ גרױסער קַאסטן. אין דעם קַאסטן איז געלעגן אײן

 טָאלעטקע  (דָאס איז אײן קלײן קעסטל זײער קינסטלעך געַארבעט). די טָאלעטקע װַאר אױס רײן
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 גָאלד, און אינװײניק איז דָאס קעסטל ֿפול געװען מיט דימַאנטן און בריליַאנטן, און דָאס הָאט

 בעטרָאֿפן מיליָאנען. און דָאס װַאר נָאך ניט דער עיקר, נָאר דָארט אין דעם זעלבן קעסטל איז

 געלעגן אײן גרױסער בױגן ֿפון ּפַארמעט, און מיט גָאלדענע אותיות איז געװעזן געשריבן דער

 גַאנצער יחוס ֿפון דעם ׂשררה, דָאס ער איז ַא געבָארענער גרַאף און דָאס ער קומט ַארױס  מזרע

 מלוכה. און דָאס כתֿב װַאר בַײ אים טַײערער װי די דימַאנטן מיט די בריליַאנטן, און ַאלע טָאג איז

 ער געגַאנגען אין דעם שטיבל און הָאט ָאנגעקוקט דָאס קעסטעלע און הָאט זיך דעריבער זײער

 געֿפרײט.

 

 יעצונד איז ער ַארַײנגעקומען אין דעם שטיבל, און װי זײער איז ער ערשרָאקן געװָארן דָאס ער

 הָאט געטרָאֿפן דָאס ֿפענצטער אױסגעהַאקט און דער גרױסער קַאסטן איז געװעזן אױֿפגעריסן און

 דָאס קלײנע קעסטל איז ניט דָא געװעזן. ער איז בַאלד געלָאֿפן און הָאט געמַאכט ַא גרױס געשרַײ.

 מען הָאט געזוכט, מען הָאט חושד געװעזן ֿפיל מענטשן, מען הָאט געשלָאגן, מען הָאט געּפַײניקט.

 עס װַאר ָאבער ַאלץ בחינם:  מען הָאט ניט געֿפונען קײן שום צַײכן. זָא איז דער ׂשררה געֿפָארן אין

 סָאנד . מען הָאט גענומען גרױסע חכמים סענדזשעס, זײ זָאלן ֿפָארשן און װער עס ווירד

 ַארױסקריגן די גניבה, װעט ער (26) שענקן ַא דָארף, און עס הָאט אױך ניט געהָאלֿפן. זָא איז ער

 געֿפָארן צו די װרַאזיַארעס (דָאס זענען זָאלכע ַאלטע גלחים, װָאס זָאגן סגולות, און מענכעס מָאל

 טרעֿפן זײ). די גלחים הָאבן אױך ניט געהָאלֿפן. עס הָאט דעם ׂשררה געקָאסט זײער ֿפיל געלט,

 און עס הָאט ַאלץ ניט געהָאלֿפן. און צו ר׳ ׂשימחה הָאט ער ניט געװָאלט ֿפָארן, דען ער הָאט

 געטרַאכט, ֿפילַײכט װעל איך דָאס דורך ַאנדערע מענטשן ַארױסקריגן, דָאס איך זָאל ניט ברױכן

 מטריח צו זַײן דעם הײליקן ּפָאד ּפַאן בָאג. נָאר װי עס הָאט שױן געדױערט ַא הַאלב יָאר, און עס

 הָאט שױן געקָאסט זײער ֿפיל געלט, און עס הָאט גָאר ניט נגעהָאלֿפן, און ער איז שױן בַאלד

 משוגע און קרַאנק געװעזן, זָא הָאט ער שױן געמוזט  מטריח זַײן דעם הײליקן ּפָאד ּפַאן בָאג.

 

 אונדזער ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע הָאט זיך גָאר ניט געריכט און איז זיך געזעסן כמלך־בגדוד און

 געֿפרעסן װי ַא שמונה כֿפול זולל־וסוֿבא. ּפלוצלינג איז געקומען צו ֿפָארן ַא הערלעכע קָאטש מיט

 ֿפיר ֿפערד, װי ֿפַאר אײן גרַאף, און דער יונגער ׂשררה, דָאס איז דער זון ֿפון ַאלטן ׂשררה, און

 קָאטשערס און לַאקַײעס,  און די קָאטש הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר ׂשימחה ּפלַאכטע, און דער יונגער

 גרַאף איז ַארַײנגעגַאנגען מיט גרױס דרך־ארץ, דָאס היטל אונטער דעם ָארעם, און הָאט געזָאגט

 צו ר׳ ׂשימחהן: „ּפַאניע ּפרָארָאקָאװ (דָאס הײסט אײן נביא), דער טַאטע מיט די מַאמע מיט דָאס
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 גַאנצע הױזגעזינד לָאזט דיך ֿפרַײנדלעך גריסן און ֿפַאלן צו אַײערע ֿפיס. און דער טַאטע הָאט אײן

 עסק ־ זײער ַא גרױס עסק, װעלכעס ער הָאט אַײער ּכֿבוד ניט געווָאלט מטריח זַײן. נָאר װַײל

 קײנער קען אים ניט העלֿפן, זָא איז ער געצװּונגען אַײך מטריח צו זַײן. ַאלזָא בין איך געקומען צו

 ֿפָארן צו אַײך מיט מַײן ֿפָאטערס בעֿפעל אַײך הערצלעך ביטן איר זָאלט זָא גוט זַײן און קומען צו

 ֿפָארן, דען דער ֿפָאטער איז דָאך ֿפערזיכערט דָאס איר װירד אים געװיס העלֿפן.

 

 ר׳ ׂשימחה הָאט דָאס געהערט. איז אים געװָארן ביטער אין זַײן הַארץ. איז ער ַארַײנגעגַאנגען צו

 זַײן װַײב און הָאט מיט ַא ביטער הַארץ געזָאגט: „מַײן ליב װַײב, מעגסט שױן גרײט מַאכן די

 שָאנגעס מיט די קַאנען, און װער װײס נָאך אױב איך װעל צו די שָאנגעס יָא זוכה זַײן. עס קען זַײן

 מען װעט מיך הַארגענען, דען דער בלָאטער ווירד דָאך װערן אױֿפגעשטָאכן. ער ווירד       (27)

 געװָאר װערן, דָאס איך בין ַא ּפרָאסטער גרָאבער יונג. װעט ער זיך דָאך משער זַײן, ַאז דָאס

 ערשטע מָאל  מיט דעם ֿפערד הָאט מיר נָאר ַאזױ געגרָאטן. װעט אים דָאך קרענקן, װַײל ער הָאט

 ַאזױ ֿפיל קָאסטן געמַאכט אױף מיר, און עס װעט אים זַײן ַא גרױסע חרּפה, דָאס ער הָאט זיך אין

 מיר זָא שטַארק גענַארט. זָא װעט ער זיך ָאן מיר נוקם זַײן .

 בקיצור, יָא גערן, ניט גערן, ער איז געֿפָארן. װי ער איז געקומען הָאט אים דער ׂשררה ָאנגענומען

 בּכבוד גדול און הָאט אים זײער איבערגעבעטן װַײל ער הָאט אים מטריח געװעזן, און ער הָאט

 געזָאגט: „איך הָאב גענוג געטָאן דָאס  איך זָאל ניט ברױכן אַײך מטריח צו זַײן. נָאר װַײל קײנער קען

 מיר שױן ניט העלֿפן זָא בין איך געצװּונגען אַײך מטריח צו זַײן. דען  בַײ אַײך איז דָאס דָאך גָאר אײן

 קלײניגקײט.״ און דער ׂשררה הָאט אים דערצײלט די גַאנצע מעׂשה ֿפון אלף ביז ּתיו. ר׳ ׂשימחה

 הָאט דָאס געהערט איז אים געװָארן ֿפינצטער ֿפַאר זַײנע אױגן און ביטער אין זַײן הַארץ. ער הָאט

 זיך געטרַאכט: „עס מעכט מיר בעסער זַײן ַאז איך מעכט ליבער װַאסער טרָאגן.״ ַאלזָא זָאגט ער

 צום ׂשררה: „זַײ װיסן דָאס איז קײן קלײניגקײט, דָאס איז זײער ַא גרױסע זַאך! דָאס קען ניט זַײן

 ַאזױ געשװינט װי דו מײנסט. איך מוז מיר צַײט נעמען אױף דרַײ טָאג, און איך מוז גַאנץ ַאלײן זיצן,

 אײדער איך װיל מיך דָאס ערװיסן, דען  דָאס איז ַא הימל-זַאך.״

 

 אין דעם דָארף הָאט געװױנט ַא יִידישער שענקער װָאס הָאט געהַאלטן די רַאנדע. דער יִיד הָאט

 געהַאט ַא גרױסע שטוב צום שענק און ַא קלײן שטיבל צום װױנען. די ֿפענצטער ֿפון דעם קלײנעם

 שטיבל זענען געגַאנגען אױף אײן ֿפעלד ַארױס. װי דער ׂשררה הָאט געהערט ֿפון שמחן, דָאס ער
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 מוז װַארטן דרַײ טָאג, זָא הָאט ער געשיקט נָאך דעם יִידישן שענקער און הָאט אים ַאזױ געזָאגט:

 „זָאלסט לײדיק מַאכן דַײן קלײן שטיבל און רײן אױסּפוצן, און דו מיט דַײן הױזגעזינד זָאלט עטץ ענק

 דרַײ טָאג בעהעלֿפן אין דער גרױסער שענקשטּוב. און דער ּפָאד ּפַאן בָאג װירד זַײן דָארט דרַײ

 טָאג, און זָאלסט אים בעהַאנדלען װי מיך זעלבסט און זָאלסט בַאלד ֿפָארן און זָאלסט אים קױֿפן

 עסן און טרינקן װי ֿפַאר אײן גרַאף. איך װעל דיר ַאלץ גוט בעצָאלן. דו װירסט הָאבן בַײ מיר אױף ַא

 גַאנץ יָאר  (28) די רַאנדע בחינם, װען דו װירסט דעם גרױסן מַאן גוט בעהַאנדלען . װען איך װעל

 מיך ָאבער ערװיסן,  דָאס דו הָאסט אים ניט װי ַאם בעסטן בעהַאנדלט, זָא װעל איך דיך

 ַארױסװַארֿפן  ֿפון מַײן דָארף. און דער ׂשררה הָאט מיט גרױס ּכבוד גענומען דעם ּפָאד ּפַאן בָאג און

 הָאט אים זעלבסט געֿפירט צום שענקער. עס װַאר דָארט ַאלץ שױן גרײט. דער ׂשררה הָאט זיך

 מיט אים געזעגענט און איז ַאװעקגעגַאנגען. און ר׳ ׂשימחה הָאט זיך גַאנץ ַאלײנט  געזעצט אין דעם

  שטיבל און איז געזעסן אין גרױסע צרות.

 

 ַאלע ּפױערן און ּפַארטעס און ּפַארבקעס ֿפון גַאנצן דָארף הָאבן שױן געװּוסט  ַאז דער ּפָאד ּפַאן בָאג

 איז דָא. די ַאלע װָאס מען הָאט זײ בחינם חושד געװעזן, די הָאבן זיך זײער געֿפרײט דָאס מען זָאל

 דעם ריכטיקן אמת געװָאר װערן, דָאס זײ זענען ערלעכע לַײט. און בַײ דעם ׂשררה אין הױף איז

 געװעזן זײער פרײלעך, דען ער הָאט זיך געװיס געריכט דָאס ער װירד די גנבה ָאּפקריגן. און ער

 הָאט דורך די דרַײ טָאג געלָאזט צונַאנדרוֿפן  ַאלע ׂשררים, זַײנע שכנים און אױך ּפױערן ֿפון ַאנדערע

 דערֿפער זענען געקומען צו ֿפָארו און צו לױֿפן װי זײ הָאבן געהערט דָאס דער ּפָאד ּפַאן בָאג איז

  דָא, און ַאלע הָאבן זיך געֿפרײט. נָאר ר׳ ׂשימחהן איז נעבעך זױער און ביטער אין זַײן הַארץ.

 

  װי דער ׂשררה איז ֿפון ׂשימחהן ַאװעקגעגַאנגען, זָא הָאט דער שענקער מיט זַײן װַײב צװישן זיך

 געלאכט אױס ׂשימחהן װַײל זײ הָאבן דָאך אים געקענט. דָאך ָאבער איז דער שענקער בַאלד

 געֿפָארן אין שטָאט ַארַײן און הָאט מיטגעֿפירט גוטע עוֿפות צו שעכטן און הָאט ַאדײם  געקױֿפט

 ַאלערלײ גוטע מאכלים און ֿפרוכטן, גוטן װַײן מיט ַאנדערע גוטע געטרַאנקען,  מיט קַאװע, צוקער,

 מיט ַאלע זַאכן װָאס מען ברױך ֿפַאר ַא גרױסן מַאן. און דעם שענקערס װַײב הָאט געקָאכט און

 געברָאטן זײער װױל, און מען הָאט ר׳ ׂשימחהן ַארַײנגעברענגט עטלעכע גרױסע שיסלען מיט

 טעלערס ֿפיל מיט ֿפיש, מיט ֿפלײש און מיט כל מיני מאכלים, דען זײ הָאבן דָאך אים געקענט ֿפון

 לַאנג דָאס ער איז ניט קײן  הֿפסקה ֿפַאסטער. בקיצור, מען הָאט צו טיש געגרײט און

 אױֿפגעשטעלט צו עסן װי אױף ַא חתונה. עס איז ָאבער ביטער װי דער טױט. ר׳ ׂשימחה קען ניט
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 עסן. דער בױך איז ֿפערשלָאסן און דָאס הַארץ איז ֿפערשטײנערט. עס קען קײן ביסן עסן ניט  (29)

 ַארַײנגײן אין הַאלדז, זַײן טיר װַאר ֿפערמַאכט. ער איז נָאר געגַאנגען ַאהין און ַאהער און ביטער איז

 געװעזן זַײן לעבן.

 

 אין עטלעכע שעה הָאט די שענקערין מיט דעם שענקער װידער ַארַײנגעברענט ֿפרישע מאכלים. װי

 ֿפערװּונדערט זענען זײ ָאבער געבליבן ַאלס זײ הָאבן געזען דָאס די ֿפָאריקע מאכלים זענען נָאך

 אין גַאנצן, ער הָאט זײ ניט געהַאט ָאנגערירט.

 

 אױף דער נַאכט הָאט מען אים ַארַײנגעברענגט נַאכטעסן. מען הָאט ָאבער געמוזט יענע כלים מיט

 מאכלים צוריקנעמען ַאזױ װי מען הָאט זײ ַארַײנגעברענגט, דען ער הָאט עס ניט ָאנגערירט. און ַא

 גַאנצע נַאכט הָאט ער ניט געקענט שלָאֿפן. עס הָאט אים ֿפון געלעגער ַארָאּפגעװָארֿפן װַײל ער

 הָאט זיך דערמָאנט װָאס זַײן שװַארצער סוף װעט זַײן. מָארגן גַאנץ ֿפרי הָאט ער זיך ָאנגעטָאן זַײן

  טלית ּוּתפילין, און װי ער הָאט געקענט, הָאט ער געדַאװענט.

 

 װי דער שענקער מיט זַײן װַײב הָאבן אים ַארַײנגעברענגט דָאס ָאנבײסן און הָאבן געזען דָאס

 גַאנצע עסן ֿפון נעכטן שטײט ַאזױ װי מען הָאט עס ַארַײנגעברענגט, עס איז נָאך ניט גערירט , און

 הָאבן אים געטרָאֿפן שטײן אין דעם שײנעם טלית מיט די גַאנץ גרױסע ּתֿפילין, זָא זענען זײ זײער

 ֿפערװּונדערט און ערשרָאקן געבליבן און הָאבן געזָאגט אײנער צום ַאנדערן: „עס איז דָאך ניט

 בחינם, װער װײס װָאס ֿפַאר אײן ֿפערבָארגענער צדיק ָאדער גוטער יִיד דָאס איז, און װער װײס

 װָאס ֿפַאר אײן ּפסק מיר װעלן הָאבן װַײל מיר הָאבן ֿפון אים געלַאכט. בקיצור, דער קױמען מיט די

 קיך װַארן ֿפיל ָאנגעשטעלט מיט טעּפ, מיט שיסלען, מיט דיניצעס. ַאלץ װַאר ֿפול מיט מאכלים, דען

 ער הָאט די גַאנצע צַײט ניט גענומען דָאס מינדסטע אין זַײן מױל ַארַײן, און דער שענקער הָאט

 דָאך געמוזט הָאבן צו װַײזן דעם ׂשררה דָאס ער הָאט ָאנגעגרײט.

 

 װי עס איז געקומען די צװײטע נַאכט װָאס מָארגן װַאר שױן דער דריטער טָאג, זָא איז ׂשימחה

 געלעגן אױף זַײן געלעגער אין גרױסע צרות, ניט אײן אױג צוגעמַאכט. די טיר װַאר ֿפערמַאכט. די

 לבנה הָאט דורך דעם ֿפענצטער ַארַײנגעלױכטן. און װי ער ליגט ַאזױ ֿפערטרַאכט אין זַײנע

 מחשבות, הערט ער דורך דעם ֿפענצטער ַא נידעריק קול: „ּפַאניע ּפרָארָאק, ּפַאניע ּפרָארָאק!״
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 (דָאס װָארט איז טַײטש נביא). ער הָאט זיך ָאנֿפַאנג  ערשרָאקן, נָאר װי ער הָאט געהערט מען

 שרַײט עטלעכע מָאל און מען בעט  (30) זײער ער זָאל אױֿפמַאכן דָאס ֿפענצטער, אױבװױל אײן

 ַאנדערער רבי מעכט בַײ נַאכט בשום אוֿפן ניט אױֿפמַאכן און ניט רעדן מיט קײנעם, אונדזער ר׳

 ׂשימחה ָאבער הָאט ניט מקּפיד געװעזן און איז אױֿפגעשטַאנען. אױב ער הָאט זיך געװַאשן, װײס

 איך ניט. בקיצור, ער הָאט אױֿפגעמַאכט דָאס ֿפענצטער און הָאט געשריגן: „קטָא מַאס! קטָא

 מַאס!״ זָא הָאט יענער געענטֿפערט: „איך בעט אַײך, רעדט ַא ביסל שטילער, איך ברױך װָאס

 נײטיקס מיט אַײך צו רעדן דָאס קײנער זָאל ניט װיסן. איר זָאלט װיסן איך הײס סטעֿפַאן. איך הָאב

 דָאס קעסטעלע געגנבט, מיט די דימַאנטן און מיט ַאלעס װָאס דָארט אין קעסטעלע איז, און עס

 ֿפעלט גָארניט. עס ליגט בעהַאלטן אױף אײן ָארט װָאס קײן מענטש װײס ניט, און קײנער הָאט ניט

 גערירט. און איך װײס דָאך גַאנץ גוט, דָאס איר זענט ַא ּפָאד ּפַאן בָאג, און איר װײסט דָאך גוט די

 גַאנצע מעׂשה. און װען איר װירד דָאס אױססָאגן ֿפַאר דעם ׂשררה,  זָא װירד ער מיך הַארגענען, און

 איך הָאב ערשט ֿפַאר ַא הַאלב יָאר חתונה געהַאט און הָאב מַײן מַארישע זײער ליב. און ַאז דער

 ׂשררה װירד דָאס געװָאר װערן, זָא װעט ער אונדז בײדע הַארגענען. ַאלסדַאן בעט איך אַײך איר

 זָאלט אױף מיר רחמנות הָאבן און זָאלט ֿפון מיר דָאס קעסטל נעמען און מיט חכמה דעם ׂשררה

 דָאס ָאּפגעבן דָאס ער זָאל ניט ח״ו געװָאר װערן, און איך װעל אַײך גַאנץ גוט בעלױנען.

  

 ענטֿפערט ׂשימחה: װָאס דערצײלסט דו מיר? װײס איך דען ניט? דַײן מזל איז גענוג גרױס דָאס דו

 ביסט יעצט געקומען. ַאלסדַאן,  װּו הָאסט דו דען עס בעהַאלטן?״ זָאגט סטעֿפַאן: „ֿפון דַאנען ביז

 צום װַאלד שטײען בײמער בַײם װעג אױף בײדע זַײטן, הָאב איך ָאּפגעצײלט צװעלף בײמער.

 אונטער דעם דרַײצנטן בױם הָאב איך אױסגעגרָאבן ַא גרוב און הָאב דָאס קעסטל דָארט גוט

  בעהַאלטן.״

 

 ֿפרעגט ׂשימחה: „װײס ניט קײן מענטש ֿפון דעם?״ זָאגט סטעֿפַאן:„אֿפילו מַײן אייגען װַײב װײס אױך

 ניט. קומט מיט מיר, װעל איך אַײך װַײזן װּו עס ליגט, און איר װעט עס נעמען. נָאר געדענקט ָאן

 גָאט און מַאכט אַײך ניט װיסן ַאז איך בין דער גנֿב.

 

 ר׳ ׂשימחה איז בַײ נַאכט דורך דעם ֿפענצטער ַארױסגעקרָאכן און איז מיט סטעֿפַאנען

 מיטגעגַאנגען. און סטעֿפַאן איז געלָאֿפן נָאך אײן שּפָאדל און הָאט אױֿפגעגרָאבן און מען הָאט דָאס
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 (31) קעסטל געֿפונען. עס איז ּפונקט ַאזױ געלעגן װי ער הָאט עס ַארַײנגעלײגט. ׂשימחה הָאט

 געהײסן, דָאס קעסטל זָאל װַײטער בלַײבן ליגן, און מען זָאל עס גוט צודעקן און ֿפערשיטן מיט

 ערד. און צו סטעֿפַאנען הָאט ער ַאזױ געזָאגט: „גײ ַאהײם און לײג דיך שלָאֿפן, און מַאך דיך ֿפַאר

 קײן שום מענטש ניט װיסן. און ַאז דו װירסט דיך  ֿפַאר אײן מענטש װיסן מַאכן ָאדער אֿפילו נָאר אײן

 װָארט רעדן, זָא װעסט דו בַאלד שטַארבן. סטעֿפַאן הָאט גענומען די טשַאּפקע אין די הַאנט און איז

 געֿפַאלן צו ׂשימחהס ֿפיס און הָאט געזָאגט: „עה, ניע ּפָאװיעל״  און איז ַאװעקגעגַאנגען.

 

 ר׳ ׂשימחה איז שױן געװָארן ֿפרײלעך און איז צוריקגעגַאנגען און גַאנץ שטיל דורך דעם ֿפענצטער

 ַארַײנגעקרָאכן אין זַײן שטיבל און דָאס ֿפענצטער צוגעמַאכט. נָאר ער איז געשטַאנען בַײם

 ֿפענצטער און ַאהינגעקוקט צו דעם ָארט װּו דָאס קעסטל איז געװעזן, דען ער הָאט מורא געהַאט

 ַאז סטעֿפַאן זָאל זיך ניט מיישֿב זַײן און ַארױסנעמען דָאס קעסטל. ער איז געשטַאנען ביז עס הָאט

 שױן ָאנגעהױבן צו טָאגן. זָא הָאט ער זיך ָאנגעטָאן זַײן װַײס־זַײדענע יוּפעצע און געלײגט טלית

  וּתֿפילים און איז געשטַאנען בַײם ֿפענצטער און הָאט זיך געשָאקלט.

 

 װי עס איז שױן רעכט טָאג געװָארן, זָא איז שױן דער ׂשררה מיט נָאך זײער ֿפיל ׂשררים און ֿפיל

 גרױסע מענער געקומען. דען ַאלע װַארן דָאך לַאקָאמע צו זען דעם ּפָאד ּפַאן בָאג און צו זען זַײנע

 גרױסע װּונדער.  ַאלע זענען געבליבן שטײן ֿפון דרױסן, נָאר בלױז דער ׂשררה איז ַאלײנט

 ַארַײנגעגַאנגען. דָאס קלײנע שטיבל װַאר נָאך ֿפערמַאכט. זָא ֿפרעגט דער ׂשררה דעם שענקער

 אױב ער הָאט גוט בעהַאנדלט דעם רבי . זָא זָאגט דער שענקער: „יַאשניע ּפַאניע, איך הָאב אים

 בעהַאנדלט װי אײן גרַאף, נָאר װָאס קומט ַארױס, ער הָאט די צַאנצע צַײט זַײט ער דָא איז גָאר ניט

 געגעסן און ניט געטרונקן.״ און דער שענקער הָאט דעם ׂשררה געװיזן די ַאלע טעּפ מיט שיסלען

 מיט דיניצעס, ַאלץ ֿפול מיט עסנװַארג, ֿפיש, ֿפלײש, געקָאכטס און געברָאטנס און גוטן װַײן. דער

 ׂשררה הָאט דָאס געהערט און אױך געזען איז ער גַאנץ ערשטױנט געבליבן און הָאט געזָאגט: „עס

 טוט מיר שױן אין גַאנצן בַאנג  (32) צו װָאס איך הָאב אים מטריח געװעזן דָאס ער זָאל זיך דורך

 מיר ַאזױ ּפַײניקן.״ און דער ׂשררה איז ַארױסגעגַאנגען און הָאט ַארַײנגערוֿפן די ַאלע ׂשררים און

  הָאט זײ געװיזן דָאס עסן און הָאט זײ דערצײלט ַאז דער צדיק ֿפַאסט שױן הַײנט דעם דריטן טָאג.
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 דער ׂשררה איז גַאנץ שטיל געגַאנגען אױף די נעגל צו די טיר און הָאט דורך די שּפַארע

 ַארַײנגעקוקט און הָאט געזען װי דער צדיק שטײט אַײנגעהילט אין די הײליקע קלײדער און שָאקלט

 זיך. זָא הָאט ער ַאהערגערוֿפן ַאלע ׂשררים. הָאבן ַאלע ַארַײנגעקוקט און הָאבן זיך ֿפערװּונדערט.

 ׂשימחה ָאבער הָאט ערשּפירט דעם ׂשררה, ער הָאט דערקענט זַײן קול. זָא הָאט ער ָאנגעהױבן צו

 מַאכן די גנֿבישע שטיקעס, הָאט געּפַאטשט מיט די הענט און געקָאּפעט מיט די ֿפיס און הָאט

 ּפלוצלינג אױֿפגעמַאכט די טיר. זָא הָאט דער ׂשררה מיט ַאלע ׂשררים גַאנץ געשװינד געכַאּפט

 זײערע היטלעך ֿפון די קעּפ און זענען געֿפַאלן ֿפַאר ׂשימחהן כורעים־ומשּתחווים. און ׂשימחה הָאט

 געזָאגט צום ׂשררה: „הַײנטיקן טָאג װירסט דו  שױן הָאבן דַײן גנבה. זָאלסט בַאלד לָאזן צונַאנדרוֿפן

 ַאלע מענטשן װָאס געֿפינען זיך אין דעם דָארף און זָאלסט שטעלן אײן זַײט בלױסע

 מַאנסּפַארשױנען און אײן זַײט בלױסע נקבות. און די ֿפרעמדע ׂשררים מיט זײערע װַײבער און

 טעכטער װָאס זענען געקומען צו ֿפָארן זָאלן אױך ַאזױ שטײן. און אֿפילו די יִידישע קינדער װָאס

 געֿפינען זיך אין דעם דָארף זָאלן אױך ַאזױ שטײן. דער יִידישער שענקער, דער שװײגער מיט די

 װַײבער מיט ערװַאקסענע קינדער זָאלן ַאלע שטײן. און ַאז דָאס װעט זַײן ֿפערטיק, ַאלע װעלן שױן

 שטײן גרײט אױף דעם ּפלַאץ, זָאלסט דו ַאהערקומען צו מיר, נָאר די ַאלע מענטשן זָאלן שטײן

  גרײט דָא אױף דעם ּפלַאץ בַײ די בײמער.

 

 דער ׂשררה מיט די איבריקע ׂשררים זענען גַאנץ געשװינד געלָאֿפן, דען זײ זענען דָאך געװעזן

 זײער לַאקָאמע צו זען די גרױסע װּונדער. בקיצור, עס הָאט גָאר ניט לַאנג געדױערט זענען שױן

 ַאלע געשטַאנען אױף דעם ּפלַאץ, ַאזױ װי ׂשימחה הָאט געהײסן, און דער ׂשררה איז געקומען צו

 ׂשימחהן. זָא זענען זײ בײדע ַאהינגעגַאנגען צו די מענטשן. ַאלע זענען געשטַאנען גלַײך געסדרט

 און מיט גרױס דרך־ארץ, װי ֿפַאר אײן מלכות, און ׂשימחה מיט דעם ׂשררה זענען געגַאנגען

 בַאנַאנד.  (33) יעצט זָאגט ר׳ ׂשימחה צום ׂשררה: „יעצט קום מיט מיר און זָאלסט זען, װָאס איך טו

 און הערן, װָאס איך רעד און נָאר שטיל שװַײגן.

 

 יעצט איז ר׳ ׂשימחה ַאדורכגעגַאנגען דורך די גַאנצע רײ  ֿפון די נקֿבהות, ֿפון אײן עק ביז צום

 ַאנדערן עק, און הָאט ַארױֿפגעלײגט זַײן הַאנט אױף דעם הַארץ ֿפון איטלעכער נקֿבה, און בַײ

 יעדער נקֿבה װָאס ער הָאט ַאװעקגענומען זַײן הַאנט ֿפון איר הַארץ הָאט ער מיט זַײן קָאּפ

 געשָאקלט ״נײן״ און הָאט גַאנץ הױך געשריגן: „נײן, נײן זי איז רײן, זי װײס ניט ֿפון די גנֿבה!״ װי ער
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 הָאט שױן ָאּפגעֿפערטיקט די נקֿבהות, איז ער געגַאנגען צו די ַאנדערע זַײט, צו די מַאנען, און הָאט

 אױך ַאזױ געמַאכט ֿפון ערשטן ביז צום לעצטן. נָאר װי ער הָאט געהַאלטן זַײן הַאנט אױף

 סטעֿפַאנס הַארץ, זָא הָאט ער געשּפירט עס הָאט געקלַאּפט װי ַא גלָאק. ער הָאט זיך ָאבער ניט

 װיסן געמַאכט, נָאר בַײ יעדן בַאזונדער הָאט ער געשריגן דָאס װָארט: „נײן, נײן, ער איז רײן ֿפון  די

 גנֿבה!״ און װַײל ֿפון די ַאלע מענטשן הָאט דָאך באמת קײנער ניט געװּוסט, זָא  הָאט יעדער

 אײנציקער אים געהַאלטן ֿפַאר ַא ריכטיקן ּפָאד ּפַאן בָאג, און ַאלע הָאבן אים זײער ליב געקרָאגן. װי

 ער הָאט שױן דָאס געענדיקט, זָאגט ער צו דעם ׂשררה מיט ַא הױך קול דָאס ַאלע זָאלן הערן:

 „זָאלסט װיסן דָאס דו הָאסט ַאלע מענטשן גָאר בחינם חושד געװעזן. זײ זענען ַאלע ערלעכע לַײט,

 און הַײנטיקן טָאג מוזט דו דָאך דַײן קעסטל הָאבן װַײל איך הָאב דיר מַײן װָארט געגעבן.

 

 יעצט הָאט ער זיך אַײנגעהילט אין זַײן טלית און גוט ַארָאּפגעצױגן דעם גרױסן סּפָאדעק און

 גענומען זַײן ים־שטעקן  און געשָאקלט און געטַײט קעגן הימל, און אױף ַאלע ֿפיר זַײטן, און הָאט

 זיך דעם טלית איבערגעצױגן איבער דעם קָאּפ און ֿפַארדעקט דעם סּפָאדעק מיט דעם ּפנים און

 מיט דעם שטעקן געשָאקלט װי מיט אײן לולֿב. בַאלד איז ער געבליבן שטײן עטלעכע מינוטן גַאנץ

 שטיל, ַאזױ װי ַא טױטער, און ּפלוצלינג הָאט ער ַא געשרַײ געגעבן מיט גרױס קול און מיט ּכעס צום

 ׂשררה: „נײן, נײן, קײן מענטש הָאט דיר דָאס קעסטל ניט גענומען. דָאס איז ַא הימל-געשעֿפט. דו

 װירסט עס בַאלד הָאבן.״ און דָאס גַאנצע ֿפָאלק װי אױך עטלעכע יִידן װָאס דָארט הָאבן געװױנט

  הָאבן דָאס ַאלץ געהערט און געזען און זיך זײער ֿפערװּונדערט.

 יעצט הָאט ׂשימחה דעם ׂשררה געגעבן זַײן ים־שטעקן  און איז מיט אים און מיט דעם גַאנצן    (34)
 ֿפָאלק געגַאנגען צום ערשטן בױם ֿפון די בײמער און הָאט דעם ׂשררה געהײסן געבן דרַײ גרױסע

 קלעּפ אין בױם. דער ׂשררה הָאט ַאזױ געטָאן. ֿפרעגט ׂשימחה דעם ׂשררה: „הָאסט דו געהערט

 װָאס דער בױם זָאגט?״ ענטֿפערט דער ׂשררה: „נײן.״ זָאגט ׂשימחה: „דער בױם הָאט געזָאגט, ער

 הָאט ניט דָאס קעסטל.״ זָא הָאט מען געטָאן בַײם ַאנדערן בױם און בַײם דריטן בױם, ביז מען איז

 געקומען צום ריכטיקן בױם. און װי דער ׂשררה הָאט דָארט געגעבן די דרַײ קלעּפ, זָא הָאט ׂשימחה

 ַא גרױסן שּפרונג געגעבן און געּפַאטשט מיט די הענט און הָאט געשריגן צום ׂשררה: „װָאס

 שטײסט דו? הערסט דו דען ניט דָאס דער בױם שרַײט געװַאלד, דָאס אונטער אים ליגט דַײן

 קעסטל? ֿפון הימל הָאט מען עס דָא ַאהערגעלײגט. ַאלסדַאן לױף גַאנץ געשװינד און ברענג ַא

  שּפָאדל! נָאר דו ַאלײנט מוזט גײן.
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 דער ׂשררה איז געשװינד געלָאֿפן און הָאט געברענגט דעם שּפָאדל. הָאט ׂשימחה געהײסן ער זָאל

 ָאנהײבן צו גרָאבן צװײ שּפָאדל טיף. ער הָאט געגרָאבן צװײ שּפַאדל טיף. װי ָאבער ערשרָאקן איז

 דער ׂשררה מיט ַאלע ֿפרעמדע ׂשררים געװָארן ַאלס זײ הָאבן ערזען דָאס קעסטל. און דער ׂשררה

 הָאט דָאס קעסטל אין די הַאנט גענומען און געװיזן ֿפַאר דעם גַאנצן ֿפָאלק. די ַאלע ׂשררים מיט

 דעם גַאנצן ֿפָאלק הָאבן ַארָאּפגעכַאּפט די היטלעך ֿפון זײערע קעּפ און הָאבן ֿפַאר ׂשימחהן געקניט

 װי ֿפַאר אײן גָאט. און די ּפַארטעס  מיט ּפױערן מיט ּפַארבקעס הָאבן געקניט און געשריגן: „דָאס

 איז דער ַאנדערער הַאנט ֿפון ּפַאן בָאג!״

 

 יעצט קען זיך דער לעזער מערקן דעם ּכבוד וגדולה, װָאס ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע הָאט געהַאט. און

 דער שענקער מיט זַײן װַײב הָאבן עס ניט אױסגעהַאלטן װַײל זײ הָאבן ַא מָאל אױס אים געלַאכט .

 זײ הָאבן געזָאגט: „װער װײס װָאס אױף אונדז װירד קומען װַײל מיר הָאבן געלַאכט אױס ַאזױ ַא

 מלאך!״ בקיצור, מען הָאט אים ַאהײמגעֿפירט אין הױף ַארַײן צום ׂשררה, נָאר מען הָאט אים ניט

 געקענט לַאנג אױפהַאלטן װַײל דער ׂשררה מיט די איבריקע ׂשררים הָאבן געװּוסט דָאס ער ֿפַאסט

 שױן דעם דריטן טָאג. און מען הָאט אים בעװָארֿפן מיט גרױסע, טַײערע מּתנות און מיט זײער ֿפיל

 געלט. יעדער ׂשררה הָאט געגעבן זַײן גָאלדענעם זײגער מיט ַאלע סיגנעטן ֿפון די ֿפינגער. עס איז

 ֿפון די ֿפרעמדע ׂשררים צונַאנדגעקומען אײן  בַארג מיט געלט און מיט צירונג. מען הָאט דָאס ַאלץ

 געלײגט אין אײן קַאסטן, חוץ װָאס דער  (35) ריכטיקער ׂשררה הָאט אים ַאלײנט אַײנגעּפַאקט ַא

 קַאסטן מיט געלט און גָאלד און זילבער און צירונג. בקיצור, עס הָאט בעטרָאֿפן קורחס אוצר.

 

 מען הָאט עקסטרַא ֿפַאר זַײנט װעגן ַאלײנט אַײנגעשּפַאנט ַא הערלעכע קָאטש מיט ֿפיר ֿפערד און

 ַאלץ ַארַײנגעלײגט אין די קָאטש. און די גרעֿפין מיט די קינדער און ַאלע ֿפרעמדע ׂשררים מיט

 זײערע װַײבער מיט קינדער זענען ַאלע מיטגעֿפָארן. עס װַאר זײער ֿפיל קָאטשן, דען יעדער הָאט

 זיך געהַאלטן ֿפַאר ַא זכות דָאס ער הָאט זוכה געװעזן אים צו בעגלײטן. און דָאס ּפױערנֿפָאלק

 װעלכעס הָאט  נָאר געהַאט  אײן ֿפערד און ַא װָאגן הָאט נָאר אױֿפגעלײגט װָאס נָאר מעגלעך איז

 געװען: ַא גוט קַאלב, גוטע עוֿפות, הָאניקװַאקס, און הָאבן מיטגעֿפירט מּתנות ֿפַאר דעם ׂשימחהן.

 בקיצור, עס זענען געֿפָארן ַא גרױסע מחנה און דער ׂשררה הָאט זיך געבעטן ער זָאל אים ערלױבן

 צו זיצן מיט אים אין די קָאטש. ר׳ ׂשימחה הָאט אים ערלױבט.  זענען זײ בײדע געזעסן אין אײן

  קָאטש.
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 װי די מחנה זענען געקומען אין שטָאט הָאבן זיך די שטָאטלַײט געװּונדערט װַײל זײ הָאבן געזען

 ַאזױ ֿפיל קָאטשן און הָאבן געװָאלט װיסן װּו ַאהין זײ ֿפָארן. װי ֿפערװּונדערט ָאבער זענען זײ

 געװָארן דָאס זײ הָאבן געזען דָאס די ַאלע קָאטשן ֿפַארֿפָארן ֿפַאר ר׳ׂשימחה ּפלַאכטע. און ַאלע

 הָאבן געּפלַאצט װי זײ הָאבן געזען  ר׳ ׂשימחהן ַארױסקריכן אױס דער קָאטש, און די ַאלע ׂשררים

 זענען געשטַאנען מיט די בלױסע קעּפ װי ֿפַאר אײן מלכות, און ער איז ֿפַארױסגעגַאנגען און ַאלע

 ֿפון הינטן.   און זײ זענען געקומען אין ׂשימחהס ּפָאקױ און די גרעֿפין הָאט זיך געװילקָאמט  מיט די

 מַאדַאם ׂשימחהן און הָאט זי געקושט און געהַאלדזט און געשענקט גרױסע מּתנות און געזָאגט:

 „װױל איז דיר דו הָאסט ַאזױ אײן הײליקן גַײסט ֿפַאר ַא מַאן.״ און די ׂשררים הָאבן געמַאכט אין די

 שטָאט ַא גרױסע ּפַארַאדע, און יעדער בעזונדער הָאט געזָאגט: „איך װעל דיר ַאלע װָאך שיקן

 ַאלדעס גוטס. און די ּפױערן הָאבן אױך דָאס אײגענע געזָאגט, און ַאלע הָאבן זיך געזעגנט בּכבוד

 גדול און ַאװעקגעֿפָארן. און ַאלע הָאבן געהַאלטן זײער װָארט און הָאבן געשיקט.

 

 די שטָאטלַײט הָאבן ניט געקענט אױסהַאלטן און הָאבן גָארניט ֿפערשטַאנען װָאס דָאס איז. זָא

 הָאבן זײ געֿפרעגט  (36) דעם יִידישן שענקער װָאס אין דָארף װױנט. זָא הָאט דער שענקער

 דערצײלט די גַאנצע מעׂשה און הָאט צו די שטָאטלַײט געזָאגט: „דער ׂשררה מיט די ַאנדערע

 ׂשררים זענען ניט משוגע, און ער איז באמת ַא מלאך אלקים. װען איך מעכט ניט זעלבער זען די

 גרױסע װּונדער מעכט איך זעלבסט  ניט גלױבן. און עטץ זָאלט װיסן דָאס עטץ ֿפערזינדיקט ענק די

 יָאר  און די טָאג  דָאס איר רעדט אױף אים און לַאכט אױס אים. ״ און די שטָאטלַײט זענען געבליבן

 זײער ֿפערװּונדערט,  און עס איז געװָארן אין די שטָאט עּפעס ַא געשמועס: אֿפשר איז ער טַאקע

 עּפעס ַא ֿפערבָארגענער צדיק, בפרט זײ הָאבן געזען ער ֿפירט זיך זײער יִידיש, און זַײן הױז איז

 ָאֿפן ֿפַאר ָארעמעלַײט. ער הָאט מֿפרנס געװעזן ָארעמע ּתלמידים חכמים. בקיצור, ער הָאט שױן

  געקרָאגן ַא שם אין די װעלט.

 

 און מענכע זענען שױן געקומען ֿפרעגן סגולות, און דער גנֿבטיגער  גבאי הָאט אים שױן

 אױסגעלערנט גנֿבישע סגולות: מען זָאל נעמען לולֿב  און קָאכן אין מקװה־װַאסער; מען זָאל זָאגן

 דָאס קַאּפיטל כ׳ זיבן מָאל, דָאס קַאּפיטל ז׳ צװַאנציק מָאל; מען זָאל נעמען ֿפעדערן ֿפון ַא װײסן

 הָאן, לײגן אױף דעם בױך, װעט מען געװינען ַא בן-זכר; ערד ֿפון ַא קֿבר טרָאגן אין ַא װַײס בַײטעלע
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 אױף דעם הַאלדז איז גוט ֿפַאר ַא עין הרע רח״ל. שלשה ּפעמים  ח״י ּפגים צו לײגן אונטערן קישן,

 און מָארגן דָאס געלט ַארַײנװַארֿפן אין רביס צדקה, קײנער זָאל ניט זען. דָאס איז ַא סגולה צו די

 גילדענע ָאדער; לױבערזַאלץ  מיט רױזנהָאניק געקָאכט אין ּפוטערמילך איז ַא סגולה צו די אױגן; און

 נָאך ֿפיל זָאלכע נַארישקײטן. און דער רבי הָאט זיך דָאס גַאנץ געשװינד אױסגעלערנט, דען צו

 שמַאדקײט איז ר׳ ׂשימחה זײער קלוג געװעזן. בקיצור, ער איז געװָארן בערימט אין גַאנצן לַאנד.

 עס זענען געקומען צו ֿפָארן מענטשן, מַאנען און װַײבער, ֿפון די הַאלבע װעלט, און יעדער הָאט

 ערצײלט נסים ונֿפלאות ֿפון דעם ֿפערבָארגענעם צדיק. און דער צדיק מיט זַײן װַײב הָאבן יעצט

 עוסק געװעזן אין הלכות אכילה ַאזױ װי די ֿפערד. און יעדער מענטש װָאס איז געקומען צו ֿפָארן

 הָאט זיך געהַאלטן ֿפַאר ַא גרױסן זכות דָאס ער הָאט זוכה געװעזן צו קריגן די הַאנט שלום עליכם

 ֿפון דעם הײליקן רבי. בקיצור, ער איז געװָארן גרױס עד־ לֿב־השמים: די גַאנצע װעלט הָאט בַײ

 אים געהַאלטן.

 

  דער הויף ֿפון רעבי ׂשימחה ּפלַאכטע
 (37) עס זענען אױך געקומען צו ֿפָארן ריכטיקע חסידים און רבנים און לומדים, און מען הָאט זײער

 נוהג ּכבוד ָאן אים געװעזן. און װען די ֿפרעמדע חסידים און לומדים הָאבן געשמועסט מיט דעם

 גבאי בסוד ֿפַארװָאס, ער זָאל לעבן,  זָאגט קײן מָאל ניט קײן װָארט  ּת ורה בַײם טיש? זָא הָאט דער

 גבאי געענטֿפערט: „װָאס װעט עטץ דען ֿפַארשטײן ֿפון זַײן  ּת ורה? ער זָאל לעבן,  לערנט ּת ורה

 בלױז קבלה בסוד־סודות. זַײנע  ּת ורות זענען ֿפון די עולמות העליונים. דָאך הָאט זיך דער גנב אײן

 עצה געגעבן דַאס דער רבי זָאל אױך זָאגן  ּת ורה בַײם טיש. ער איז געזעסן טָאג און נַאכט מיט

 דעם זולל־וסוֿבא און הָאט אים אױסנװײניק דערצײלט ַאלע מעׂשיות  ֿפון גַאנץ חומש מיט גַאנץ ּתנ״ך

 און הָאט געזען ער זָאל קלָאר זַײן אין ַאלע מעׂשיות.

 

 אײן מָאל איז געװעזן ַא שבת, װָאס עס זענען געװעזן ֿפיל לומדים און חסידים און הָאבן זײער

 געבעטן, דער רבי זָאל זָאגן ַא דֿבר־ ּת ורה. הָאט זײ דער גבאי מֿבטיח געװעזן ַאז ער װעט בעטן

 דעם רבי, װעט ער אים צו ליב טָאן און װעט זָאגן. „נָאר װָאס קומט ַארױס? עטץ װעט דָאך גָאר ניט

 ֿפערשטײן." דען זַײנע  ּת ורות זענען דָאך בלױז ֿפערבָארגענע סודות.  בקיצור, עס איז געקומען נָאך

 דעם עסן, הָאט דער רבי געעֿפנט זַײן מױל און ֿפערגלײסט די אױגן און געזָאגט (די סיגנון הָאט ער

 געקענט נָאכמַאכן ַאזױ װי דער גבאי הָאט אים געלערנט, נָאר די מעשיות  הָאט ער ניט גוט
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 געדענקט). „הַא, הַא, הַא, ני, ני, ני, אױ, אױ, אױ. װען נח הָאט מלחמה געהַאלטן מיט די ּפלישטים

 אין די מדבר און נח הָאט די מלחמה ֿפערשּפילט, איז ניגזר געװָארן מען זָאל נעמען יצחק  אױף די

 עקידה, און די עקידה איז גורם דָאס לַאנגע גלות. אוי, אוי, אוי, הַא, הַא, הַא, ני, ני, ני. מים

 אחרונים. בענטשן. אור זרוע לצדיק."

 

 נָאך דעם בענטשן הָאט אײן חסיד געזָאגט צום ַאנדערן: „ביסט דו ַא מבין אױף די  ּת ורה?״

 ענטֿפערט יענער: „הַא, הַא, װָארום, דו ביסט ַא מבין? דָאס איז קבלה.״ דער דריטער זָאגט: „דָאס

 איז זײער טיף. דָאס איז סודי־סודות. ״ הָאט דער גבאי געזָאגט: „הָאב איך ענק געזָאגט, ַאז זַײנע

 ּת ורות זענען ניט ֿפַאר [?]  מענטשן, נָאר ֿפַאר די מלאכים.

 

 װי דער עולם איז ַאהײמגעֿפָארן, איז שױן געװָארן [?]  אין דער װעלט דָאס דער רבי זָאגט זָאלכע

 ֿפערבָארגענע  סודות (38) הּתורה, אשר אין לשער ואין לספר. זָא הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט ֿפון ֿפיל

 שטעט חסידים און לומדים, אױך קלײנע רבילעך, און זענען געֿפָארן הערן סודות הּתורה. בַײם טיש

 הָאט דער רבי װידער געמַאכט די גנבישה סיגוס און הָאט געזָאגט: „װען מלך נמרוד הָאט מלחמה

 געהַאלטן מיט שאול המלך, הָאט דניאל ּפותר געװעזן דעם חלום ֿפון די זיבן קי װָאס ּפרעה הָאט

 געזען בַײם ירדן. און װַײל דער ירדן איז געװָארן געשלָאגן מיט בלוט, איבער דעם רעגענט ניט אין

 ארץ ישראל, ביז עס װירד מתוקן דער חטא װָאס זײ הָאבן געהַארגעט יונה דער נביא אין בית

 המקדש. װעט װידער גושן געבױט װערן, און עס װעט רעגענען״. און הָאט נָאך זָאלכע ֿפערשידענע

 ּתורות געזָאגט: „װי דער מלך ַאגג הָאט מלחמה געהַאלטן מיט נבוכדנצר, און נָאך  די מלחמה איז

 יוסף ֿפערקױֿפט געװָארן קײן מצרים מיט זַײנע ברידער און הָאבן ניט געהַאט קײן מנוחה, ביז קורח

  הָאט געבױט ַא ּתיבה צום מבול. און דָאס איז געװעזן ַא רמז צום בית הראשון.״

 

 און נָאך ֿפערשידענע ֿפערבָארגענע סודות הָאט ער מגלה געװעזן, װָאס מען מוז זוכן ַא גרױסן בעל

 קבלה ער זָאל דָאס ֿפערשטײן. דער גַאנצער עולם הָאט זיך ָאנגעקוקט אײנער דעם ַאנדערן און

 יעדער הָאט זיך געשעמט צו זָאגן דָאס ער ֿפערשטײט גָאר ניט. נָאר איטלעכער בעזונדער הָאט

 געזָאגט: „איך ֿפערשטײ  עס גַאנץ גוט. עס איז ַאזָאלכע טיֿפע סודות װָאס אוממעגלעך צו ערצײלן,

 טױזנט מַײלן איז װערט צו ֿפָארן אבי צו הערן  זָאלכע סודות הּתורה, און איטלעכער בעזונדער הָאט

 ַאזױ געזָאגט, װַײל אײנער הָאט זיך געשעמט ֿפַאר דעם ַאנדערן. און אױב עס הָאט זיך דָארט בַײם
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 טיש געֿפונען עטלעכע װָאס זענען באמת געװעזן לומדים און חכמים און הָאבן ֿפערשטַאנען ַאז ער

 ַא װױטעק, ַא ּפרָאסטער זולל־וסובא, ער איז װערט מען זָאל אים הענט מיט ֿפיס צוברעכן, זָא

 הָאבן זײ אױך געמוזט שװַײגן און הָאבן געמוזט זָאגן דָאס  זָאלכע ּתורות הָאבן זײ נָאך ניט

 געהערט זַײט זײ לעבן, און הָאבן געמוזט קומען צו ֿפָארן. דען װען אײנער מעכט ח״ו עּפעס רעדן

 אײן װָארט, מעכט ער געהײסן ַאּפיקורס, און ער מעכט ניט זיכער געװעזן מיט זַײן לעבן ֿפַאר די

 געמײנע מענטשן װָאס הָאבן ָאן  אים געגלױבט ַאזױ װי די ּפױערן הָאבן געגלױבט, ַאז ער איז ַא ּפָאד

 ּפַאן בָאג. און װָאס ַא מָאל איז זַײן שם גרעסער געװָארן. בקיצור, עס זענען געקומען צו ֿפָארן

 מענטשן ֿפון ַאלע עקן װעלט, און  (39) מען הָאט געשיט מיט געלט װי מיט זַאמד, און יעדער הָאט

 זיך געהַאלטן ֿפַאר ַא גליק ער הָאט זוכה געװעזן דָאס דער רבי הָאט ֿפון אים ַא ּפדיון גענומען.

 

 די ׂשררים מיט די ּפױערן, בפרט זַײן אײגענער ׂשררה, הָאבן ַאלע װָאך געשיקט ֿפון ַאלעם גוטן.
 בקיצור, ר׳ ׂשימחה איז זיך געזעסן בכבודו של עולם און הָאט געֿפרעסן װי זולל־וסובא. ַא לַאנגע

 צַײט איז ער זיך געזעסן במנוחה.

 

 

 

 

 

 דעם קעניגס ֿפויגל ָאדער ׂשימחהס דריטן משּפט
  אין ַא צַײט ֿפון עטלעכע יָאר ַארום, װי ר׳ ׂשימחה הָאט זיך ַאזױ געלעבט במנוחה, אין גרױסן

 ֿפערגעניגן, און זַײן שם הָאט געקלונגען אין די לענג און אין די ברײט, זָא הָאט זיך בַײם מלכות ֿפון

 דעם לַאנד ּפַאסירט אײן גרױס עסק, װָאס מען הָאט זיך ניט געװּוסט קײן עצה צו געבן. הָאט מען

 געשיקט נָאך ַאלע מיניסטערס,  זײ זָאלן קומען און קלערן און הַאלטן אײן עצה. זָא הָאט מען

 ׂשימחהס ׂשררה אױך גערוֿפן צו דער סעסיע, דען ער װַאר אױך ַא מיניסטער. װי דער ׂשררה איז

 שױן דָארט בַײם מלכות עטלעכע טָאג,  און ַאלע הָאבן קײן עצה ניט געֿפונען, זָא הָאט זיך דער

 ׂשררה דערמָאנט ָאן ר׳ ׂשימחהן.
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 דער ׂשררה װַאר זײער בעקַאנט מיט דעם מלכות, דען זײ הָאבן בַאנַאנד געלערנט אין די קלַאסן

 און הָאבן זיך ֿפון קינדהײט ביז  הַײטע געהַאלטן זײער ֿפרַײנדלעך. זָא זָאגט דער ׂשררה צום

 מלכות: „אדוני מלך, מיר זענען שױן געהָאלֿפן! מיר ברױכן זיך ניט צו ברעכן די קעּפ װעגן אײן עצה:

 איך הָאב אין מַײן שטָאט װױנען אײן מענטש, דער איז ַא רײנער מלאך. ער װײס ַאלץ ּפונקט גענױ

 װי גָאט זעלבסט . לָאז מען נָאך אים שיקן! ער װירד אונדז בַאלד העלֿפן.

 

 דער מלך װַאר ָאבער אײן גרױסער חכם. ער הָאט ניט געגלױבט אין זָאלכע נַארישע בַײקעס. זָא

 הָאט דער מלך ָאנגעהױבן זײער שטַארק צו לַאכן און הָאט געזָאגט צום ׂשררה: „װען איך מעכט

 דיך ניט געקענט ֿפַאר ַא גרױסן חכם, מעכט איך מיך ניט װּונדערן ַאז דו רעדסט זָאלכעס

 נַארישקײט.

 

 זָא ענטֿפערט דער ׂשררה: „אדוני מלך! דו קענסט מיך יָא  ֿפון קינדהײט און װײסט גוט ַאז איך בין

 זײער ֿפיל װײניקער גלױבער  ָאן  זָאלכע זַאכן װי דו, און װען טױזנט מענטשן מעכטן מיר זָאלכעס

 ערצײלט מעכט איך אױך ניט גלױבן. ָאבער זָאלכעס  (40) װָאס איך הָאב זעלבסט געזען מיט מַײנע

 אױגן, ֿפַאר װָאס זָאל איך ניט גלױבן?״ און ער הָאט דערצײלט די גַאנצע מעׂשה ֿפון דעם ֿפערד און

 ֿפון דעם קעסטל, און ַאלע זענען געבליבן ֿפערװּונדערט. און נָאך עטלעכע מיניסטערס הָאבן אױך

 געזָאגט: „מיר הָאבן אױך געהערט ֿפון דעם מַאן דָאס ער איז זײער גרױס און קען זײער ֿפיל.״ נָאר

  דער מלך הָאט דָאך ניט געגלױבט.

 

 זָא הָאבן זיך ַאלע מישֿב געװעזן מיט די עצה ֿפון  מלך און הָאבן געזָאגט: „װָאס װעט דען דָאס

 שַאטן װען מען װעט נָאך אים שיקן? אונדזערע עצה װָאס מיר ברױכן װעט מען אים זָא װי זָא  ניט

 ֿפרעגן, דען עס נוצט ניט ַאז ַא יִיד ַא ציװילנע מענטש זָאל װיסן ֿפון אונדזערע סודות, נָאר מיר װעלן

 זיך איבערצַײגן אױב עס איז װָאר דָאס ער  װײס עּפעס .

 

 זָא זָאגט דער מלך:„לָאז מען שרַײבן דָאס ער זָאל װי ַאם געשװינדסטן קומען צו ֿפָארן.״ זָאגט דער

 ׂשררה: „װי מײנסט דו ער איז ַאזױ ַא מענטש װי אונדז? נָאך אים מוז מען שיקן דַײן קעניגלעכע

 קָאטש מיט דַײן מוזיק און עטלעכע גרױסע גענערַאלן, און איך זעלבסט װעל אױך מיטֿפָארן, װעל

  איך אים זײער בעטן ער זָאל מיר צוליב טָאן און קומען צו ֿפָארן.״
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 מען הָאט ַאזױ געטָאן: עס זענען ַאװעקגעֿפָארן עטלעכע הערלעכע קָאטשן מיט די גרעסטע

 גענערַאלן, און דער בן־מלך מיט דעם ׂשררה זענען געזעסן אין די קעניגלעכע קָאטש און זענען

 ַאהינגעקומען. װי דָאס שטעטל הָאבן ערזען  די קעניגלעכע קָאטש מיט די איבריקע קָאטשן מיט די

 ַאלע גרױסע לַײט, הָאבן זיך ַאלע זײער ֿפערװּונדערט, װּוַאהין זײ קענען ֿפָארן.  װי ֿפַארװּונדערט

 זענען זײ ָאבער געבליבן  ַאז זײ הָאבן געזען דָאס די ַאלע קָאטשן ֿפָארן ֿפַאר דעם הױז ֿפון ר׳

 ׂשימחה ּפלַאכטע, און ַאלע גענערַאלן מיט דעם בן־מלך און מיט זײער ׂשררה גײען ַארַײן צו

 ׂשימחהן. זײ הָאבן געלַאכט און אױך געּפלַאצט, און רעדן טָאר מען ניט אײן װָארט.

 

 װי די געסט זענען ַארַײנגעקומען מיט גרױס דרך־ארץ, זָאגט דער ׂשררה צו זַײן ּפָאד ּפַאן בָאג:

 „זעסט דו, װי טרַײ איך בין דיר? איך װיל דיך מַאכן ֿפיל גליקלעכער, װי איך בין. איך בין דָאס ָאבער

 ניט אין שטַאנד, דען איך בין דָאך נָאר בלױז ַא ׂשררה. זעסט דו, איך הָאב דיך ָאבער זײער גרױס

 געמַאכט בַײם מלכות, און ַאז דו װעסט דָארט טרעֿפן װָאס מען װירד דיך  (41) ֿפרעגן, זָא װעט דיך

 דער מלך גליקלעך מַאכן, און לּכבוד דיר הָאט מען נָאך דיר געשיקט די קעניגלעכע קָאטש מיט

 ַאלע גרעסטע גענערַאלן.״

 

 װי ׂשימחה הָאט דָאס געהערט, איז אים געװָארן ביטער אין זַײן הַארץ. ער הָאט זיך געטרַאכט,

 „הלװאי מעכט דער ׂשררה קרַאנק געלעגן, ָאדער דער טַײװל מעכט אים גענומען, אײדער ער הָאט

 מיך גרױס געמַאכט בַײם מלכות.״ און צום װַײב הָאט ער געזָאגט: „גָאט װײס אױב  איך װעל ניט

 װידער ברױכן די שָאנגעס מיט די קַאנען, און אֿפשר װעל איך זײ שױן ניט קענען בעניצן, דען  בַײ

 אײן מלכות איז מען דָאך אַײנגעשטעלט  מיט דעם לעבן װען מען ערקענט דעם מינדסטן שװינדל.

 ביטער װי דער טױט.״

 

 עס העלֿפט ַאלץ ניט: יָא גערן, ניט גערן, מוז מען זיך מַאכן אײן הַארץ װי ַא שטײן און מען מוז

 ֿפָארן. בקיצור, מען איז געֿפָארן, מען איז ַאהינגעקומען, מען הָאט אים ָאנגענומען מיט גרױס ּכבוד,

 מען הָאט אים געשיקט אין ַא יִידיש גַאסטהױז, אױף די העכסטע  ָארט אים געהײסן בעהַאנדלען,

 אױף קעניגלעכע קָאסטן. דען ער קען דָאך אין קעניגלעכן הױף ניט עסן, מען הָאט ֿפַאר אים

 געמַאכט  אײן הערלעך מיטָאג װי ֿפַאר אײן מלכות. ער הָאט באמת ניט געקענט עסן. זַײן מױל מיט
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 זַײן הַארץ װַארן אים ֿפערשלָאסן, דען ער הָאט זיך ֿפָארגעשטעלט זַײן שװַארצן סוף װָאס ער װעט

 דָא הָאבן. נָאר ָאבער װַײל מען הָאט אים זָא זײער ָאנגעהַאלטן און געבעטן, זָא הָאט ער מיט

 גװַאלד עּפעס געגעסן.

 

  דורך די צַײט װַײל ער הָאט דָא געגעסן, הָאט דער סַאנַאט מיט ַאלע מיניסטערס געקלערט װָאס

 מען זָאל אים ֿפרעגן. הָאבן זײ אױף די געשװינד ניט געקענט ערקלערן. זָא  איז געֿפַאלן אײן עצה

 מען זָאל אים לָאזן אין גַאסטהױז דרַײ טָאג, און דורך די דרַײ טָאג  װעט מען שױן עטװַאס  ערקלערן

 װָאס מען זָאל אים ֿפרעגן. זָא הָאט מען נָאך מיטָאג געשיקט נָאך דעם ר׳ ׂשימחה אין קעניגלעכן

 הױף צו קומען. און דער קעניג מיט דעם גַאנצן סַאנַאט הָאבן צו אים מיט גרױס ּכבוד ַאזױ געזָאגט:

 „ליבער הײליקער מַאן, מיר בעטן אַײך מיט גרױס ּכבוד דָאס איר זָאלט בלַײבן אין גַאסטהױז דרַײ

 טָאג. אין דריטן טָאג װירד מען נָאך אַײך שיקן, און ַאז איר װעט צוטרעֿפן די ֿפערבָארגענע  זַאך

 װָאס מיר װעלן אַײך ֿפרעגן, זָא װירד  איר גליקלעך זַײן אױף אײביק,  (42) מיט קינדער און מיט

 קינדסקינדער.״ ער הָאט געזָאגט: „גוט.״ מען הָאט אים מיט גרױס ּכבוד געֿפירט אין גַאסטהױז

 ַארַײן, און מיט קעניגליכן בעֿפעל  הָאט מען געהײסן דעם גַאסטהַײזער  מען זָאל דעם גַאסט

 בעהַאנדלען װי אײן מלכות און געבן ַאלץ װָאס ער װעט נָאר ֿפערלַאנגען, דער קעניג װעט ַאלץ גוט

  בעצָאלן.

 

 דער גַאסטהַײזער הָאט ַאזױ געטָאן. מען הָאט דעם אורח מיט די װַײסע יוּפעצע ַארַײנגעזעצט אין

 אײן בעזונדער ּפָאקױ זײער הערלעך, און מען הָאט ָאנגעגרײט ֿפַאר זַײנעט װעגן מעדנים װי ֿפַאר ַא

 מלכות. נָאר ָאבער די גַאל הָאט אים נעבעך געּפלַאצט ֿפַאר גרױסע צרות, דען באמת איז ער דָאך

 געװעזן דער צעכמײנסטער ֿפון ַאלע זולל און סובאס און דער גרעסטער בערימטער קינסטלער  ֿפון

 ַאלע גערימטע ֿפרעסערס. יעצט ָאבער איז אים זַײן הַארץ ֿפערשלָאסן געװָארן, ביטער און זױער

 איז אים געװעזן ַאז ער הָאט זיך דערמָאנט ֿפון דעם דריטן טָאג, ַאז מען װעט אים רוֿפן צום מלך.

 דָאס  איצטיקע מָאל איז די טױטשרעק ֿפיל גרעסער געװעזן װי דענצמָאל  בַײם קעסטל ֿפון ׂשררה.

 דען אײן ׂשררה איז דָאך ניט קײן מלכות, ָאבער בַײ אײן מלכות קען ער דָאך גַאנץ געשװינד זַײן

 לעבן ֿפערלירן  װען עס װירד זיך אױסװַײזן דָאס ער איז נָאר ַא ּפרָאסטער ֿפרעסער און מַאכט צו

 נַאר ַא מלך מיט ַא גַאנצן סַאנַאט. בקיצור, ער הָאט די גַאנצע צַײט ניט געגעסן, ניט געטרונקן און

 ניט געשלָאֿפן, נָאר איז אין זַײן ּפָאקױ געגַאנגען ַאהין און ַאהער. און ַאלע טָאג הָאט מען ֿפון מלכות

 געשיקט נָאך דעם גַאסטהַײזער און מען הָאט אים אױסגעֿפרעגט אױב ער בעהַאנדלט דעם גַאסט
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 גוט. הָאט דער גַאסטהַײזער געזָאגט דעם גַאנצן אמת דָאס מען הָאט ֿפַאר אים ָאנגעגרײט

 מעדני־מלך, נָאר ער הָאט נָאך די גַאנצע צַײט ניט אין זַײן מױל געהַאט דָאס מינדסטע: ער ֿפַאסט,

 ער עסט ניט און טרינקט ניט און שלָאֿפט ניט.

 

 װי זײ הָאבן דָאס געהערט און דער ׂשררה הָאט אױך ערצײל דָאס בַײ זַײן קעסטל הָאט ער אױך

 דרַײ טָאג  און דרַײ נעכט ניט געגעסן, זָא הָאבן זײ שױן ָאנגעהױבן ַא ביסל צו גלױבן דָאס ער מוז

 זַײן ַא גרױסער מַאן און ער װעט געװיס װיסן װָאס מען װעט אים ֿפרעגן. ַאלזָא הָאט מען ָאנגעהױבן

 צו קלערן װָאס מען זָאל אים ֿפרעגן דָאס מיר זָאלן זיך דָאך ריכטיק ערװיסן אױב ער װירקלעך אײן

 הימלישער גַײסט איז.

 

 (43) ֿפון ַאלע מיניסטערס איז אױסגעקליבן געװָארן דער ַאלערֿפָארנעמסטער מיניסטער דָאס ער

 זָאל טרַאכטן און אױסקלערן  אײן עצה װָאס מען זָאל ֿפרעגן, דען דער מיניסטער װַאר באמת דער

 גַאנץ גרױסער חכם. זָא הָאט ער ַאזױ געזָאגט: „מַײן עצה איז דָאס װעגן אונדזער עסק ֿפון דעם

 סוד מלוכה װָאס מיר הָאבן צו טרַאכטן, דָאס זָאלן מיר אים גָאר ניט ֿפרעגן, דען זָא אײן זַאך װָאס

 רירט ָאן צו  די מלוכה טױג ניט ֿפַאר קײן מענטש מגלה צו זַײן, דען ממה־נֿפשך, איז ער ַא

 ּפרָאסטער מענטש װי ַאלע מענטשן, װעט ער דָאך געװיס ניט װיסן אונדז צו העלֿפן צו אונדזער

 זַאך. איז ער ָאבער יָא אײן גרױסער חכם, זָא טױג אױך ניט ַאז אײן ציווילנע מענטש זָאל וויסן פון

 אונדזערע פערבָארגענע סודות. ַאלזָא פון אטנדזער זָאך זָאל מען אים גָאר ניט פרעגן און אויך ניט

 איין װָארט רעדן דערֿפָאן, נָאר מיר זָאלן קלערן עּפעס ַאנדערש אים צו ֿפרעגן דָאס מיר זָאלן זיך

 איבערצַײגן װָאס אין אים שטעקט.

 

 די עצה איז װױל געֿפעלן דעם מלך מיט דעם גַאנצן סַאנַאט. יעצט מוז מען קלערן, װָאס מען זָאל

 אים ֿפרעגן. זָא זָאגט דער זעלבער מיניסטער, דער חכם: „איר זָאלט װיסן, דָאס װען ער איז ַא

 חכם, זָא װירד  ער די שװערסטע זַאך אױך צוטרעֿפן, דען אײן  ריכטיקער חכם קען צוטרעֿפן די

 גרעסטע חכמה, ָאבער קײן נַארישקײט קען קײן חכם ניט טרעֿפן, און אײן נַאר קען קײן חכמה ניט

 טרעֿפן, נָאר בלױסע נַארישקײטן. נָאר די חכמה איז אין צװײ חלקים: אײן חכמה איז װָאס דער

 מענטש הָאט אױסגעַארבעט ֿפון זיך זעלבסט, דָאס הײסט חכמה טבעית, נַאטירלעכע חכמה. און

 אײן חכמה איז ֿפַארַאן װָאס מען גיבט דעם מענטש חכמה ֿפון הימל, ַאזױ װי עס שטײט געשריבן
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 (ד׳ נתן חכמה לשלמה), דער אײבערשטער הָאט געגעבן חכמה צו שלמה המלך ע״ה. דָאס הײסט

 חכמה אלוהית, די געטלעכע חכמה. ַאלסדַאן, דער חכם איז ֿפון זיך זעלבערט  קלוג דער קען אײן

 חכמה-זַאך צוטרעֿפן, ָאבער אײן נַארישקײט קען ער קײנמָאל ניט צוטרעֿפן. ָאבער דער חכם װָאס

 מען הָאט אים געגעבן חכמה ֿפון הימל, דער קען ַאלץ צוטרעֿפן, הן אײן חכמה און הן אײן

 נַארישקײט איז בַײ אים ַאלץ אײנס, דען מען איז אים דָאך ַאלץ מגלה ֿפון הימל װָאס ער װיל און

  װָאס ער ברױך.

 

 ַאלזָא לָאזן מיר אים ֿפרעגן אײן נַארישקײט, װָאס ער װעט  (44) זיך גָאר ניט ריכטן, און ַאז ער װעט

 דָאס טרעֿפן װעלן מיר װיסן דָאס ער איז אײן ריכטיקער חכם װָאס מען גיבט אים חכמה ֿפון הימל,

 און ער איז ַא הימל-מענטש און איז אין הימל גַאנץ גרױס. און ַאז עס װירד זיך אױסװַײזן ַאז ער איז

 באמת ַא חכם ֿפון הימל-חכמה,  זָא זָאלן מיר אים גרױס ּכבוד ָאנטָאן און גרױסע מּתנות שענקען,

  דען ער קען ַא מָאל אונדז אױס די גרעסטע נױט ַארױסהעלֿפן און ֿפון ַאלעס שלעכטן  בעשירמען.

 

 דער מלך מיט דעם גַאנצן  סַאנַאט הָאבן אױף די עצה מסכים געװעזן. יעצט מוז מען קלערן װָאס

 מען זָאל אים ֿפרעגן דָאס ער זָאל זיך ניט ריכטן.  יעדער הָאט אײן ַאנדערע עצה געגעבן און הָאט

 קײנעם ניט געֿפעלן.

 

  דָארט בַײם מלך אין די שטוב  װּו די מיניסטערס זענען געזעסן און געקלערט איז געװעזן אין די

 װַאנד ֿפון די מױער אײן ֿפרַאמַארקע. דָאס איז אײן ֿפירעקיק  לָאך אין די װַאנד מען זָאל קענען

 עּפעס ַארַײנשטעלן. און די ֿפרַאמַארקע װַאר מיט ַא שײן טירל ֿפערשלָאסן. און ניט װַײט ֿפון די

 ֿפרַאמַארקע  הָאט געהַאנגען ַא שטַײגל מיט אײן ֿפױגל. זָא איז געֿפַאלן די עצה מען זָאל אין די

 ֿפרַאמַארקע ַארַײנשטעלן עסן און טרינקן ֿפַאר דעם ֿפױגל אױף צװײ טָאג, און מען זָאל דעם ֿפױגל

 ַארױסנעמען ֿפון דעם שטַײגל און ַארַײנזעצן אין די ֿפרַאמַארקע  און ֿפערשליסן דָאס טירל און דָאס

 שטַײגל ַארױסנעמען ֿפון דער שטוב מען זָאל גָאר ניט װיסן אױב עס איז דָא געװעזן ַא ֿפױגל. און

 מען װירד אים ֿפרעגן װָאס דָא בַײ אונדז הָאט זיך ּפַאסירט. און ַאז ער װעט דָאס טרעֿפן, זָא װעלן

  מיר װיסן דָאס זַײן חכמה איז ֿפון הימל און ער איז גַאנץ גרױס.״

 

41 



 די עצה הָאט ַאלע זײער גוט געֿפעלן. מען הָאט ַאזױ געטָאן: מען הָאט דעם ֿפױגל ַארױסגענומען

 ֿפון שטַײגל און ַארַײנגעזעצט אין די ֿפרַאמַארקע. און װי מען הָאט געװָאלט דָאס טירל צושליסן איז

 דער ֿפױגל ַארױסגעֿפלױגן. מען הָאט אים ַארומגעיָאגט ביז מען הָאט אים געכַאּפט, און מען הָאט

 אים דָאס צװײטע מָאל ַארַײנגעזעצט אין די זעלבע  ֿפרַאמַארקע. און ער איז דָאס צװײטע מָאל אױך

 ַארױסגעֿפלױגן. מען הָאט אים װידער ַארומגעיָאגט ביז מען הָאט אים װידער געכַאּפט. דָאס דריטע

 מָאל הָאט אים דער מלך זעלבסט גַאנץ ֿפעסט געהַאלטן דָאס ער הָאט שױן ניט (45) געקענט

 ַארױסֿפליען, און מען הָאט אים ֿפערשלָאסן און ַאלע מיניסטערס הָאבן געמוזט שװערן דָאס קײנער

  זָאל זיך ניט װיסן מַאכן דָאס עס זָאל בלַײבן בסוד גדול.

 

 יעצט, מַײן ליבער לעזער, װעלן מיר גײן צו ר׳ ׂשימחהן געװָאר װערן װָאס ער מַאכט. ער איז נעבעך

 געזעסן אין גרױסע צרות, ניט געגעסן, ניט געטרונקן, ניט געשלָאֿפן, און זַײן ָאקסנקָאּפ איז שױן

 בַאלד געװעזן אױסגעטריקנט ֿפון ֿפיל קלערן. װי עס איז שױן געקומען די לעצטע נַאכט װָאס ער

  הָאט געװּוסט  דָאס מָארגן װירד זַײן זַײן יום־הדין, זָא הָאט ער די נַאכט געשּפירט טעם טױט.

 

 דָאך הָאט ער זיך מיישב געװעזן, „איך װעל זָאגן די גַאנצע װָארהײט דָאס יענע צװײ מָאל הָאט עס

 מיר גערָאטן, און דָאס דריטע מָאל, ֿפַאר דעם מלך, הָאט עס מיר שױן ניט גערָאטן. און איך װעל

 דערצײלן דעם גַאנצן אמת דָאס איך בין באמת אײן ּפרָאסטער מענטש, און ֿפַאר די װָארהײט װעט

 מען מיך דָאך ניט אומברענגען. און מַײן ׂשררה װעט מיר ַאלץ ַאװעקנעמען װָאס ער הָאט מיר

 געגעבן. זָא װעל איך װַאסער טרָאגן און װעל דָאך בלַײבן לעבן. און ַאז איך װעל ניט זָאגן די

 װָארהײט און װעל מַאכן מיט דעם שמים־ּפנים דעם גנבישן שװינדל דָאס איך בין ַא רבי און עס

 װעט זיך אױסװַײזן ַאז איך װײס ַא קרענק, און איך װעל בלַײבן ַא ליגנער, זָא בין איך געװיס ניט

 זיכער מיט מַײן לעבן. גוט, די עצה הָאט ר׳ שמחהן זײער געֿפעלן, דען באמת הָאט ער דָאך קײן

  ַאנדער עצה ניט געהַאט.

 

 מָארגן ֿפרי, דעם דריטן טָאג, הָאט ער גַאנץ ֿפרי ָאנגעדַאװענט און איז געגַאנגען אין די װַײסע
 יוּפעצע, אין דעם טלית און ּתפילין, אין דעם גרױסן סּפָאדעק װי ַא װָאלקנברָאך אױף זַײן קָאּפ, און

 הָאט אױסגעזען װי אײן ענגלישער סורר־ומורה.
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 ּפלוצלינג זענען ַארַײנגעקומען די גרױסע מענער ֿפון מלך. װי זײ הָאבן אים ערזען אין די קלײדער

 הָאבן זײ זיך ערשרָאקן װי ֿפַאר דעם מלאך-דומה.  זײ הָאבן געװַארט ביז ער הָאט ָאּפגעלײגט

 טלית וּת פילין און הָאבן אים מיט גרױס ּכבוד געבעטן ער זָאל מיט זײ מיטגײן, דען דער מלך מיט

 ַאלע מיניסטערס ערװַארטן אים מיט גרױס ּכבוד. ער איז מיט זײ געגַאנגען און הָאט זיך געמַאכט ַא

 חשק עס זָאל אױסזען דָאס  (46) ער גײט מיט חשק ַאהין. אױף דעם ּפנים הָאט עס אױסגעזען ַאז

 ער גײט מיט חשק ָאבער אינװײניק הָאט אים געּפלַאצט דער װײשעט. ער איז ַאהינגעקומען, דער

  מלך מיט ַאלע מיניסטערס זענען שױן גרײטגעזעסן און אױף אים געװַארט.

 

 װי ער איז גָאר ַארַײנגעקומען הָאט ער ניט געװַארט ביז זײ װעלן אים ֿפרעגן נָאר ער הָאט בַאלד

 ָאנגעהױבן צו זָאגן די ריכטיקע װָארהײט און הָאט ַאזױ געזָאגט: „ליבע הערשַאֿפטן, עטץ ברױכט

 מיך גָאר ניט צו ֿפרעגן. דָאס ערשטע מָאל הָאט עס דעם ֿפױגל געגרָאטן דָאס ער איז ֿפרַײ

 געֿפלױגן, און דָאס צװײטע מָאל הָאט עס אים אױך  געגרָאטן ָאבער דָאס דריטע מָאל ֿפון מלכס

 הַאנט איז ער שױן ֿפעסט געֿפַאנגען געװָארן, און עס הָאט אים שױן ניט געגרָאטן. דָאס הָאט ער

 געמײנט זיך זעלבערט: דָאס ערשטע מָאל מיט דעם ֿפערד אין װַאלד הָאט עס אים געגרָאטן, דָאס

 צװײטע מָאל אין דָארף מיט דעם קעסטל דימַאנטן הָאט עס אים אױך געגרָאטן, נָאר יעצט, דָאס

 דריטע מָאל, אין מלכס הַאנט, איז ער געֿפַאנגען געװָארן, און עס הָאט אים ניט געגרָאטן .

 

 דער מלך ָאבער מיט די מיניסטערס  הָאבן דָאך ניט געװּוסט  װָאס דער נַאר הָאט אין זַײן זין און

 װָאס ער מײנט. װי זײ הָאבן נָאר געהערט די װערטער װָאס ער הָאט געזָאגט דָאס צװײטע מָאל

 הָאט עס דעם ֿפױגל געגרָאטן און דָאס דריטע מָאל ֿפון מלכס הַאנט איז דער ֿפױגל געֿפַאנגען

 געװָארן, עס הָאט אים שױן דָאס דריטע מָאל ניט געגרָאטן, הָאבן זײ געמײנט דָאס ער הָאט

 צוגעטרָאֿפן זײער סוד, און אײדער ער הָאט אױסגערעדט דָאס װָארט איז געװָארן ַא גרױס

 געּפַאטש און ַא גרױס געשרַײ: „װיװַאט! װיװַאט!״, און ַאלע זענען געבליבן זײער  ֿפערװּונדערט און

 זענען ַאלע געֿפַאלן ּכורעים ומשתחװים ֿפַאר גָאטס חכם, דען עס הָאט דָאך בַײ זײ געהײסן דָאס

 ער הָאט זַײן חכמה ֿפון גָאט, ַאזױ װי, להבדיל, שלמה המלך ע״ה. װי ער הָאט דָאס געהערט און

 געזען איז ער שױן קלוג געװָארן און הָאט שױן מער ניט גערעדט אײן װָארט נָאר איז געבליבן שטיל

  װי די װַאנד.
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 מכבד זַײן דעם ּפָאד ּפַאן בָאג
 און ֿפַאר גרױס ֿפרײד און גרױסע װּונדער הָאבן זײ ניט געװּוסט װָאס ֿפַאר אײן  ּכבוד זײ זָאלן אים

 ָאנטָאן. און װַײל זײ הָאבן געװּוסט דָאס ער הָאט שױן דרַײ טָאג ניט געגעסן הָאבן זײ אים ניט

 געװָאלט אױֿפהַאלטן נָאר ַאלע הָאבן אים מיט גרױס ּכבוד בעגלײט ביז אין גַאסטהױז, און מען  (47)

 הָאט ֿפון מלכות בַאלד ַאהערגעשיקט די גרױסע מוזיק, און מען הָאט געשּפילט לּכבוד דעם ּפָאד

 ּפַאן בָאג. און מען הָאט געמַאכט גרױסע לימינַאציע אין די שטָאט: ַאלע ֿפענצטער און ַאלע גַאסן

 הָאבן געלױכטן ֿפון ליכט און ֿפון לָאמּפן, ַאלץ  לּכבוד דעם הימל-מענטש.  און דער ׂשררה איז

 געװָארן גרױס עד־לב־השמים.

 

 דער מלך מיט ַאלע מיניסטערס הָאבן אים געקושט און געהַאלדזט, דען דורך אים הָאבן זײ דָאך

 זוכה געװעזן צו קענען דעם הײליקן מַאן און צו זען די גרױסע װּונדער. אױך די מלּכה הָאט דָאס

 ַאלץ געהערט. זָא הָאט זי געבעטן דעם מלך ער זָאל דעם הײליקן מַאן בעטן ער זָאל נָאך אײנמָאל

 קומען אין קעניגלעכן ּפַאלַאץ דָאס זי זָאל אױך זוכה זַײן אים צו זען און ּכבוד ָאנצוטָאן. דער מלך

 װַאר ניט דרייסט צו רעדן צו דעם מלאך קרום, נָאר דער ׂשררה הָאט אים געבעטן, און װי דער

 ׂשררה איז צוריקגעקומען צו די מלּכה מיט די גוטע  בשורה דָאס דער הײליקער מַאן װעט קומען,

 זָא איז די מלּכה מיט די ַאלע גרױסע דַאמען, זײער הערלעך ֿפערקלײדט, ַאקעגנגעגַאנגען. און ַא

 גַאנצן װעג אױסגעשּפרײט מיט רױזנבלומען און מיט גרױס ּכבוד ענטֿפַאנגען אין קעניגלעכן ּפַאלַאץ.

 און יעדע דַאמע הָאט זיך גענײגט, און זײ הָאבן אים בעװָארֿפן מיט גרױסע מּתנות, און דער מלך

 מיט ַאלע גרױסע לַײט הָאבן אים בעשענקט מיט זײער גרױסע, הערלעכע מּתנות.

 

 ר׳ ׂשימחה איז עקסטרַא געגַאנגען אין שול ַארַײן, און דער מלך מיט ַאלע גרױסע לַײט זענען

 מיטגעגַאנגען, און ׂשימחה הָאט געהײסן מַאכן דעם מלך ַא מי־שברך. ַאלע יִידן זענען

 צונַאנדגעקומען לּכבוד דעם מלך, און דער מלך הָאט די יִידן זײער שײן ַאנטֿפַאנגען און הָאט ַא

 גרױסע נדבה געשענקט אױף די שול און אױף די ָארעמע־לַײט. מיט גרױס ּכבוד זענען זײ

 צוריקגעגַאנגען אין קעניגס-הױף, און ַאלע יִידן הָאבן זײ בַאגלײט מיט גרױס ּכבוד, און ַאלע הָאבן

  געשריגן: „אונדזער מלך מיט די מלּכה מיט זײערע קינדער זָאלן לעבן און זָאלן גליקלעך זַײן!״
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 װי זײ זַײנען געקומען ֿפַאר דעם ּפַאלַאץ, זָא זענען שױן געשטַאנען זײער ֿפיל קָאטשן

 אַײנגעשּפַאנט, און ֿפַאר ר׳ ׂשימחהן איז געװעזן גרײט דעם מלכס קָאטש, און זי װַאר ֿפיל בעלָאדן

 מיט גָאלד, זילבער, געלט און זײער טַײערע מּתנות. און דער מלך מיט די מלּכה הָאבן זײ ַא ביסל

 בַאגלײט און געװּונטשן (48) ַא גליקלעכע רַײזע. און אײדער דער מלך הָאט זיך מיט ר׳ ׂשימחהן

 געזעגנט, הָאט דער מלך צו אים ַאזױ געזָאגט: „דָאס ַאלץ װָאס איך הָאב דיר געגעבן דָאס איז נָאר

 דערװַײל. קערצלעך ָאבער װעל איך דיר שיקן דָאס דו מיט קינדסקינדער װעלן הָאבן גענוג און איך

 װעל זָארגן ֿפַאר דיר װי ַא טַאטע ֿפַאר זַײן אײגן קינד.״ אױך ֿפיל יִידן זענען געקומען און הָאבן

 ַארַײנגעװָארֿפן אין די קָאטש קװיטלעך מיט ּפדיונים, און ער הָאט ַאלץ צוגענומען. און צו װעלכן ער

  הָאט געגעבן ַא שָאקל מיט דעם קָאּפ, דער הָאט געמײנט ַאז ער ֿפליט אין זיבעטן הימל ַארַײן.

 

 דער ׂשררה מיט דעם בן־מלך מיט ר׳ ׂשימחהן זענען געזעסן אין קעניגס קָאטש, און די איבריקע

 גרױסע לַײט זענען געזעסן אין ַאנדערע קָאטשן, און זײער ֿפיל קָאטשן מיט גרױסע לַײט זענען

 מיטגעֿפָארן. װי ר׳ ׂשימחה מיט די ַאלע גרױסע מענער זענען שױן ניט װַײט געװעזן ֿפון דער הײם,

 נָאך אײן מַײל ָאדער צװײ מַײלן ֿפון די שטָאט, זָא זענען שױן די רַײטער מיט די מוזיק

 ֿפַארױסגעלָאֿפן און מען הָאט ֿפַאר ר׳ ׂשימחהס טיר געמַאכט די גרױסע ּפַארַאדע מיט מוזיק לּכבוד

 די מַאדַאם ׂשימחהן. און מען הָאט איר ָאּפגעגעבן די נַאכריכט דָאס איר ליבער מַאן קומט צו ֿפָארן

 און אײן ֿפרַײנדלעכן גרוס ֿפון די קעניגין און ֿפון ַאלע גרױסע דַאמען און ַא ֿפרַײנדלעכן בריװ ֿפון די

 קעניגין. מַאדַאם ׂשימחה הָאט דעם בריװ אױֿפגעמַאכט צו לעזן, זי הָאט ַארַײנגעקוקט אין דעם

  בריװ װי דער הָאן אין בני־אדם און הָאט זיך זײער בעדַאנקט.

 

 און װי די ַאלע קָאטשן זענען שױן געקומען מיט ר׳ ׂשימחהן, זָא איז די גַאנצע שטָאט יִידן
 געשטַאנען און הָאבן דָאס געזען װי דער ׂשררה מיט דעם בן־מלך און נָאך עטלעכע גענערַאלן ֿפירן

 ר׳ ׂשימחהן אונטער דעם ָארעם און שטײן ֿפַאר אים ּכעבד-לֿפני-מלך. און די ַאלע גרױסע מענער

 הָאבן זיך דָא אױֿפגעהַאלטן עטלעכע טָאג , און מען הָאט געמַאכט גרױסע ּפַארַאדעס און גרױסע

 ֿפרײד ַאלע טָאג. און זײ הָאבן איבערגעלָאזט גרױסע מּתנות און הָאבן זיך ָאּפגעזעגנט מיט דעם

 צדיק און מיט די מַאדַאם און ֿפָארטגעֿפָארן.
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 נָאך אין עטלעכע טָאג איז געשטַאנען ֿפון קעניגס הַאנט אין צַײטונג-בלַאט דָאס די גַאנצע װעלט

 זָאלן װיסן דָאס קײן גרעסערער הײליקער מַאן װָאס הָאט די הײליקע חכמה ֿפון הימל, איז ניט

 (49) ֿפַארַאן װי דער גרױסער גאון ר׳ ׂשימחה. און װער עס װירד ח״ו עטװַאס טון ָאדער רעדן ח"ו

 אױף זַײן הײליקן ּכבוד, דער איז חײֿב־מיתה. און ַאלע װָאך און ַאלע חודש הָאט מען אים געשיקט

 ֿפון מלכות־הױף  געלט מיט מּתנות ּכיד המלך. בקיצור, זַײן שם איז געגַאנגען מסוף עולם ועד סופו,

 ַאזױ צװישן ֿפרעמדע ֿפעלקער און ַאזױ צװישן יִידן. עס זענען טָאג־טעגלעך געקומען צו ֿפָארן

 מענטשן ֿפון ַאלע עקן װעלט. און צװישן הונדערט קרַאנקע, װען אֿפילו נַײן און נַײנציק זענען

 געשטָארבן און אײנער איז לעבן געבליבן,  הָאט מען ניט געדענקט פון די ווָאס זענען געשטָארבן,

 נָאר פון דעם איינעם ווָאס איז לעבן געבליבן. און עס הָאט געקלונגען אין  די װעלט דָאס דער רבי

 הָאט אײנעם בַײם לעבן ערהַאלטן. און ַאזױ הָאט זיך די גַאנצע װעלט גענַארט  ָאן  דעם גרָאבן יונג.

 און אֿפילו לומדים חכמים הָאבן זיך אױך גענַארט און זענען געֿפָארן און הָאבן געגלױבט ָאן  דעם

 זולל־וסוֿבא װי, להבדיל, ָאן  ַא ריכטיקן נביא. און דער שװינדל הָאט די גַאנצע װעלט ֿפערבלענדט,

 און מען הָאט געמוזט לַאנג װַארטן אונטער זַײן טיר אײדער מען הָאט זוכה געװעזן ַארַײנצוקומען.

 און דער שם איז געגַאנגען דָאס ער ֿפַאסט משבת לשבת, דען מען הָאט אים ניט געזען עסן. נָאר

 באמת הָאט ער טַאקע ניט געגעסן, נָאר געֿפרעסן װי ַא בלינד ֿפערד. נָאר עס איז געװעזן מיט

 גרױס חכמה, עס הָאט קײן שום מענטש ֿפון דעם ניט געװּוסט, נָאר זַײן װַײב, און זי הָאט דָאס ַאלץ

 ַארַײנגעברענגט אין זַײן שטיבל דָאס קײן מענטש זָאל ניט װיסן. און צװישן מענטשן הָאט זי

  געשריגן גװַאלד, איר מַאן עסט גָארניט.

 

 און עס זענען אױך געקומען צו ֿפָארן גרױסע לַײט, רבנים, גוטע יִידן, (אױך זָאלכע גוטע יִידן װי ער),

 לומדים, אֿפילו זָאלכע װָאס הָאבן ֿפערשטַאנען די גנֿבה מיט דעם שװינדל זענען אױך געקומען,

 דען אין יעדע שטָאט װַאר אײן חסידים־שטיבל, עס הָאט געהײסן „דָאס שטיבל ֿפון הײליקן ר׳

 שמעון הצדיק״, און די בעלי־קבלה הָאבן געזָאגט על־ּפי סוד ַאז ר׳ ׂשימחה ּפלַאכטע איז דער

 גלגול ֿפון שמעון הצדיק ע״ה, װָארום דָאס װָארט „ּפלַאכטע״ איז בגימטריה מיט דעם װָארט

 „הצדיק״. און װער עס איז ניט געגַאנגען אין דעם שטיבל, און װער עס איז ניט געֿפָארן צו אים,

 דער איז ניט געהַאלטן געװָארן ֿפַאר אײן ָארנטלעכן מענטש. דַאדורך  הָאבן לומדים און חכמים

 אױך בעל־ּכרחו געמוזט ֿפָארן. און ַאז  (50) עס הָאט זיך געטרָאֿפן ַא מענטש ַא חכם, װָאס הָאט

 דעם שװינדל ֿפערשטַאנען און הָאט געשריגן דעם ריכטיקן אמת, ַאז די װעלט איז משוגע, ַאז מען

 ֿפָארט צו ַאזױ אײן  זולל־וסובא, צו ַאזױ אײן  גרָאבן װױטעק װָאס גענַארט גָאט מיט די װעלט, און
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 מען גלױבט ָאן  ַאזױ ַא גנֿב, ַא ליגנער װָאס װײס ניט קײן חילוק צװישן ארור המן לברוך מרדכי, זָא

 הָאבן ַאלע זַײנע חסידים געשריגן: „דער מענטש איז אײן ַאּפיקורוס! ער װעט ניט הָאבן קײן חלק

  לעולם הבא, װַײל ער הָאט ניט אמונת חכמים.״

 

 זָא הָאט אײן ַאנדערער חכם געזָאגט צו דעם חכם: „הער מיך צו ליבער ברודער! איך ֿפַארשטײ

 דעם שװינדל ֿפון דעם קדוש און דָאס משוגעת ֿפון  די װעלט ַאזױ גוט װי דו, דען איך הָאב מיר דָאס

 גוט איבערלייגט דָאס װען ַא מענטש מיט ֿפערשטַאנד װָאס הָאט ַא ריכטיקן ׂשכל קומט ַארַײן צװישן

 משוגעים, טָאר ער ניט זָאגן, ַאז זײ זענען משוגע. נָאר ַאלץ, װָאס ער זעט, דָאס ַא משוגענער טוט,

 מוז ער זָאגן, עס איז זײער גוט. װען ָאבער ער זָאגט, דָאס זײ זענען משוגע,  זָא  שרַײען זײ אױף

 אים: ׳דָאס איז ַא משוגענער׳, און מענכעס מָאל איז ער אױך ניט זיכער מיט זַײן לעבן. ַאלסדַאן,

 מַײן ליבער ֿפרַײנד, בלַײב רויק, און לָאז יעדעם נָאר בַײ זַײן נַארישקײט, דען מיר װעלן ניט קענען ַא

 גַאנצע װעלט ַארומדרײען.״ זָא הָאט יענער ָאּפגעענטֿפערט: „ביסט גערעכט, ליבער ֿפרַײנד! איך

 װעל דיך ֿפָאלגן.״ זָא הָאבן די צװײ חכמים צװישן זיך געהַאלטן אײן עצה בסוד און זענען אױך

 געגַאנגען אין חסידים־שטיבל און צום רביס שלוש סעודות און געכַאּפט ֿפון טעלער ַא שװַאנץ

 הערינג שירײײם און געטרונקען לחיים, ער זָאל לעבן און הָאבן אױך ערצײלט ֿפון אים, זָאל לעבן,

 גרױסע װּונדער, װָאס זײ הָאבן ניט געזען און ניט געהערט. און ר׳ ׂשימחה הָאט װָאס ַא מָאל

 געזָאגט טיֿפערע ּתורות.

 

 ַא מָאל ַא שבת זענען געװעזן זײער ֿפיל חסידים און דער גבאי הָאט מיט אים ַא גַאנצע װָאך

 געלערנט די ּתורה װָאס ער זָאל זָאגן אױף שבת. נָאר ׂשימחה ּפלַאכטע הָאט דָאך ַא זּכרון װי אײן

 ַאלטע קַאץ. עס איז געקומען צו די ּתורה זָאגן זענען ַאלע חסידים געשטַאנען גַאנץ שטיל זײ זָאלן

 זוכה זַײן צו הערן ֿפון דעם ּפה־קדוש די טיֿפע ּתורות. העבט ער ָאן מיט גרױס התלהבות, דען דָאס

 ֿפַײער ֿפון ָאקװיט הָאט אין אים געברענט, און מחמת התלהֿבות, הָאט ער ַאלײנט אױֿפגעֿפרעסן די

 גַאנצע ֿפיש מיט דעם גַאנצן  (51) ֿפלײש, װָאס מען הָאט אים ַאנידערגעשטעלט צו טײלן שיריים

 ֿפַאר דעם גַאנצן עולם. דער עולם הָאט זיך ָאנגעקוקט אײנער דעם ַאנדערן, נָאר יעדער הָאט זיך

 געטרַאכט, „װער װײס, װָאס ֿפַאר ַא  גרױסער סוד דָאס איז?״, און ַאלע הָאבן געלָאקערט מיט

 דָארשט, צו הערן די דברי ּתורה. זָא עֿפנט ער זַײן מױל װי בלעמס אײזל און זָאגט: „װען חם הָאט

 געהַארגעט זַײן ברודער קין הָאט ּפוטיֿפַאר געבױט די ּתיֿבה. אין דער ּתיֿבה איז געװעזן בלעם

 הרשע, און נבוכדנצר, און יונה, יונה, יונה! די טױב איז ַאװעקגעֿפלױגן און הָאט אױף דעם רעכטן

47 



 ֿפליגל מיטגעשלעּפט בלעם הרשע און מיט דעם לינקן ֿפליגל דעם נבוכדנצר. בפעם הזאת

 דענסטמָאל  הָאט מלחמה געהַאלטן מלך אחשורוש מיט בלק בן־ציּפור. און װַײל אין שושן הָאבן די

 יׂשראל געגעסן אױף די סעודע ֿפון בלק בן-ציּפור, איבער דעם איז אחשורוש געלָאֿפן אין די מדבר

 ַארַײן שעלטן די יׂשראל.  װי די טױב הָאט געזען דָאס מען װיל די הײליקע יִידן שעלטן, הָאט זי

 ֿפערשּפרײט אײן ֿפליגל ַאזױ װי עס שטײט: ׳יפרוש ּכנפיו׳ ... איז ֿפון אונטער די ֿפליגל ַאֿפירגעֿפַאלן

 אײן הַארט אײזל, ַאזױ װי עס שטײט: חמור גורם. און בלעם איז ַארָאּפגעשּפרונגען און הָאט זיך

 געזעצט רַײטן אױף דעם אײזל: והוא רוכב על אתונו, און הָאט געהַארגעט אחשורושן. איז געקומען

 שמואל און הָאט געהַארגעט בלעמען װַײל ער הָאט חרוב געמַאכט דָאס בית ראשון. ֿפון דעם איז

 געבױרען געװָארן המן דער רשע װָאס הָאט געהָאנגען מלך נבוכדנצרן אין לַאנד מצרים. און װי

 קורח הָאט שלום געמַאכט מיט המן איבער די מערת המכּפלה, װָאס יעקב הָאט געקױֿפט ֿפון שכם

 בן־חמור, איז געקומען ַא בת־קול: לא מעקצך ולא מדבשך. עס װעט ענק קײן חכמה ניט העלֿפן

 און קײן גבורה אױך ניט! עס שטײט אין די הײליקע גמרא: גם לי, גם לך לא יהיה. דָאס איז טַײטש:

 װי אײנער בעט זיך, ַאזױ שלָאֿפט ער. װידער געֿפינט מען:  דוד המלך ע״ה הָאט געזָאגט אין מגילת

 אסתר: המלאך הגואל אותי מכל רע יברך. דָאס איז טַײטש: ַאז מען קעמט זיך ניט קריגט מען

 קָאלטענעס . און דער ּפרוש של סוד זה איז, װי עס שטײט אין ּפסוק: אין מטבילין את הּכלים ואין

 מדליקין את הנרות. דָאס איז טַײטש: מען בַאצָאלט יעדן מענטש װי ער הָאט זיך ֿפערדינט. על כן

 משּפט אמת וצדק, װַײל קורח הָאט מבזה געװעזן דעם ּכבוד ֿפון די צװײ צדיקים דתן ואבירם און

 הָאט זיך ֿפַאר זײ ניט געװָאלט הַאלטן נידעריק,  (52) איז ער ַארָאּפגעקומען למטה במדרגה

 הּתחתונה, ָאבער המן הָאט מכֿבד געװעזן דעם צדיק מרדכי און הָאט אים צו ליב געטָאן װָאס ער

 הָאט געװָאלט, ּפונקט װָאס מרדכי הָאט זיך געװּונטשן. הָאט דער צדיק בן־המדתא זוכה געװעזן

 ער זָאל עולה זַײן לעליה במעלה עליונה. הַא, הַא, הַא. איך מיט ענק ַאלע מַײנע חסידים זָאלן מיר

 אױך זוכה זַײן צו ַאזָאלכע הױכע עליה. זָאגט ַאלע אמן.״ הָאבן ַאלע געשריגן: „ָאמן, ָאמן, ָאמן!״

 

 נָאך די שרעקלעכע  ּתורה איז געװעזן בַײ די חסידים סּכנות נֿפשות. די גרָאבע יונגען זענען שיער

 געשטָארבן ֿפַאר גרױס שרעק ֿפון די ֿפַײערדיקע סודות הּתורה, און די לומדים חכמים שיער צו

 זעצט געװָארן ֿפַאר לַאכן, און זײ הָאבן געמוזט דָאס געלעכטער אין זיך דריקן, דען װען זײ מעכטן

 געלַאכט, מעכטן זײ ניט זיכער געװעזן מיט זײער לעבן. און די ריכטיקע חכמים הָאבן געזָאגט

 אײנער צום ַאנדערן:  „עס איז װָאר דָאס ַאלטע שּפריכװָארט,  ׳װָאס טױג מיר די חכמה, ַאז דָאס

 נַארישקײט גילט?׳״
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 עּפעלָאג
 ר׳ ׂשימחה מיט זַײן װַײב הָאבן גַאנץ גוט געלעבט און הָאבן געהַאט גרױס עשירות, און די גַאנצע

 װעלט הָאט זיך ָאן זײ גענַארט. און זײ הָאבן איבערגעלָאזט קינדער ־ אױך זָאלכע זולל־וסוֿבא װי

 זײ זענען געװעזן. און גרױסע לַײט הָאבן זיך מיט זײ משדך געװעזן. און ר׳ ׂשימחה און זַײן װַײב

 זענען געשטָארבן בּכבוד גדול, און די קינדער הָאבן געירשנט ַא זײער גרױסע ירושה. נָאר דָאס

 עשירות הָאט זיך קירצלעך אױסגעלָאזט, דען זײ זענען געװױנט געװעזן צו ֿפרעסן און צו זױֿפן ַאזױ

 װי זײערע עלטערן, די הײליקע ֿפרעסערס, און די קעלבער מיט די עוֿפות מיט געלט מיט ַאלעס

 גוטען װָאס די ׂשררים הָאבן געֿפלעגט צו שיקן, דָאס ַאלץ הָאט שױן אױֿפגעהערט. קײן ׂשררה הָאט

 שױן ניט געװָאלט שיקן דָאס מינדסטע. זָא זענען זײ געבליבן בַײם בײזן הַאלדז. נָאר װי לַאנג זײ

 הָאבן געהַאט צו ֿפרעסן, הָאבן זײ געֿפרעסן, און דערנָאך הָאבן זײ ניט געװּוסט װָאס צו טון. דען

 מײנסטן װערן דָאך זָאלכע לַײט אױֿפגעצױגן װי די װילדע ָאקסן: צו ֿפרעסן און זױֿפן און טַאנצן און

 שּפרינגען און לײדיק גײן און צו ַאן ַאלטן מַאן ַא געשרַײ געבן: הער נָאר דו! װער ביסט דו דָאס? דו

 מײנסט אױך דו ביסט ַא חסיד? זָאלכע זַאכן קענען זײ גוט. דָאס איז זײער געװױנהײט  (53) און

 װַײטער קײן ּתורה, קײן חכמה, קײן מלאכה קענען זײ דָאך ניט. און ַאז זײערע ֿפעטער, די רביס,

 שטַארבן, שטעלן זײ אַײן זײער הַאלדז אױף קצֿבה און װַאנדערן ַארױס אױף די מדינה, הָאבן

 גַאסטהױז אין ַאלע חסידים־שטיבלעך, ַא מָאל גנֿבנען זײ, ַא מָאל שנָארען זײ. װי עס איז ַא חתונה

 ָאדער ַא סעודה, זענען זײ מקײם סעודת מצווה, װָארום זײ זענען דָאך בנן של קדושים, און די

 װַײבער װערן אין דער הײם ֿפערשװַארצט, און די קינדער װערן אױך אױפגעצױגן װי די חיות רעות.

  זָא הָאבן אונדזער ר׳ שמחהס קינדער אױך ַאזױ געװָאלט ֿפירן װירטשַאֿפט.

 

 נָאר אײנער ֿפון זײ איז געװעזן ַא חכם און איז ניט געװעזן קײן גרױסער עם-הארץ. ער הָאט ַא ביסל

 געקענט, און באמת זײער קלוג, און ער הָאט געװּוסט ַאז דָאס גַאנצע געשעֿפט מיט דעם גרױסן

 שם ֿפון זַײן ֿפָאטער װַאר ַאלץ שװינדל און גנב. זָא הָאט ער צוגערוֿפן זַײנע ברידער און הָאט צו זײ

 ַאזױ געזָאגט: „ליבע ברידער, ֿפָאלגט מיך װָאס איך װעל אַײך זָאגן, װעט אונדז ַאלע װויל זַײן: מיר

 לָאזן זיך לערנען ַא מלאכה. און מיר װעלן זיך ערנערן ערלעך מיט אונדזערע צען ֿפינגער, ניט מיט

 קײן שװינדל װי אונדזער ֿפָאטער הָאט בעשװינדלט די גַאנצע װעלט און אױסגענַארט געלט ֿפון

 איטלעכן בעזונדער. בֿפרט מען זעט דָאך דָאס אונדזער ֿפָאטערס ֿפערמעגן איז אױסגעגַאנגען

 ללעג־וקלס, װי שנײ אין װַאסער. דען זָאלכעס געלט קען קײן בעשטַאנד ניט הָאבן װַײל עס איז ניט
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 ערלעך, נָאר אױסגעשװינדלט. אונדזער ֿפָאטער הָאט זיך נעבעך ניט געקענט ַאנדערש העלֿפן, ער

 איז נעבעך געװעזן געצװּונגען דערצו. דען װען ער הָאט דָאס ָאנגעהױבן צו ֿפירן װַאר ער דָאך שױן

 ַאלט, און קײן ּתורה און קײן מלאכה הָאט ער דָאך ניט געקענט. בֿפרט ֿפון װַאנען װײסן מיר ַאז

 דָאס גליק װעט אונדז ַאזױ דינען װי עס הָאט אים געדינט. דען צו די שמיים-ּפנים-גנבה מוז מען

 אױך הָאבן גליק, און מיר זענען ניט ֿפערזיכערט אױף דעם גליק װָאס אונדזער טַאטע הָאט

 געהַאט. דען ער הָאט געזָאגט ּתורות װָאס עס קומט ניט אײנס צום צענטן. ער הָאט אױסגעמישט

 ּפיעטרושקע מיט קוה בעבע , מיט ּפוטער־מילך, און ַאלע הָאבן געזָאגט, עס איז זײער װױל, װַײל

 דָאס מזל הָאט אים געגליקט. אױף גליק איז ָאבער ניט יעדער ֿפערזיכערט, און װער עס קען ַא

 מלאכה, דער איז אין די הָאֿפנונג ַאז דָאס מזל װעט אים גליקן. קען ער אױך אײן עושר װערן. און

 װען ניט (54), זָא איז ער על ּכל ּפנין ֿפערזיכערט אױף זַײן שטיקל ברױט. זָא הָאבן אים די ברידער

 געֿפָאלגט און הָאבן זיך געלערנט מלאכות: אײנער איז געװָארן ַא שנַײדער, אײנער ַא שמוקלער,

 און הָאבן זיך געֿפירט גַאנץ שײן און זענען ֿפון די  מלאכה אײנציקװַײז געקומען צו געלט און זענען

 געװָארן סוחרים און נגידים און הָאבן זײער ליב געהַאט דעם ברודער װָאס ער הָאט זײ די עצה

 געגעבן זײ זָאלן זיך לערנען מלאכות. און זײ הָאבן זײערע קינדער געלָאזט גוט לערנען און הָאבן

 מיט זײ געטָאן גוטע שידוכים. און זײ װַארן אױך סוחרים, נָאר גוט לערנען און שרַײבן און רעכענען

 הָאבן זײ אױך געקענט. און זײ הָאבן אױסגעֿפילט זײערע װעלט בשלום מיט קינדער און

 קינדסקינדער און הָאבן געהַאט חן בעיני אלהים ואדם.

 

 ֿפון דער מעׂשה איז צו ֿפערשטײן װי די װעלט איז ֿפערבלענדט און װער עס הָאט שכל ברױך זיך

 ניט לָאזן צו ֿפערבלענדן מיט הֿבל־הֿבלים נָאר צו זוכן דעם אמת.

 

 ענדע
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