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אין לאַנד עוץ װאַר אַ קלײן שטעטל נאַרקאָװ .דאָס װאַר אַ ייִדיש שטעטל און אױך זײער אײן פֿרום
שטעטל .דאָרט האָט געװױנט אײן רבֿ .דאָס רעבעלע װאַר אײן אַלטער מאַן און ער איז אױך געװען
אַ רעבעלע אױף דעם שטײגער װי אַ גוטער ייִד .ער איז אױך געגאַנגען אין אײן װײַסע יופּעצע ,און
פֿרײַטאָג צו נאַכט האָט ער געדאַװענט אין טלית און האָט אָפֿט געזאָגט סגולות און האָט אױך אָפֿט
גענומען אַ פּדיון .און ער װאַר באמת אַ גרױסער ,ערלעכער ייִד ,און אױך נעבעך אַ גרױסער אביון.

אין דעם שטעטל האָט זיך געפֿונען אײן יתומה ,אײן מײדל װאָס האָט נעבעך ניט געהאַט קײן
טאַטע און קײן מאַמע .זאָ האָט די רביצין פֿאַר רחמנות גענומען די יתומה און האָט זי אױפגעצױגן.
זי װאַר שױן אַלט עטלעכע צװאַנציק יאָר .זי װאַר אײן יפֿת־תּואר :אײן נאָז װי אַ פֿאַס און אַ פּנים װי
אַ טױער ,אַ פּאָר גרױסע אױגן װי אײן אונגעריש קאַלב ,אַ פּאָר גראָבע ליפּן װי די גאָמבע פֿון אַ
רוסישן אָקס ,און פֿינגער װי די פֿיס פֿון אַ העלפֿאַנד ,און קלוג װי אַן אַלטער אײזל ,נאָר אָן עין הרע
האָט זי געקענט עסן װי אַ פֿערד .און צו דעם אלעם איז זי געגאַנגען נאַקעט און באָרװעס ,דען װער
האָט איר נעבעך געזאָלט עפּעס קױפֿן אָדער מאַכן? דען װען קײנע עלטערן האָט זי נעבעך ניט
געהאַט ,און דער רב איז נעבעך געװען אַ גרױסער אביון ,און קײן בעליבטע האָט זי נעבעך ניט
געהאַט ,דען װער עס האָט זי אָנגעקוקט ,האָט די גאַל אױסגעבראָכן ,דען איר שײנקײט האָט קײן
דוגמא ,ממילא װי זי איז אָפּגעמאָלט .קײן שידוך האָט זיך ניט געטראָפֿן :קײן בלינדן האָט מען ניט
געקראָגן ,און קײן זעענדיקער ) (4האָט זי ניט געװאָלט .בקיצור ,זי איז שױן איבער דרײַסיק יאָר
אַלט.
די רביצין איז געזעסן אין די װײַבערשול האָט זי געהערט װי די װײַבער רעדן פֿון איר װײַל זי זאָרגט
ניט װעגן אײן שידוך פֿאַר די יתומה .און אײן נגידישע פֿרומע צנועה האָט זיך אַרױסגעשטעלט מיט
דעם גרױסן קול און האָט געזאָגט„ :װען ב ַײ אײן אַנדערן מעכט זיך געפֿונען אײן בתולה פֿון
עטלעכע דרײַסיק ואָר ,זאָ מעכט איר מיט אײַער מאַן שרײַען .עס איז אַ גרױסע עבירה .מען טוט
זיך פֿאַרזינדיקן ,און ב ַײ אײַך איז דאָס קײן עבירה ניט.״ און די איבעריקע נשים צדקניות האָבן אױך
מיטגעברומט.
די רביצין איז אַהײמגעגאַנגען און האָט דאָס דעם רבֿ ערצײלט .האָט דער רבֿ געזאָגט„ :זײ האָבן
גאַנץ רעכט .עס איז באמת אײן גרױסע עבירה.״ זאָגט זי ,די רביצין„ :נו ,װאָס זאָל מען טאָן?״
זאָגט דער רבֿ„ :איך װעל דיר עפּעס זאָגן ,נאָר זאָלסט מיך פֿאָלגן .נעם מײַן זילבערנעם קאָשטער
פֿון מײַן שטעקן און מײַן פּאָר זילבערנע בתּים פֿון מײַן תּפילין ,און מײַן פֿוקסן פֿוטער ,און דײַן
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גאָלדענעם קאָנעק מיטן שױלשטיק ,און די צװײ שנירלעך קרעלן ,און גײ און באָרג דיר געלט .װעלן
מיר זי גאָר צום ערשטן שײן באַקלײדן .דען איבעריק שײן איז זי דאָך ניט ,און זײער קלוג אױך ניט,
און אַ שװאַרצע מאָס נאַקעט און באָרװעס גײט זי .נו ,װער זאָל זי װעלן נעמען? און אַז זי װעט זײַן
זײער שײן באַקלײדט ,װעט זי דאָך אַנדערש אױסזען .װעט זיך געשװינט טרעפֿן אײן שידוך.

די רביצין איז געגאַנגען און האָט פֿארזעצט די משכּנות און האָט געבאָרגט ק״ן זהובים ,דאָס איז
הונדערט און פֿופֿציק גולדן .האָט דער רב געזאָגט ,מען זאָל זי הערלעך בעקלײדן .ביז פֿופֿציק
גולדן זאָל מען זי בעקלײדן .זי זאָל זײַן בעקלײדט פֿון קאָפּ ביז פֿוס .און אױך אַ נגידישן נדן װעט זי
האָבן ,די גאַנצע הונדערט גולדן װעל איך איר געבן נדן דאָס זי זאָל זיך ניט האָבן צו שעמען צװישן
אַלע נגידישע מײדלעך פֿון גאַנצן שטעטל ,הן מיט מלבושים והן מיט נדן .זאָ האָט זיך שױן אַ
שידוך אױך געטראָפֿן.

מען האָט אַזױ געטאָן :מען האָט איר געמאַכט אַ שײן קלײד פֿון באַשטשיג צו דר ַײ פֿײם אײן אײל ,אַ
פּאָר העמדער ,פֿאַר זעקס פֿײם אַ פּאָר שיך ,אַ רױטע פֿאַטשײלע ,אַ פֿאַרטוך .בקיצור ,מען האָט
דעם בערענטרײַבער באַקלײדט .האָט זי אױסגעזען װי ) (5דער שׂעיר־המשתּלח און האָט געהאַט
אַ חן װי אַ שור־הניסקל.

און װי זי װאַר שױן זאָ הערלעך באַקלײדט ,האַט דער רב געזאָגט :נו ,געלױבט איז הש״י ,זי איז
ב״ה זײער נגידיש באַקלײדט ,און איר נגידישער נדן איז ב״ה גרײט .יעצט לאָזן מיר קלערן פֿאַר
איר אַ שידוך .װען עס װעט אױך ניט זײַן אײן חתן פֿון שפּיץ מעסער ,װעל איך אױך חתונה מאַכן.״

זאָ האָבן זיך אַנידערגעזעצט דער רב ,די רביצין ,דער בית-דין משמש ,דער שולקלאַפּער ,דער
תּלמוד־תּורה מלמד ,דער מקוהניק ,ר׳ נחום טרײביטשער ,ר׳ טראַטל נאמן פֿון די יאַטקע און נאָך
עטלעכע זאָלכע גרױסע חכמים ,און האָבן געקלערט און געהאַלטן עצות װעגן אַ שידוך פֿאַר די
בהמה .מען האָט אָבער גאָרניט ערקלערט .דען װעמען מען האָט געװאָלט רעדן דעם שידוך מיט
דער מלכּה־שבֿאָ ,האָט דער שדכן מורא געהאַט אַהינצוגײן דעם אָנשלאָג צו געבן דאָס יענער זאָל
אים ניט אַרױסבריען אָדער דעם קאָפּ צוהאַקן פֿאַר זײַן שדכנות.
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אין דעם זעלבן שטעטל האָט זיך געפֿונען אַ יונג .ער האָט געהײסן שמעון ,נאָר מען האָט אױף אים
געשריגן „שׂימחה״ .און װײַל ער איז געגאַנגען נאַקעט און באָרװעס ,נאָר מיט אַ שטיקל פּלאַכטע
צוגעדעקט זײַן לײַב ,זאָ האָט מען אױף אים געשריגן „שׂימחה פּלאַכטע״.

אים האָט די גאַנצע שטאָט געקענט דען ער װאַר אײן װאַסערטרעגער .ער האָט זײַן אײגנס געהאַט
אַ פּאָר שאָנגעס מיט אַ פּאָר קאַנען און מיט דעם שטיקל פּלאַכטע װאָס ער איז געװעזן
אײַנגעהילט .דאָס װאַר זײַן גאַנץ פֿערמעגן .ער װאַר קײן גרױסער חכם און קײן קלײנער נאַר .ער
האָט קײן שכל געהאַט צו קײן שום זאַך נאָר צו עסן און צו װאַסער טראָגן .ער האָט געטראָגן זעקס
קאַנען װאַסער פֿאַר אַ שטיקל ברױט ,און גרױס און קלײן און יונג און אַלט האָבן אים געקענט.

און זײַן מנהג װאַר אַזױ :אַלע דאָנערשטאָג ב ַײ נאַכט און אַלע עי״ט האָט ער ב ַײ די דינסטמוידן
געטראָגן װאַסער און זאַמד און האָט געהאָלפֿן אָנרײַבן די לײַכטערס ,די גאָפּל־מעסער .פֿאַר דעם
האָט ער געקראָגן אַ װיסגראָבעק .ער האָט אַ גאַנץ יאָר געטראָגן װאַסער און געהאַקט האָלץ ב ַײ
אײן בעקער .פֿאַר דעם האָט מען אים געלאָזט שלאָפֿן אױף דעם פּיעקעליק ,און װען עס װאַר אײן
חתונה ) (6אָדער אײן סעודה ,זאָ האָט ער געאַרבעט װי אַ פֿערד ,װאַסער געטראָגן ,האָלץ
געהאַקט .פֿאַר דעם האָט מען אים געגעבן די טעלער אָפּצולעקן .זומער און װינטער איז ער
געגאַנגען נאַקעט און באָרװעס ,נאָר שטענדיק אײַנגעהילט אין זײַן שטיקל פּלאַכטע .און אַנדערש
האָט מען אים ניכט גערופֿן נאָר „שׂימחה פּלאַכטע״.

און װי דער רבֿ מיט זײַן סעסיע זענען געזעסן אױף דעם קאָנגרעס און האָבן געקלערט װעגן אַ
שידוך פֿאַר די שײנע בהמה ,זאָ איז דעם שולקלאַפּער אײַנגעפֿאַלן ,דעם שׂימחה פּלאַכטע װעט
פּונקט פּאַסן צו זײַן איר חתן .מתּחילה האָבן אַלע אָנגעהױבן צו לאַכן .דערנאָך אָבער האָבן זײ זיך
מיישבֿ געװעזן דאָס עס װירד נאָך זײַן אײן גרױסע מצװה ,דען ער איז שױן אַלט פֿערציק יאָר און
איז נעבעך נאַקעט און באָרװעס .װער װעט אים נעמען? און זי װעט אױך קײנער ניט װעלן נעמען.
אַלסדען האָבן אַלע מסכים געװעזן אױף דעם שידוך .נאָר דאָך האָבן זײ מורא געהאַט צו גײן צו
שׂימחה אָנשלאָגן דעם שידוך דאָס ער זאָל זײ ניט געבן אַ שװאַרצן סוף .זאָ האָט דער רב געזאָגט
צו זײַן משמש„ :גײ און רוף שׂימחהן אַהער צו מיר ,און זאָג נאָר ניט נאָך װאָס .דער משמש איז
געגאַנגען און זאָגט צו שׂימחהן„ :דער רב האָט געהײסן דו זאָלסט קומען.״
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װי דער משמש איז געגאַנגען צו שׂימחהן ,האָט דער רבֿ דערװײַל געהײסן דאָס די רביצין זאָל
בעקלײדן די כּלה מיט די נײַע ,הערלעכע מלבושים װאָס מען האָט איר געמאַכט .אַז שׂימחה װעט
קומען זאָל זי שױן זײַן בעקלײדט פֿון קאָפּ ביז פֿוס .מען האָט אַזױ געטאָן.

שׂימחה פּלאַכטע איז געקומען אײַנגעהילט אין זײַן פּלאַכטע און די שאָנגעס מיט די קאַנען אױף די
פּלײצעס .װי ער איז אַרײַנגעקומען צום רבֿ אין דער פֿאָדערשטוב און האָט געװאָלט אַרײַנגײן צום
רבֿ ,זאָ זאָגט די רביצין צו אים ,ער זאָל איבערלאָזן די שאָנגעס מיט די קאַנען אין די פֿאָדערשטוב,
דען עס פּאַסט ניט אַרײַנצוגײן צום רבֿ מיט די קאַנען .זאָ װיל ער ניט און זאָגט„ :דאָס איז מײַן גאַנץ
פֿערמעגן קען איך דאָס ניט איבערלאָזן.״ און ער נעמט זיך די שאָנגעס מיט די קאַנען אױף די
פּלײצעס און גײט אַרײַן צום רבֿ.

דער רב גיבט אים אַ שײנעם ברוך הבא און זאָגט צו אים„ :הער נאָר ,מײַן ליבער שׂימחה ,פֿאַר
װאָס טוסט דו ניט קײן שידוך? איז דען דאָס אַ שטײגער אַ מענטש זאָל זיצן פֿרײַלײדיק? ב ַײ אונדז
) (7ייִדן טאָר מען ניט אַזױ :יעדער ייִד מוז נעמען אַ װײַב.״

ענטפֿערט שׂימחה מיט זײַן גראָב ,פּױעריש קול„ :רבי! רבי! איך האָב געמײנט איר זענט קלוג ,װײַל
איר האָט אַ מאָנדערע לעפּעק .לסוף זענט איר גאָר אַ בהמה ,און איר רעדט װי אַ שװאַנץ־מלמד,
גאָר אָן שכל .הערט נאָר ,איר זאָגט אַז איך זאָל אַ שידוך טון .נו ,נו ,װער װעט דאָס מיך װעלן
נעמען? אפֿילו אײנע פֿון מיסט אַראָפּ װעט מיך אױך ניט נעמען.״ און ער דעקט זיך אױף דאָס
שטיקל פּלאַכטע און װײַזט דעם רבֿ דאָס ער איז נאַקעט און זאָגט„ :זעט איר ,איך בין נאַקעט! איך
האָב ניט מער אין מײַן פֿערמעגן װי דאָס שטיקל פּלאַכטע מיט די קאַנען .אײן גראָשן געלט האָב
איך ניט ,און דאַװענען קען איך ניט װי אַם בעסטן ,דען װען מײַנע עלטערן זענען געשטאָרבן ,בין
איך געװעזן אַ קינד .נו ,װער װעט מיך װעלן נעמען?״

זאָגט דער רבֿ„ :זעסט דו ,שׂימחה ,איך האָב פֿאַר דיר אײן גאַנץ שײנע ,נגידישע כּלה מיט זײער
פֿיל געלט.״ און ער גיבט אַ װינק צו די רביצין .האָט זי די נגידישע כּלה אַרײַנגעברענגט,
אײַנגעהילט אין אַ רױטן פֿאַטשיילע װי אײן אינדיק .און דער רבֿ האָט געװיזן שׂימחהן די שײנע
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פֿיגור און האָט געזאָגט„ :זעסט דו אַזױ אײן שײן מײדל װי זי איז! דאָס איז אײן זעלטנהײט צו
געפֿינען .בעטראַכט דיר נאָר זי! זע נאָר איר הערלעכע בעקלײדונג ,און זי האָט אױך אַן אוצר
געלט איר אײגנס.״ און דער רבֿ מאַכט אױף אַ שופֿלאָד פֿול מיט קופּערגעלט ,דאָס װאַרן די
הונדערט גולדן נדן ,און װײַזט אים און זאָגט„ :זעסט דו ,אונדזער שׂררה ,װאָס די שטאָט איז זײַן,
האָט ניט אַזױ פֿיל געלט.״
װי שׂימחה האָט דערזען די נגידישע כּלה מיט דעם אוצר געלט ,זאָ האָט ער אַ שפּרונג געטאָן צום
רבֿ און האָט געשריגן„ :רבי! רבי! שױן ,שױן ,איך װיל זי שױן נעמען פֿאַר אַ װײַב .איך האָב אײַך
ליב.״
זאָגט דער רבֿ„ :נײן ,מײַן קינד .יעצט קען מען מאַכן אײן תּקיעת־כּף .און איך װיל דיך אַ ביסל
בעקלײדן ,און דערנאָך װירד מען מאַכן תּנאָים צו מזל ,און דערנאָך װעסט דו מיט איר חתונה
האָבן .װירד זי זײַן דײַן װײַב.״ זאָגט שׂימחה„ :נײן ,רבי ,גיבט מיר זי ערשט פֿאַר אַ װײַב ,און אײן
אַנדערט מאָל װירד מען תּנאים שרײַבן.״

די חתונה
בקיצור ,דער רבֿ האָט געשיקט נאָך דעם חזן און נאָך אײן עולם ,און מען האָט ) (8צונאַנדגעשאַפֿט
פֿון שטעטל אײן אַלט מלבוש ,אַ העמד ,אַ פּאָר הױזן ,אַ פּאָר שיך מיט זאָקן ,אײן קאַפּעליוש ,אַ
גאַרטל ,און מען האָט שׂימחהן בעקלײדט פֿון קאָפּ ביז פֿוס ,און מען האָט צו גרױס מזל תּנאים
געשריבן .און דער רבֿ האָט געגעבן שׂימחהן צװײ גולדן ער זאָל די כּלה געבן חתימה־געלט .און
איר האָט ער געגעבן צװעלף אײלען אַנקע זי זאָל דעם חתן געבן אַ מתּנה אױף אַ שבת־מלבוש.
און מען האָט געמאַכט זײער אַ פֿרײלעכע תּנאים .און די חתונה האָט מען אָנגעלײגט אױף אַ גאַנץ
קלײנע צײַט ,און פֿון די אַנקע האָט מען געמאַכט דעם חתן אַ חתונה־מלבוש.

אין עטלעכע טעג פֿאַר די חתונה איז די רביצין מיט נאָך עטלעכע פֿרומע װײַבער געגאַנגען אין די
הײַזער און האָבן צונאַנדגענומען עטלעכע העמדער און עטװאָס בעקלײדונג פֿאַר דעם חתן און
פֿאַר די כּלה ,און יעדע ייִדענע האָט געגעבן אַ ביסל פֿעדערן ,און מאַנכע האָט געשענקט אײן
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אַלטע ציך ,מאַנכע אײן אַלטע אײַנשיט ,ביז עס איז געװאָרן בעטגעװאַנט פֿאַר דעם חתן מיט די
כּלה.

דעם שבת פֿאַר די חתונה האָט דער רבֿ געלאָזט אױסרופֿן ,דאָס יעדער אײנציקער זאָל קומען אױף
די חתונה ,און עס איז אױך אַזױ געװעזן :דאָס גאַנצע שטעטל ,גרױס און קלײן ,אָרעם און רײַך,
זענען געקומען .מאַנכע זענען געקומען אױף אײן טעאַטער צו לאַכן ,מאַנכע זענען באמת געקומען
לשם מצװה .בקיצור ,עס איז אפֿילו קײן קינד אין דער הײם געבליבן ,נאָר אַלע זענען געקומען אױף
די חתונה.

צום דרשה־געשענק האָבן מענטשן געשענקט אַ קאַרץ קאַרטאָפֿל און מאַנכער אַ פֿערטל אַרבעס,
מאַנכער הירז ,מאַנכער קאַשע ,מאַנכער אַ האַלבן גאַרנעץ פּוטער .אײנער פֿון דעם עולם האָט
געשענקט אַ האַלב יאָר דירה .בקיצור ,עס איז צונאַנדגעקומען עסנװאַרג אױף אַ האַלב יאָר ,און
דירה האָבן זײ אױך געהאַט אױף אַ האַלב יאָר .און די פֿרומע װײַבער האָבן צונאַנדגעשלעפּט אײן
אַלט שענקל ,אַ בענקל ,אַ שעפֿל ,אַ ביסל געפֿעס מילכיקס מיט פֿלײשיקס .עס האָט גאָר ניט
געפֿעלט .דען אפֿילו די מענטשן װאָס זענען געקומען אױף די חתונה ניט לשם מצװה נאָר אױף
געלעכטער ,פֿונדעסטװעגן האָבן זײ זיך געלאָזט קאָסטן ,דען פֿון אײן דבֿר מצװה איז זיך דאָך אײן
ייִד ניט פּורש .בקיצור ,עס איז געװעזן זײער אַ פֿרײלעכע חתונה ,און מען האָט ) (9געטון װאָס נאָר
מעגלעך װאַר אַז דאָס יונגע פּאָרפֿאָלק זאָל גוט בעהאַנדלט װערן.

און דער רבֿ האָט אײן בעפֿעל געמאַכט ,דאָס קײן מענטש זאָל ניט געניסן פֿון שׂימחהן קײן קאַן
װאַסער בחינם און ניט געבן פֿאַר זעקס קאַנען װאַסער אַ שטיקל ברױט ,נאָר יעדער בעל־הבית
זאָל געבן אַם װייניקסטן פֿאַר יעדער קאַן אײן גראָשן ,דען ער האָט דאָך שױן אײן װײַב מפֿרנס צו
זײַן .בקיצור ,דער רב מיט דעם שטעטל האָבן געטון אַלדעס מעגלעכקײט און פֿערזאָרגט די בײדע
יתומים ,דאָס זײ זאָלן האָבן פּרנסה.

מאָרגן פֿרי נאָך די חתונה האָט דער רבֿ געמאַכט אײן פֿרישטיק פֿאַר דעם יונגען פּאָרפֿאָלק ,און
מען האָט זײ אַרײַנגעפֿירט אין זײער אײגענע דירה ,און די פֿרומע װײַבער האָבן אַלץ פֿערשאַפֿט
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צום װערטשאַפֿט װאָס מעגלעך װאַר ,און אַלע טאָג פֿון די שבעת ימי המשתּה האָט אײן אַנדערער
בעל הבית געמאַכט אײן סעודה.

װי די שבעת ימי המשתּה האָבן זיך שױן אױסגעלאָזט ,זאָ האָט דער רבֿ געלערנט שׂימחהן ער זאָל
דאָס װײַב גוט בעהאַנדלען ,און די רביצין מיט נאָך אַנדערע פֿרומע װײַבער האָבן זי געלערנט װי זי
זאָל זיך נוהג זײַן הן מיט ייִדישקײט והן מיט איר מאַן ,זי זאָל גוט װערטשאַפֿט פֿירן .און זײער אוצר
קופּערגעלט ,די הונדערט גולדן נדן ,האָבן זײ געהאַט ב ַײ זיך אײַנגעשלאָסן אין קאַסטן.

ר׳ שׂימחה פּלאַכטע מיט זײַן מאַדאַם װאַרן יעצונד גליקלעכער װי רױטשילד ,דען לעבמיטל האָבן
זײ געהאַט פֿאָרראַט אױף עטלעכע חדשים און דירה פֿר ַײ אױף אַ האַלב יאָר און אַזאַ פֿיל געלט אין
באַרן װי אײן באַנקיער .זײ האָבן זיך אָנגעשמיסט„ :יעצט װעלן מיר ערשט לעבן מיט חשק.״

אַלזאָ האָט זיך ר׳ שׂימחה גענומען צום תּחלית און האָט געזאָגט צו זײַן מאַדאַם„ :מײַן ליב װײַב,
אַלץ געפֿעלט מיר גוט ,נאָר אײן זאַך געפֿעלט מיר ניט :דו זאָלסט װיסן דאָס די טעפּמיט די שיסלען
געפֿעלן מיר ניט .זײ זענען גוט פֿאַר קלײנע קינדער ,אָבער ניט פֿאַר אונדז .אַלסדען ,גײ אין מאַרק
און ברענג די אַלע גרעסטע טעפּ מיט שיסלען מיט דיניצעס ,װי עס פֿאַר אונדז זאָל פּאַסן.

די מאַדאַם פּלאַכטע האָט זיך ניט געלאָזט צװײ מאָל רעדן און איז געגאַנגען און האָט געברענגט
טעפּ פֿון ) (10צװײ שטאָק הױך ,שיסלען װי די שעפֿער ,און דיניצעס װי די צעבערס ,און מען האָט
געקאָכט אױף אײן מאָל צװײ ,דר ַײ טעפּ ,צװײ שטאָק הױך ,און זײ האָבן זיך ניט איבערגעגעסן .און
װי באַלד מען האָט נאָר דאָס אױפֿגעגעסן ,זאָפֿאָרט האָט מען ניט לאַנג געװאַרט ,נאָר מען האָט
װײַטער געטראַכט אױף תּחלית דאָס מען זאָל שױן צושטעלן צו קאָכן אַנדערע טעפּ.

מען האָט ניט לאַנג מפֿסיק געװען פֿון אײן קאָכן צום אַנדערן ,דען װעמען װאַר דען אַזױ װױל װי דעם
האַר פּלאַכטע מיט זײַן מאַדאַם? בקיצור ,דאָס װערטשאַפֿט איז אַזוי געפֿירט געװאָרן עטלעכע
װאָכן ,ביז די מאַדאַם האָט געזען דאָס עס גייט אַראָפּ פֿון קױש :עס װירד װאָס אַ מאָל װײניקער.
זאָ האָט זי צו אים געזאָגט„ :מײַן ליבער מאַן ,נעם די שאָנגעס מיט די קאַנען און גײ אין שטעטל
טראָגן װאַסער .װירסט פֿערדינען ,װירד מען דאָס געלט פֿון פֿערדינסט האָבן גרײט ,און װען
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אונדזער עסנװאַרג מיט אונדזער געלט װעט זיך האָבן אױסגעלאָזט ,װעלן מיר פֿון דעם פֿרישן
געלט װידער קױפֿן צו עסן .װען אָבער דו װעסט ניט פֿערדינען ,און דאָס ביסל װאָס מיר האָבן װירד
זיך אױסלאָזן ,זאָ װעלן מיר שפּעטער מוזן הונגער לײַדן.

ר׳ שׂימחה האָט דאָס געהערט האָט ער צו איר געזאָגט„ :מײַן ליב װײַב ,האָב איך דען חתונה
געהאַט דאָס איך זאָל װאַסער טראָגן? איך האָב שױן גענעג װאַסער געטראָגן פֿון קינדהײט ביז צו
די חתונה .מײַנע פּלײצעס קענען שױן די שאָנגעס מיט די קאַנען ניט ערטראָגן .איך האָב געמײנט
אַז איך װעל חתונה האָבן װעל איך שױן ניט ברױכן אַזױ שװער צו אַרבעטן .װען איך מעכט דאָס
װיסן ,מעכט איך ניט חתונה געהאַט.״

זאָגט זי„ :מײַן ליבער מאַן ,יעדער מענטש מוז אַרבעטן .װער עס אַרבעט ניט ,דער האָט ניט צו
עסן.״
זאָגט ער„ :פֿאַר װאָס דער רב װאָס דו ביזט ב ַײ אים געװעזן ,ער אַרבעט דאָך גאָר ניט און האָט
דאָך צו עסן.״
זאָגט זי„ :ער איז דאָך אַ רב און אַ גוטער ייִד ,און דו ביזט קײן רב און קײן גוטער ייִד.״
זאָגט ער„ :דו ביזט דאָך ב ַײ אים געװאָרן אױפֿגעצױגן .װײסט דו דאָך זײַן מנהג װי ער איז זיך נוהג.
זאָג מיר ,װעל איך אױך אַזױ טון .װעלן מיר אױך האָבן פּרנסה ,און איך װעל ניט ברױכן װאַסער צו
טראָגן.״
זאָגט זי„ :ערשטנס ,ער גײט אין אַ װײסע יובעצע און געגאַרטלט אין אַ לאַנג װײס האַנטעך און אַ
גרױסן ספּאָדעק ) (11אױף דעם קאָפּ און אַ גרױסן שטעקן מיט אַ װײסן קאָפּ .איך װײס ניט װאָס
דאָס איז .עס איז געװיס פֿון בלעך .און ער זיצט איבער אַ גרױסן ,לאַנגען סידור און שאָקלט זיך און
שרײַט .און אַז ער דאַװנט ,לױפֿט ער אַהין און אַהער און פּאַטשט מיט די הענט און מאַכט געװאַלדן
דאָס מען הערט פֿון װײַטן .אַזױ קומען אַרײַן ייִדן און געבן אים געלט ,אַזױ ברױך ער ניט צו
אַרבעטן.

װי ר׳ שׂימחה האָט דאָס געהערט ,האָט ער געזאָגט„ :ניט קשה ,מײַן ליב װײַב ,דו זאָלסט נאָר מיך
פֿאָלגן ,װעל איך אױך ניט ברױכן װאַסער צו טראָגן ,און מיר װעלן האָבן צו עסן און צו טרינקן נאָך
בעסער װי דער רבֿ .דען די זאַכן װאָס דו רעכנסט מיר אױס קען איך בעסער װי ער .דען פּאַטשן
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מיט די הענט קען איך בעסער װי ער .לױפֿן אַהין און אַהער קען איך אױך געשװינדער װי ער ,און
שרײַען קען איך אַז מען װעט מיך הערן פֿון אײן עק שטאָט צום אַנדערן עק .נאָר בלױז דאָס
אײנציקע װאָס איך קען ניט איז דעם לאנגען סידור .דאָס מאַכט ניט אױס ,װען מען קען נאָר פּאַטשן
מיט די הענט און לױפֿן אַהין און אַהער און שאָקלען ,איז שױן גאַנץ גענוג .ניט קשה מײַן װײַב ,מיר
װעלן לעבן מיט חשק .נאָר פֿאָלג מיך ,גײ און לאָז מיר מאַכן אַ װײסע יובעצע ,לאַנג און ברײט ,און
פֿאַרזאָרג מיר אַלץ װאָס דו װײסט װאָס דער רבֿ האָט ,און עס װעט זײער גוט זײַן.

די קלוגע מאַדאַם האָט געפֿאָלגט און האָט געקױפֿט װײסע ברײטען קרײעס און האָט געלאָזט מאַכן
אַ לאַנגע יובעצע מיט גאַנץ לאַנגע אַרבל ,מיט מעשענע האָקנס ,און אַ װײס האַנטעך פֿון פֿינף
אײלן פֿאַר אַ גאַרטל .און זי האָט געװוּסט ,דאָס בײַם רב אױף דעם בױדעם ליגט אײן אַלטער
ספּאָדעק נאָך פֿון טרחס צײַטן  .איז זי געגאַנגען און האָט דעם ספּאָדעק געברענגט און האָט
גענומען דעם דראָנג פֿון די פּאַמיעלטע און האָט פֿון אױבן געלאָזט מאַכן ב ַײ אײן בלעכאַרס אַ
װײסן ,בלעכערנעם קאָפּ .ר׳ שׂימחה האָט זיך אָנגעטאָן די בגדים.

װי ער האָט זיך די בגדים אָנגעמאָסטן ,זאָגט ער צו איר„ :נו ,װי מײנסט דו ,בין איך שױן אַ
פֿערטיקער רב?״
זאָגט זי„ :יאָ ,נאָר אָבער אַ גרױסער ,לאַנגער סידור פֿעלט נאָך.״
זאָגט ער„ :גײ אַהין צום רב .דאָרט איז דאָך אַ גרױסער שאַנק פֿול מיט סידורים .זאָ ברענג צו
שלעפּן אַ לאַנגען סידור ,נאָר ער זאָל זײַן גרױס און דיק.״

זי איז געגאַנגען צום רבֿ און האָט ) (12אַװעקגעגנבֿעט אײן גרױסע ש״ס גמרא און האָט געזאָגט:
„איך האָב דיר געברענגט אַ גרױסן סידור .יעצט פֿעלט דיר שױן גאָר ניט.
״ זאָגט ער„ :גוט ,מײַן װײַב ,יעצט קאָך נאָר אָן עטלעכע גרױסע טעפּ ,אַזױ װי פֿאַר אײן רבֿ .עס
װאַר אָבער שױן באַלד ניט דאָ װאָס צו עסן .עס װאַר נאָך אין גאַנצן אױף עטלעכע טעג .דען דאָס
װאַר נאָך שבועות ,די גרעסטע טעג ,און זײ האָבן זעקס מאָל דורך יעדן טאָג געקאָכט די גרױסע
טעפּ .און אַ ברונע שעפּט זיך דאָך אױך אויס .דאָך אָבער האָט זי יעצט געקאָכט עטלעכע גרױסע
טעפּ װײַל איר מאַן איז דאָך שױן געװאָרן אַ רבֿ ,װאַר זי דאָך שױן זיכער דאָס עס װירד איר שױן קײן
פּרנסה ניט פֿעלן .זי האָט אָנגעקאָכט ,זײ האָבן זיך פֿעסט אָנגעגעסן װי די לעשניצעס.
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יעצט האָט זיך ר׳ שׂימחה אָנגעטאָן די װײסע סובע מיט דעם װאָלקענבראָך־ספּאָדעק אױף דעם
קאָפּ און דעם פּאַמיעלטע־דראָנג אין די האַנט און האָט זיך געזעצט בײַם טיש נעבן פֿענצטער און
האָט אױפֿגעמאַכט דעם גרױסן סידור און האָט זיך געשאָקלט װי אַ גידאָכעס און האָט זי געהײסן
אַרױסגײן זען אױב עס קומען שױן מענטשן מיט געלט .זי שטײט דרױסן און ער שאָקלט זיך .יאַק
שאָקלען ,טאַק שאָקלען ,קײן הונט קומט אױך ניט .בקיצור ,ער האָט זיך עטלעכע טעג נאָר
געשאָקלט .קײנער איז אָבער ניט געקומען ,און דאָס נאַכטעסן װאָס זײ האָבן יעצט געגעסן װאַר
שױן דאָס לעצטע ביסל גרײַפּלעך .מער איז שױן ניט געװעזן אין זײער הױז ,נאָר אַ קלײן ביסל
קאַרטאָפֿל אױף מאָרגן אױף אײן אָנבײסן.

װי זײ האָבן אױפגעגעסן דאָס נאַכטעסן ,האָט זי געזאָגט„ :װאָס װעלן מיר װײַטער טון? מיר װעלן
מאָרגן פֿרי אױפֿעסן דאָס לעצטע ביסל קאַרטאָפֿל ,װעלן מיר מוזן הונגער לײַדן ,דען מיר װעלן שױן
ניט האָבן װאָס צו עסן .דו זעסט דאָך ,דו שאָקלסט דיך און שאָקלסט דיך ,און עס קומט דאָך
קײנער ניט.״
זאָגט ער„ :מען װײס דאָך נאָך ניט פֿון מיר אַז איך בין אַ רב .עס האָט מיך דאָך נאָך קײנער ניט
געזען אין רבנישע מלבושים .איך װעל מאָרגן גײן דאַװענען אין בית המדרש ,װעט מען מיך זען,
װעט מען שױן צו מיר קומען .נאָר געדענק ,אַז איך װעל אַװעקגײן דאַװענען זאָלסט דו ניט דערװײַל
אױפֿעסן די גאַנצע קאַרטאָפֿל.״
זאָגט זי„ :נײן ,איך װעל אָפּקאָכן און װעל דיר ) (13איבערלאָזן .נאָר אַז דו װעסט דיך לאַנג זױמען,
װעט מיך הונגערן ,װעל איך אין גאַנצן אױפֿעסן .דען עס איז װײניק דאָ און איך קען ניט קײן נױט
לײדן.

מאָרגן פֿרי האָט זיך ר׳ שׂימחה אױפֿגעהױבן און האָט זיך אָנגעטאָן זײַן גרױסן ספּאָדעק מיט די
װײסע ,לאַנגע יופּעצע מיט די ברײטע אַרבל װי אַ זאַק ,אַ לאַנג װײס האַנטעך אַרומגעגאַרטלט און
אַ פּאַמיעטלע דראָנג אין זײַן האַנד ,דעם טלית ותפילין אונטער דעם אַרעם ,און נאָך אַ מאָל
אָנגעזאָגט זײַן װײַב זי זאָל ניט ,ח״ו ,אויפֿעסן דאָס גאַנצע אָנבײַסן ,און איז אַװעקגעגאַנגען.
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װי ער איז געקומען אין מאַרק אַרײַן ,איז געװאָרן אַ גרױס געלױף און אַ שרעקלעך געשרײַ .מען
האָט געמײנט אַ טײװל גײט .װי מען האָט ערזען אַז דאָס איז שׂימחה פּלאַכטע ,זאָ איז געװאָרן אַ
גרױס געלעכטער און אַ גרױס געשרײַ .די גאַנצע שטאָט ,יונג און אַלט ,זענען געקומען צו לױפֿן .ער
האָט זיך ניט געקאָנט אָפּיאָגן פֿון זײ .ער איז קױם מיט דעם לעבן ענטקומען און איז געלאָפֿן אין
בית־מדרש אַרײַן.

װי די בחורים מיט די בית־מדרש לײַט האָבן אים דערזען ,זאָ קען מען זיך גוט מערקן װאָס דאָרט
האָט זיך געטון ,װי גאָר אײן אַלטער קאַפּעליוש ,אײן פּאַנטאָפֿל ,אײן לאַטש ,אַ סמאַטע ,האָט ער
אַלץ געקראָגן אין זײַן קאָפּ .ער איז קױם מיט דעם לעבן ענטקומען אױס דעם בית־מדרש.

װי ער איז אַרױסגעקומען ,זאָ האָבן שױן אױף אים געװאַרט אַ גאַנצע מחנה לאָבוסעס ,יונגע אױך
אַלטע .די געװאַלדן מיט געלעכטער װאַר זײער שרעקלעך .ער האָט געװאָלט דאַװענען ,נאָר ער
האָט זיך ניט געקענט אָפּיאָגן .זאָ איז ער ענטלאָפֿן אונטער די שטאָט .זײ האָבן אים אַ שטיק װעג
נאָכגעיאָגט ,און ער איז זײער װײַט ענטלאָפֿן ביז צום װאַלד .עס װאַר פֿינף װיאָרשט אונטער די
שטאָט .די נאָכיאָגערס ,די לאָבוסעס ,זענען צוריקגעגאַנגען ,און ער איז געלאָפֿן אַ שטיק אין װאַלד
אַרײַן און האָט געלײגט טלית און תּפילין און האָט זיך אײַנגעהילט אין טלית איבער דעם קאָפּ און
די װײַסע יופּעצע האָט אַרױסגעפֿינקלט ,און האָט זיך געשטעלט ב ַײ אַ גרױסן בױם און האָט זיך
זײער געשאָקלט און געדאַװענט.
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אין װאַלד אָדער שׂימחהס ערשטער משפּט
דער שׂררה װאָס דאָס שטעטל איז זײַן געװעזן װאַר אַ גרױסער גראַף און האָט געהאַט זײער פֿיל
דערפער און שטעט און װאַר אױך אײן גרױסער מיניסטער .װען עס איז געװעזן אײן ) (14קאָנגרעס
בײַם מלכות ,האָט מען נאָך אים געשיקט .און דער שׂררה האָט געװױנט עטלעכע װיאָרשט פֿון דעם
װאַלד .ער האָט זײער געליבט צו רײַטן אױף די יאַכט ,דאָס הײסט צו רײַטן אין װאַלד און שיסן
חיות .און ער האָט געהאַט אײן רײַטפֿערד װאָס עס איז געװעזן ב ַײ אים געשאַצט װי דאָס אױג אין
קאָפּ .װי ער איז אין װאַלד געריטן שיסן חיות ,האָט ער דאָס פֿערד אָנגעבונדן ב ַײ אײן בױם ,און ער
איז מיט זײַן ביקס געגאַנגען אין װאַלד שיסן .װי ער איז שױן צוריקגעגאַנגען און האָט געװאָלט
אַהײמרײַטן ,זאָ איז דאָס פֿערד שױן ניט דאָ געװעזן .עס האָט אים זײער געקרענקט ,און ער איז
געלאָפֿן אין װאַלד אַרײַן זוכן זײַן פֿערד .ער װאַר זײער ערהיצט ,דען עס װאַר דעם טאָג זײער אַ
גרױסע היץ .װי ער האָט געזוכט ,האָט ער פֿון װײַטן ערזען אײן אײַנגעהילטן מענטש אין אײן טלית
אין װײַסן בעקלײדט און האָט זיך זײער געשאָקלט ,און דער שׂררה װאַר זײער געלערנט ,האָט ער
געװוּסט פֿון די ביכער ,װאָס ער האָט געלעזן אין זײַן ביבל ,דאָס פֿאַרצײַטנס האָבן די גרעסטע
לײַט געלערנט און געדאַװנט אין די װעלדער .משה רבנו ע״ה האָט געלערנט אין װאַלד ,דוד המלך
ע״ה ,אליהו הנביא און נאָך גרױסע לײַט ,נביאים ,חכמים ,תּנאים ,די אַלע האָבן געלערנט און
געדאַװנט אין די װעלדער .און װי דער שׂררה האָט דאָ ערזען אײן מענטש אײַנגעהילט אין טלית און
תּפילין און אין װײַסן בעקלײדט ,האָט ער געװוּסט דאָס מוז זײַן איין זײער גרױסער מאַן ,איין
פֿערבאָרגענער צדיק אָדער אַ נביא .ער האָט געװאַרט ביז ער האָט זיך אױסגערוקט
שמונה־עשׂרה .זאָ האָט זיך דער שׂררה געביקט און גענײגט און האָט געפֿרעגט ,װער ער איז.
האָט שׂימחה געזאָגט„ :איך בין דער פּאָדראַבין פֿון נאַרקאָװ.״
זאָגט דער שׂררה„ :איך גלויב ,אַז דו ביסט פֿון נאַרקאָװ ,אָבער ניט איין פּאָדראַבין .דען איך קען
דעם רבין פֿון נאַרקאָװ ,ער ברױך צו זײַן דײַן משרת.״
בקיצור ,דער שׂררה זאָגט„ :ליבער פּאָדראַבין ,איך װײס גוט ,דאָס װען דו קומסט אין װאַלד אַרײַן
דאַװענען ,זאָ ביסט דו גאַנץ גרױס ,אױבװײַל דו ביסט אײן פּאָדראַבין ,אָבער דאָס איז נאָר פֿאַר
מענטשן ,זײ זאָלן ניט װיסן דעם אמת װי גרױס דו ביסט .אַלסדען בעט איך דיך ,מיר איז הײַנט אין
װאַלד פֿאַרלױרן געװאָרן אײן פֿערד װאָס איך מעכט ליבער אײן דאָרף פֿאַרלירן אײדער דאָס פֿערד.
אַלזאָ בעט איך דיך ,זאָג מיר װוּ דאָס פֿערד איז.״
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) (15שׂימחה איז געשטאַנען אין אײן ציטערניש .ער האָט מורא געהאַט ,דאָס זײַן װײַב זאָל ניט
דערװײַל אױפֿעסן דעם לעצטן טאָפּ קאַרטאָפֿל .האָט ער זיך זײער געאײַלט אַהײמצולױפֿן האָט ער
געװאָלט דעם שׂררה װי אַם געשװינדסטן פטור װערן .זאָ זאָגט ער צום שׂררה„ :לױף נאָר גאַנץ
געשװינד צו יענעם עק װאַלד .דאָרט שטײט דײַן פֿערד ב ַײ אײן בױם ,און צװײ װעלף שטײן און װילן
עס צו רײַסן .עס לאָזט זיך אָבער ניט ,נאָר עס איז שױן גאַנץ מיד .לױף געשװינד מיט די ביקס :אײן
װאָלף װירסט דו שיסן ,און אײן װאָלף װעט ענטרונען װערן פֿון דײַן ביקס.״

דער שׂררה איז גאַנץ געשװינד אַהינגעלאָפֿן .װי דער שׂררה איז נאָר אַװעקגעלאָפֿן ,איז שׂימחה
אױך גאַנץ געשװינד אַהײמגעלאָפֿן ,מער טױט װי לעבעדיק .װי ער איז אַהײמגעקומען ,האָט ער זיך
אַרונטערבעהאַלטן אונטער דעם בעט און האָט געזאָגט צום װײַב„ :זאָלסט דיך פֿאַר קײנעם ניט
װיסן מאַכן ,אַז איך בין דאָ בעהאַלטן ,דען מען װירד באַלד קומען פֿון שׂררה ,און מען װירד מיך
אומברענגען ,דען איך האָב דעם שׂררה גענאַרט .און פֿאַר צײַטנס איז יעדער שׂררה געװעזן אין
זײַן שטאָט װי אַ מלכות :װאָס ער האָט געװאָלט ,האָט ער געטאָן.
זאָגט דאָס װײַב צו אים„ :דו שוטה ,קריך אַפֿיר פֿון בעט און זעץ דיך אַנידער בײַם טיש .דען
ערשטנס ,עס קען זײַן דאָס קײנער װעט ניט קומען ,און אַז ח״ו מען װעט יאָ קומען ,װעט מען דיך
אונטער דעם בעט אױך געפֿינען .בקיצור ,קױם מיט צרות און מיט לײַד ,זי האָט אים אַפֿירגעקראָגן
פֿון בעט .ער האָט זיך געזעצט צום טיש .זי האָט אים געגעבן אַ שיסל קאַרטאָפֿל .עס איז אָבער
ביטער װי דער טױט .שׂימחה קען ניט עסן .דאָס האַרץ װאַר אים זײער פֿערביטערט ,און זײַן בױך
װאַר אים פֿערשלאָסן.

לאָזן מיר ר׳ שׂימחה פּלאַכטע בלײַבן זיצן און מיר גײען צום שׂררה.
דער שׂררה איז אַהינגעלאָפֿן אָן יענעם עק װאַלד און האָט געטראָפֿן אַלץ פּונקט װי שׂימחה האָט
געזאָגט .דאָס פֿערד איז געשטאַנען מיט דעם קאָפּ צו אײן בױם ,און צװײ װעלף זענען געשטאַנען
און האָבן עס געװאָלט צורײַסן ,און מיט די הינטערפֿיס האָט זיך דאָס פֿערד געװערט קעגן די
װעלף .עס װאַר אָבער ) (16זאָ מיד דאָס דער שױם איז אים גערונען פֿון פּיסק .װי דער שׂררה
האָט דאָס פֿון װײַטן געזען ,האָט ער גאַנץ געשװינד אױסגעשאָסן זײַן ביקס ,האָט ער אײן װאָלף
טױט געשאָסן און דער אַנדערער װאָלף איז אַנטלאָפֿן.
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זאָ האָט זיך דער שׂררה אױפֿגעזעצט אױף זײַן פֿערד און איז ניט אַהײמגעריטן אין זײַן הױף אַרײַן
נאָר אין שטעטל אַרײַן ,און ער האָט צו זיך זעלבט געזאָגט„ :דאָס איז ניט קײן פּאָדראַבין ,דאָס איז
אײן פּאָד פּאַן באָג .און דאָס איז גאָר קײן מענטש ,נאָר אײן מלאך .װי װױל איז מיר דאָס איך האָב
זאָ איין מענטש וווינען אין מײַן שטאָט ,און ווי גליקלעך שעץ איך מיך דאָס איך האָב זוכה געװעזן
אים צו זען און מיט אים צו רעדן ,װאָס מיליאָנען מענטשן זענען דאָס ניט זוכה .און ער איז גאַנץ
געשװינד געריטן ,אין די יאַכטקלײדער געקלײדט ,אין שטאָט אַרײַן און איז גלײַך געריטן צום רבֿ און
איז אַרײַנגעגאַנגען צום רבֿ.

דער רבֿ האָט זיך גענײגט ,דען ער האָט אים געקענט ,בפרט ער האָט ניט אײנמאָל בעקומען פֿון
שׂררה אַ מתּנה :מענכעס מאָל עטלעכע פֿערטל װײץ ,מענכעס מאָל אַ קלאַפֿטער האָלץ .װי דער
רבֿ האָט די קאָמפּלימענטן געמאַכט פֿאַר דעם שׂררה ,זאָגט דער שׂררה צום רבֿ„ :איך בעט דיך,
מאַך קײן שום קאָמפּלימענטן ,נאָר אױגנבליק שיק נאָך דעם פּאָדראַבין ,ער זאָל די מינוט קומען.
דער משמש איז נעבעך געשװינד געלאָפֿן און האָט געברענגט דעם ריכטיקן פּאָדראַבין .עס װאַר
אײן אַלטער ייִד אַ למדן .װי דער שׂררה זעט אים ,זאָגט ער„ :טאָ ניע טען .דאָס איז ניט דער .גײט
און ברענגט מיר דעם ריכטיקן פּאָדראַבין.״ זײ שװערן ,אַז דאָס איז דער ריכטיקער פּאָדראַבין ,און
דער שׂררה איז געקומען אין כעס אַרײַן און האָט געזאָגט„ :איך פֿערלאַנג איר זאָלט מיר אַהערפֿירן
דעם ריכטיקן פּאָדראַבין .איר װײסט גוט װעלכן איך מײן .דער רבֿ האָט דעם משמש גאַנץ געשװינד
געשיקט נאָך די גרױסע לײַט און נאָך די דאָזאָרעס .זײ זענען געשװינד געקומען און האָבן זיך
גענײגט פֿאַר דעם שׂררה .דער שׂררה האָט צו זײ אױך געזאָגט„ :איך בעט אײַך אין גוטן ,עטץ
זאָלט מיר שיקן נאָך דעם ריכטיקן פּאָדראַבין ,װען ניט ,זאָ װיל איך זיך אָן ענק נוקם ונוטר זײַן .זײ
האָבן געשיקט װי נאָר אײן למדן ,אײן מלמד ,אײן חסיד ,האָט אַלץ געמוזט קומען .דער שׂררה
האָט אָבער אױף יעדן בעזונדער געזאָגט„ :טאָ ניע טען .טאָ ניע טען.״ זאָ האָבן ) (17זײ אים
געפֿרעגט„ :יאַשניע פּאַניע ,װי זעט ער אױס?״ האָט דער שׂררה געזאָגט„ :עטץ זענט ניט װערט ער
זאָל צו ענק קומען .עטץ זענט ניט װערט צו זײַן זײַנע שטיװלפּוצער .ער איז אַ גרױס לײַט ,און עטץ
זענט קעגן אים װי בהמות .ער װיל אפֿילו ניט דאַװענען מיט ענק .ער לערנט און דאַװענט אין די
װעלדער ,און אַז עטץ װירד מיר אים ניט װײַזן ,װעל איך ענק פֿערװיסטן אַזוי װי סדום.״
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דער עולם איז געבליבן זײער טרױעריק .מען האָט זיך ניט געװוּסט קײן עצה צו געבן ,און װי עס
האָט זיך נאָר אײן למדן געפֿונען אין גאַנצן שטעטל ,װאַר שױן דאָ ,און דער שׂררה האָט אַלץ
געזאָגט„ :טאָ ניע טען.״ נאָר װי דער שׂררה האָט געזאָגט ,דאָס ער דאַװענט אין װאַלד ,האָט זיך
דער בית־מדרש משמש אָנגערופֿן צום עולם שטילערהײט„ :עס קען זײַן ער מײנט שׂימחה
פּלאַכטע ,דען הײַטע האָבן די בחורים אים אַרױסגעיאָגט אױס דעם בית-המדרש .האָט מען
ערציילט דאָס ער איז געלאָפֿן אין װאַלד אַרײַן.״ האָט דער רבֿ געזאָגט צו די דאָזאָרעס ,מען זאָל
מאַכן אײן פּרוּװ און שיקן נאָך אים .האָבן די דאָזאָרעס געזאָגט צום שׂררה„ :עס איז נאָך דאָ אין
שטאָט אײנער .מיר װעלן נאָך אים שיקן .עס קען זײַן ער איז דער זעלבער ,װאָס דו מײנסט.״ זאָ
איז דער משמש געגאַנגען צו שׂימחן און האָט געזאָגט ער זאָל אַהינגײן צום רבֿ .דער שׂררה פֿון
שטעטל איז דאָרט און פֿערלאַנגט אים .האָט שׂימחה בשום אופן ניט געװאָלט גײן .װי דער משמש
איז צוריקגעקומען און האָט געזאָגט„ :ער װיל ניט קומען״ זאָ האָבן די דאָזאָרעס געזאָגט צום
שׂררה„ :מיר האָבן נאָך אים געשיקט ,און מיר האָבן אים געלאָזט זאָגן אַז דו ביסט דאָ ,און ער װיל
ניט קומען.״

זאָגט דער שׂררה„ :װען עס זאָל זײַן דער זעלבער װאָס איך מײן ,זאָ האָט ער רעכט דאָס ער װיל
ניט קומען ,דען איך בין ניט װערט ער זאָל צו מיר קומען .עטץ װײסט גאָר ניט ,װער ער איז ,איך
װײס יאָ.״
זאָ זאָגט דער שׂררה צום עולם„ :פֿירט מיך אַהין.״
זאָ האָבן די נגידים מיט די דאָזאָרעס מיט דעם רבֿ ,דעם שׂררה אַהינגעפֿירט צו ר׳ שׂימחה
פּלאַכטע.
ר׳ שׂימחה איז זיך געזעסן אין זײַן װײַסע יופּעצע מיט דעם טערקישן ספּאָדעק ,מיט דעם
פּאָמיעלטע דראָנג ,בײַם טיש איבער דעם גרױסן סידור און האָט זיך געװאָרפֿן װי אַ גידאָכעס ,און
פֿאַר שרעק איז ער געװעזן װײַס אױסגעבלאַסט װי אַ מת.
דער שׂררה איז פֿאַרױסגעגאַנגען ) (18און זײ פֿון הינטן .װי זײ זענען אַהינגעקומען ,האָט דער
שׂררה אױפגעמאַכט די טיר.
װי דער שׂררה האָט אים דערזען ,זאָ האָט ער זיך באַלד אַראָפּגעכאַפּט דאָס היטל און איז געפֿאַלן
כורעים־ומשתּחװים כּקעבֿד לפֿני מלך.
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זײ האָבן דאָס געזען ,זענען זײ זײער ערשראָקן און פֿערװוּנדערט געבליבן .װי דער שׂררה האָט
געזען זײַן בלאַס פּנים און זײַן פֿינצטער װױנונג און זײַן טרױעריק װערטשאַפֿט ,האָט ער זיך זײער
ערצירנט אױף דעם עולם און האָט מיט גרױס צאָרן געזאָגט„ :עטץ זענט גנבֿים ,מערדערס,
שװינדלערס .ענקער געװױנהײט איז שױן פֿון לאַנג ,װער ניט קײן גנבֿ ,קײן שװינדלער איז ,און װער
אײן ערלעכער ,װאַרהאַפֿטיקער גאָטסדינער איז ,דעם טוט עטץ ערמאָרדן .אונדזער העלפֿער האָט
עטץ אױך ערמאָרדעט .ירמיה הנבֿיא האָט עטץ אין קאַלעכגרוב אַרײַנגעװאָרפֿן .זכריה הנבֿיא האָט
עטץ אין בית המקדש געהאַרגעט .ישעיה הנבֿיא האָט עטץ דאָס מױל אױפֿגעשניטן ,און אים װילט
עטץ אױך אַזױ טאָן .האָב ענק טױזנט שװאַרצע יאָר! עטץ װױנט אין פּאָקאָיעס ,און אים לאָזט עטץ
װױנען אין אַ חזירשטאַל .איך װעל מיך אָן ענק נוקם זײַן זײַן נקמה!

װי די מאַדאַם פּלאַכטע האָט דאָס געהערט ,האָט זי אױך געעפֿנט איר מױל װי בלעמס אײזל און
האָט געזאָגט )קײן ברכה און קײן „מודה־אני״ האָט זי ניט געקענט ,נאָר פּױליש האָט זי יאָ
געקענט( צום שׂררה„ :אין זײערע אױגן ,ניט גענוג מיר פּײַניקן זיך מיט הונגער ,מיט נױט ,און זײ
האָבן אױף אונדז קײן רחמנות ניט ,זאָ איז נאָך מײַן מאַן ניט זיכער מיט זײַן לעבן צו גײן אין די גאַס
אַרײַן .זײ װאַרפֿן אים שטײנער .אין בית -המדרש האָבן זײ אים געװאָלט הײַנטיקן טאָג האַרגענען!״
און זי האָט אים געװיזן דאָס ביסעלע קאַלטע קאַרטאָפֿל און האָט געזאָגט„ :מער האָבן מיר ניט אין
הױז ,און דאָס קען ער אױך ניט עסן ,װײַל זײ האָבן אים הײַנט אַזױ זײער געפּײַניקט.

װי דער שׂררה האָט דאָס געהערט ,איז ער ערצירנט געװאָרן װי אײן טיגער און האָט מיט די צײן
געקריצט„ :איך רײַט יעצונד אַהײם און װעל באַלד צוריקקומען מיט אַ גראָמאַדע פּױערן און װעל
אײנעם בײַם אַנדערן אין מיטן מאַרק לאָזן געבן הונדערט שטריק,ווער עס האָט נאָר אים
אָנגערירט ,און איך װעל מיך ) (19שױן צו ענק נעמען.״ און ער האָט אַרױסגענומען אױס זײַן טאַש
אַ גרױסע ,זײַדענע סאַקװע מיט בלױזע ,גאָלדענע רענדלעך און האָט איר געגעבן ,דען אים איז ער
ניט דרייסט געװעזן צו געבן ,און האָט צו איר אַזױ געזאָגט„ :דאָס געלט זאָלסט דו באַלד אױסגעבן
אױף עסנװאַרג .זאָלסט ניט זאָרגן אױף מאָרגן ,װאָרן איך װעל מאָרגן ,און אפֿשר נאָך הײַנט ,דאָ
זײַן און װעל דיר שױן אַלץ פֿאַרזאָרגן ־ עס װעט דיר גאָרניט פֿעלן ,און זאָלסט מיר אױפצײַכענען
אַלע ,װאָס האָבן הײַנט דײַן מאַן געפּײַניקט ,און איך װעל זײ שינדן זײער הױט.״ און האָט זיך
געביקט און געקניט פֿאַר ר׳ שׂימחהן און מיט גרױס אונטערטעניקײט אָפּגעזעגנט און
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אַװעקגעגאַנגען און האָט געזאָגט„ :עטץ ווירד דאָ ניט לאַנג װױנען .איך װעל אײַך שױן בעזאָרגן
הערלעכע פּאָקויעס ,װי עטץ זענט װערט.״

װי אַלע זענען אַװעקגעגאַנגען ,האָט דער שׂררה צו זײ געזאָגט„ :האָב איך ענק געזאָגט ,דאָס עטץ
זענט ניט װערט ,דאָס ער זאָל צו אײַך קומען? דען ער איז אַ גײַסט פֿון גאָט ,און װײַל עטץ האָט
אים געפּײַניקט ,װעל איך ענק אױך פּײַניקן.״ און איז מיט גרױס צאָרן פֿון זײ אַװעקגעריטן .זײ
זענען געבליבן זײער פֿאַרשעמט און ערשראָקן ,דען זײ האָבן פֿאַר דעם שׂררה מורא געהאַט װי
פֿאַר דעם מלאך המװת ,און זײ האָבן גאָר ניט געװוּסט ,װאָס דאָ טוט זיך מיט ר׳ שׂימחה פּלאַכטע.

אַלערװײַל האָבן זײ מיט דעם רב אײן עצה געהאַלטן מען זאָל אַהינגײן צו שׂימחהן מיט זײַן װײַב,
מען זאָל זײער בעטן דאָס זײ זאָלן בעטן דעם שׂררה ער זאָל זײ לאָזן גײן ,דען דער שׂררה קען
אַלע אױסהאַרגענען מיט די קינדער.

װי זײ זענען אַהינגעקומען צו שׂימחהן ,איז אָבער אוממעגלעך געװעזן צו רעדן מיט זײ ,דען די
מאַדאַם פּלאַכטע װאַר פֿעריאַכמעט בײַם קױמען .זי האָט שױן צוגעשטעלט צװעלף דרײַשטאָקיקע
טעפּ מיט פֿלײש ,קישקעס ,קאַרטאָפֿל ,גרױפּן .עס איז געװעזן אַ געקװאַקער אױף דעם קױמען װי
אין אַ ברענהױז צװישן די קעסלען ,און שׂימחה איז געװעזן אַ ספֿר־הזיכרונות :ער האָט דערמאָנט
װאָס נאָך מען ברױך צו קױפֿן צו די פֿרעסמאַשין .ער האָט געקוקט אױף דעם קױמען ,איז אים זײַן
האַרץ ערקװיקט געװאָרן .קױם זײ האָבן זוכה געװעזן מיט אים צו רעדן .װי זײ האָבן אים געבעטן,
ער זאָל דעם שׂררה בעטן פֿאַר זײערט װעגן ,האָט זיך ) (20בלעמס אײזל אָנגערופֿן„ :יאָ ,יאָ ,עטץ
זאָלט אים װײַטער ניט לאָזן גײן דורך די גאַס ,און עטץ זאָלט אים װײַטער פּײַניקן ,ער זאָל מוזן
לױפֿן אין די װעלדער.״ זײ האָבן צוגעשװױרן ,אַז עס װעט אים שױן קײנער קײן בײז װאָרט ניט
רעדן ,און זײ װעלן אָן אים נוהג־כּבֿוד זײַן .זאָ האָט שׂימחה צוגעזאָגט דאָס ער װעט שױן דעם
שׂררה בעטן פֿאַר זײערט װעגן .זאָ האָבן זײ זיך געזעגענט מיט גרױס כּבֿוד און אַװעקגעגאַנגען,
און דער רבֿ מיט די גרױסע לײַט האָבן זיך אָנגעקוקט אײנער דעם אַנדערן און האָבן ניט געװוּסט צי
זײ זענען אין חלום צי זײ זענען װאַכנדיק ,דען זײ האָבן דאָך דעם שׂימחהן מיט זײַן װײַב גוט
געקענט ,און דעם שׂררה האָבן זײ אױך געקענט דאָס ער איז אַ גרױסער חכם און זײער גוט
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געלערנט און אַ גראַף .זאָ האָבן זײ גאָרניט געקענט פֿערשטײן װאָס דאָ טוט זיך ,דאָך האָבן זײ
געהאַט מורא פֿאַר שׂימחהן ער זאָל ניט הײסן זײ עפּעס שלעכטס טאָן.

װי דער שׂררה איז אַהײמגעקומען ,װאַר ער זײער פֿרײלעך .דאָס גאַנצע פּנים האָט אים געלױכטן
פֿאַר פֿרײד ,און דאָס װײַב ,די גרעפֿין ,מיט די קינדער ,האָבן אים געפֿרעגט מיט גרױס כּבוד ,װוּ ער
איז אַזױ לאַנג געװעזן .ער האָט געמוזט געװיס זײער אַ גוטע יאַכט האָבן .דאָס הײסט ,ער האָט
געמוזט זײער פֿיל חיות שיסן דאָס ער איז אַזױ פֿרײלעך .זאָ האָט ער געזאָגט„ :ליב װײַב און ליבע
קינדער ,איך האָב הײַטע געהאַט גליק אױף די יאַכט .דאָס איז ב ַײ מיר טײַערער װי מײַן גאַנץ
פֿערמעגן און װי מײַן גאַנצער רײַכטום .איך שעץ מיך גליקלעכער װי די גאַנצע װעלט ,און דו מעגסט
דיך אױך שעצן גליקלעך ,מיט די קינדער ,דורך דעם הײַנטיקן גליקלעכן טאָג װאָס איך האָב הײַנט
געװוּנען אױף די יאַכט .איך האָב הײַנט געפֿונען אײן אוצר װאָס מיר װעלן גליקלעך זײַן אױף אײביק.
איך האָב געפֿונען אין װאַלד אײן מאַן װאָס ער איז אײן פּאָד פּאַן באָג .ער װײס איטלעכע זאַך
פּונקט װי דער ליבער גאָט זעלבסט .ער איז דער גרעסטער למדן און דער גרעסטער חכם פֿון אַלע
ייִדן .און ער ווייס וואָס עס טוט זיך אויף דער ערד און אויף דעם הימל.״ און ער האָט איר ערצײלט
די גאַנצע מעשׂה פֿון פֿערד מיט די װעלף.
װי זײ האָבן דאָס געהערט ,האָבן זײ געזאָגט„ :פֿאר װאָס האָסט דו אים ניט געפֿרעגט װי ער איז צו
געפֿינען? פֿילײַכט ) (21װירסט דו אים אַ מאָל ברױכן! זאָ האָט ער געזאָגט„ :איך האָב פֿלײסיק
באַלעמוטשעט אַ גאַנצן טאָג ביז איך האָב מיך ערװוּסט װוּ ער װױנט ,און איך האָב מיט אים
גערעדט און מיט זײַן װײַב ,און עס איז מיר זײער שװער אָנגעקומען אײדער איך האָב געװאָר
געװאָרן װי אים צו געפֿינען .די ייִדן האָבן מיר קײנער ניט געװאָלט װײַזן װוּ ער איז .עס קען זײַן זײ
װײסן זעלבסט ניט פֿון אים ,װער ער איז .און מאָרגן װעל איך מיט דיר אַרײַנפֿאָרן צו אים ,דו
זאָלסט אים אױך קענען.

װי די גרעפין מיט די קינדער האָבן דאָס געהערט ,זאָ זענען זײ געװאָרן זײער פֿרײלעך און האָבן
שױן געבעטן עס זאָל שױן טאָג װערן זײ זאָלן שױן קענען פֿאָרן זען דעם פּאָד פּאַן באָג מיט זײַן
װײַב .בקיצור ,זײ האָבן שױן קױם דערלעבט עס איז שױן טאָג געװאָרן .צײַטלעך פֿרי האָט מען
געמאַכט דאָס פֿרישטיק ,און מען האָט לאָזן שפּאַנען פֿיר פֿערד אין אַ הערלעכע קאָטש מיט
אַלערהאַנט צירונג אױסשאַמרירט .אין אײן קאָטש איז געזעסן דער גראַף מיט די גרעפֿין און די
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אױסגעגעבענע קינדער באַזונדער אין אײן קאָטש ,און די פֿרײַלײדיקע קינדער אױך באַזונדער אין
אײן קאָטש ,און עטלעכע גרױסע װעגן מיט תּבֿואה ,מיט עופֿות ,מיט קעלבער און נאָך פֿיל
פֿאַרשידנע זאַכן ,אַלערל ַײ פֿרוכטן ,און זײער פֿיל פּױערן ,און מען איז געפֿאָרן מיט גרױס
הערלעכקײט גלײַך פֿאַר די טיר פֿון ר׳ שׂימחה פּלאַכטע.

די גאַנצע שטאָט האָט ערזען די קאָטשן ,דען זײ האָבן ערקענט דאָס דאָ פֿאָרט דער גראַף .האָבן
אַלע געקוקט װוּ אַהין ער פֿאָרט .האָבן זײ געזען ער פֿאַרפֿאָרט פֿאַר שׂימחה פּלאַכטע .די קאָטשן
האָבן זיך געשטעלט פֿאַר די טיר און דער שׂררה מיט די קינדער זענען צוערשט אַרײַנגעגאַנגען ,די
היטלעך אין די הענט מיט גרױס כבוד ,און יעדער האָט זיך גענײגט און געגעבן דעם הײליקן
פּאָדראַבין אַ קוש אין די האַנט .דערנאָך האַט דער שׂררה געבעטן ערלױבעניש און האָט
אַרײַנגעפֿירט דאָס װײַב מיט די טעכטער .יעדע באַזונדער האָט געגעבן דער מאַדאַם פּלאַכטע אַ
קוש אין די האַנט ,און דער שׂררה האָט געזאָגט צו ר׳ שׂימחהן ער זאָל זיך אױסקלױבן װעלכע
קאַמעניצע פֿון דער שטאָט ער װינשט זיך אױס .זאָ איז געװעזן אין מיטן מאַרק אַ דרײַשטאָקעדיקע
קאַמעניצע .דאָס װאַר די שענסטע פֿון דער גאַנצער שטאָט ,זאָ ) (22האָט ר׳ שׂימחה זיך
אויסגעוווּנטשן די קאַמעניצע .זאָ איז דער שׂררה באַלד געגאַנגען און האָט געקױפֿט דאָס הױז און
באַלד פֿערשריבן בײַם רײענט דאָס עס איז ר׳ שׂימחהס הױז אױף אײביק .און מען האָט באַלד
געקױפט זײער הערלעך מעבל ,און מען האָט אױסגעמעבלט זעקס פּאָקאָיעס מיט אײן הערלעכע
קיך ,און מען האָט אַרײַנגעפֿירט ר׳ שׂימחהן מיט זײַן װײַב.

שׂימחהס נײַע היים
יעצט װױנט שױן ר׳ שׂימחה פּלאַכטע אין זײַן אײגענע קאַמעניצע מיט זעקס אױסגעמעבלטע
פּאָקויעס.
דער שׂררה האָט געשיקט נאָך זײַן הױפֿשנײַדער און האָט בעשטעלט מען זאָל ר׳ שׂימחהן
בעקליידן פֿון קאָפּ ביז פֿוס זײער הערלעך ,דאָס בעסטע זײַדנצײַג צו פֿינף און צו זעקס מלבושים,
און אײן זײַדענעם שלאָפֿראָק און אײן עכט זײַדענע װײַסע אַטלאַס־יופּעצע ,און אײן װײַס־זײַדענעם
גאַרטל און עטלעכע טײַערע פּעלצן .און די שׂררהסטע האָט זיך גענומען די מאַדאַם פּלאַכטע ב ַײ
די האַנט און האָט זי געפֿירט צו איר הױף־דאַמען־שנײַדער און איז מיט איר געגאַנגען אין אַ
געװעלב און מען האָט גענומען אױך אַלערהאַנט קלײדער און אױך גרעט און אױך בעטגעװאַנט,
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אַלץ זײער הערלעך .און בײַם גאָלדשמיד האָט מען געקױפֿט אַלערל ַײ צירונג ,און די מאַדאַם
שׂימחה װאַר אױסגעצירט װי אײנע פֿירשטין ,און מען האָט געגעבן די מאַדאַם שׂימחהן אײן בײַטל
מיט עטלעכע הונדערט רענדלעך .און דער שׂררה מיט זײַן װײַב האָבן צו ר׳ שׂימחהן מיט זײַן װײַב
אַזױ געזאָגט„ :דאָס געלט זאָלט עטץ ענק ניט שפּאָרן ,עטץ זאָלט קױפֿן װאָס ענקער האַרץ װעט
בעגערן .עס װעט ענק קײן געלט ניט פֿעלן ,איך װעל אײַך אַלע װאָך שיקן.״ און מען האָט
איבערגעלאָזט צװײ פּױערן צו בעדינען און צו בעהיטן דעם הױף .די צװײ פּױערן האָט מען געגעבן
אַ קלײן שטיבל אין דער הײך צו װױנען ,תּבֿואה מיט קעלבער מיט עופות ,און דער שׂררה האָט
איבערגעלאָזט ר׳ שׂימחהן זײַן גאָלדענעם טאַשן־זײגער .און זײַן װײַב ,די גרעפֿין ,האָט
איבערגעלאָזט זײער פֿיל מתּנות די מאַדאַם שׂימחהן .און זײ האָבן זיך מיט גרױס דרך־ארץ
געזעגענט און אָנגעזאָגט די צװײ פּױערן זײ זאָלן זײער טר ַײ זײַן און זענען אַהײמגעפֿאָרן.

װי דער שׂררה איז אַהײמגעקומען ,האָט ער פֿאַר גרױס פֿרײד געמאַכט אַ גרױסן באַל און האָט
צונאַנדגערופֿן אַלע משרתים און אַלע פּױערן ) (23און האָט זײ ערצײלט פֿון דעם פּאָד פּאַן באָג.
אַלע האָבן זיך זײער געװוּנדערט און זײער געפֿרײט.

אונדזער ר׳ שׂימחה מיט זײַן װײַב האָבן זיך אױף ס׳נ ַײ גענומען צו די כּלים .די אַלטע כּלים האָט
מען אַװעקגעשטעלט ,דען זײ װאַרן שױן צו קלײן .מען האָט געקױפֿט טעפּ װי די קאַנען און שיסלען
װי די צעבערס ,און מען האָט גאַנצע טעג ניט מער געטאָן נאָר אָנגעהיטן די אַכילה .אַ גאַנצע
גראָמאַדע פּױערן זענען דאָס ניט אין שטאַנד אױפֿצופֿרעסן ,װאָס זײ האָבן אַלע טאָג אױפֿגעפֿרעסן.
און פֿון שׂררהס הױף האָט מען אַלע װאָך געשיקט מעל מיט שפּײַז מיט קעלבער מיט עופֿות מיט
האָלץ ,און אַלע װאָך אַ בײַטל מיט געלט.

די גרעפֿין האָט אַרײַנגעשיקט עטלעכע גוטע מילכקי ,די מאַדאַם פּלאַכטע זאָל האָבן גענוג מילך
מיט פּוטער ,און משרתים צו די קי צו מעלקן און צו מאַכן פּוטער.

בקיצור ,ר׳ שׂימחה פּלאַכטע האָט הערלעך בעװױנט עטלעכע געפּוצטע פּאָקאָיעס זײער הערלעך
אױסגעמעבלט און האָט געהאַט משרתים פּױערן מיט שיקסעס ,זײ זאָלן אים בעדינען ,און עס איס
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געפֿירט געװאָרן װי אין אײן הױף .און ער איז געגאַנגען געקלײדט אין בלױז זײַד ,און דער אַלטער
ספּאָדעק איז שױן קאַסירט געװאָרן.

ר׳ שׂימחה איז געגאַנגען אין אַ סאָבל־היטל פֿאַר הונדערט רובל ,און די לאַנגע װײַסע יופּעצע מיט
דעם װײַסן גאַרטל װאַרן עכט זײַדנער אַטלאַס ,און אײן ריכטיקן ים־שטעקן מיט אײן גוט זילברנעם
קאָפּ פֿון אַ האַלב פֿונט .און די מאַדאַם פּלאַכטע איז געגאַנגען געקלײדט װי אײנע גרעפֿין .און מען
האָט געהאַלטן צװײ יודישע משרתים צו די קיך ,און די שטאָטלײַט האָבן דאָס צוגעזען .מענכע
האָבן געלאַכט ,און מענכע האָבן געפּלאַצט ,נאָר מען האָט געמוזט האָבן דרך־ארץ ,דען מען האָט
געהאַט מורא ,ער זאָל ניט עפּעס אױססאָגן פֿאַר דעם שׂררה.
ר׳ שׂימחה איז געגאַנגען געקלײדט אַזױ װי אײנער פֿון די גרױסע גוטע ייִדן ,און ר׳ שׂימחה האָט זיך
מישבֿ געװעזן און האָט זיך צוגענומען אַ מענטש װאָס איז גוט בעקאַנט אין די מנהגים פֿון אַ גוטן
ייִד און װײס גוט צו מאַכן דעם אָנשטעל מיט דעם שמים־פּנים און מיט דעם שװינדל צו בערימען
דעם הײליקן רבי ,אַז ער עסט גאָר ניט און ער בעװײַזט גרױסע אותות ) (24ומופֿתים .ער איז
משביע מלאכים.

דער זעלבער איז געװאָרן זײַן משמש ,און דער משמש האָט דעם רבי אױסגעלערנט אַ ביסל
דאַװענען .און זי האָט זיך אױך צוגענומען אײן אַלטע יודענע ,װאָס קען גוט דאַװענען לײענען און
האָט זיך געלאָזט לערנען דאַװענען און לײענען .און זי איז זיך געגאַנגען ברײט אין שול אַרײַן מיט
דעם קרבן מנחה סידור אַזױ װי אַ ריכטיקע רביצין .און דער משמש איז געװאָרן ב ַײ ר׳ שׂימחהן
גבאי ,און ער האָט עס אײַנגעפֿירט זײער הערלעך ,דען קײן געלט האָט דאָך קײנמאָל ניט געפֿעלט.
ער האָט געלאָזט מאַכן אױף דעם הױף אַ מקװה און אַ גרױס בית־מדרש מיט עטלעכע שענק
ספֿרים ,און בעזונדער אײן שטיבל פֿאַר דעם הײליקן רבי ,ער זאָל מאריך זײַן .און ר׳ שׂימחה האָט
אײַנגעפֿירט זײַן הױז זאָל זײַן אָפֿן פֿאַר אָרעמע־לײַט :װער עס איז אַרײַנגעקומען הונגעריק ,דער
איז אַרױסגעגאַנגען זאַט .ער און זי האָבן בײדע געגעבן צדקה זײער פֿיל .און זײַן שטיבל װאַר זײער
שײן אױסגעמעבלט און אױסגעמאָלט ,און אַרום און אַרום זײער פֿיל לײַכטערס מיט לאָמפּן .און ב ַײ
די טיר איז געשטאַנען אײן גרױס ,קופּערן האַנטפֿאַס מיט אַ גרױסן בעקן מיט צװײ גרױסע
האַנטעכער און אײן גרױסע ,זילבערנע מזוזה מיט אַ זילבערן בײַשטידל .עס האָט אױסגעזען װי ב ַײ
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אײן ריכטיקן רבי .ער איז גאַנץ אַלײן געזעסן אין זײַן שטיבל און האָט נעבעך יומם־ולילה געפֿרעסן
װי אַ פֿערד.

דער שׂררה האָט אַלע װאָך געשיקט פֿיל מער װי מען האָט געברױכט .און דער שׂררה מיט די
גרעפֿין מיט אַלע זײַנע הױפֿלײַט האָבן זיך געהאַלטן פֿאַר אַ גרױסע זכיה ,דאָס זײ האָבן זוכה
געװעזן צו האָבן אַזױ אײן פּאָד פּאַן באָג אין זײער שטאָט ,דען זײ האָבן זיך אײַנגערעדט דאָס אױס
אַלע גרעסטע נױטן אָדער קראַנקײטן ווירד ער זײ אַרױסהעלפֿן .און ב ַײ אַלע שׂררים און פּױערן פון
אַלע דערפער אַרום און אַרום האָט געקלונגען דער נאָמען פֿון דעם פּאָד פּאַן באָג ,דען דער שׂררה
מיט די שׂררסטע האָבן אים זײער גרױס געמאַכט און בעקאַנט געמאַכט צװישן אַלע שׂררים ,און
אַלע גרעסטע שׂררים און חראַביעס האָבן אַרײַנגעשיקט גרױסע מתּנות דעם פּאָד פּאַן באָג.
בקיצור ,ר׳ שׂימחה פּלאַכטע האָט געלעבט מיט זײַן װײַב זײער גליקלעך און פֿערגעניגט דאָס קײן
גרױסער נגיד קען ניט אַזױ לעבן און אַזױ פֿירן ,דען ) (25אַל דאָס גוטס האָבן זײ געהאַט ,און קײן
געלט האָט זײ ניט געפֿעלט ,און אױף קײן תּכלית האָבן זײ ניט געזאָרגט .זײער גאַנצע זאָרג איז
נאָר געװעזן צו טראַכטן װעגן די אַכילה ,װוּ מען קריגט גרױסע טעפּ מיט שיסלען מיט דיניצעס .אַזױ
האָבן זײ געלעבט במנוחה און פֿערגעניגט עטלעכע יאָרן.

דעם גראַפֿס אוצר אָדער שׂימחהס צװייטער משפּט
ויהי היום ,האָט זיך פּאַסירט בײַם שׂררה אַ מעשׂה :דער שׂררה ,חוץ זײַנע אַלע פּאָקויעס װאָס ער
האָט געהאַט אין זײַן פּאַלאַץ ,האָט ער גאַנץ בעזונדער געהאַט איין קליין שטיבל װאָס דאָרט איז
קײנמאָל קײן שום מענטש ניט אַרײַנגעקומען ,און דאָס איז געװעזן שטענדיק פֿערשלאָסן ,און דאָס
פֿענצטער פֿון דעם שטיבל איז אַרױסגעגאַנגען אױף דעם פּאָדװאָרג ,און אַרום דעם פּאָדװאָרג איז
געװעזן אַ גרױסע מױער ,און דאָרט אין דעם שטיבל איז געװעזן זײַן גאַנץ עשירות מיט זײַן גאַנץ
פֿערמעגן .דאָרט איז געשטאַנען אײן גאַנץ גרױסער קאַסטן .אין דעם קאַסטן איז געלעגן אײן
טאָלעטקע )דאָס איז אײן קלײן קעסטל זײער קינסטלעך געאַרבעט( .די טאָלעטקע װאַר אױס רײן
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גאָלד ,און אינװײניק איז דאָס קעסטל פֿול געװען מיט דימאַנטן און בריליאַנטן ,און דאָס האָט
בעטראָפֿן מיליאָנען .און דאָס װאַר נאָך ניט דער עיקר ,נאָר דאָרט אין דעם זעלבן קעסטל איז
געלעגן אײן גרױסער בױגן פֿון פּאַרמעט ,און מיט גאָלדענע אותיות איז געװעזן געשריבן דער
גאַנצער יחוס פֿון דעם שׂררה ,דאָס ער איז אַ געבאָרענער גראַף און דאָס ער קומט אַרױס מזרע
מלוכה .און דאָס כתבֿ װאַר ב ַײ אים טײַערער װי די דימאַנטן מיט די בריליאַנטן ,און אַלע טאָג איז
ער געגאַנגען אין דעם שטיבל און האָט אָנגעקוקט דאָס קעסטעלע און האָט זיך דעריבער זײער
געפֿרײט.

יעצונד איז ער אַרײַנגעקומען אין דעם שטיבל ,און װי זײער איז ער ערשראָקן געװאָרן דאָס ער
האָט געטראָפֿן דאָס פֿענצטער אױסגעהאַקט און דער גרױסער קאַסטן איז געװעזן אױפֿגעריסן און
דאָס קלײנע קעסטל איז ניט דאָ געװעזן .ער איז באַלד געלאָפֿן און האָט געמאַכט אַ גרױס געשרײַ.
מען האָט געזוכט ,מען האָט חושד געװעזן פֿיל מענטשן ,מען האָט געשלאָגן ,מען האָט געפּײַניקט.
עס װאַר אָבער אַלץ בחינם :מען האָט ניט געפֿונען קײן שום צײַכן .זאָ איז דער שׂררה געפֿאָרן אין
סאָנד .מען האָט גענומען גרױסע חכמים סענדזשעס ,זײ זאָלן פֿאָרשן און װער עס ווירד
אַרױסקריגן די גניבה ,װעט ער ) (26שענקן אַ דאָרף ,און עס האָט אױך ניט געהאָלפֿן .זאָ איז ער
געפֿאָרן צו די װראַזיאַרעס )דאָס זענען זאָלכע אַלטע גלחים ,װאָס זאָגן סגולות ,און מענכעס מאָל
טרעפֿן זײ( .די גלחים האָבן אױך ניט געהאָלפֿן .עס האָט דעם שׂררה געקאָסט זײער פֿיל געלט,
און עס האָט אַלץ ניט געהאָלפֿן .און צו ר׳ שׂימחה האָט ער ניט געװאָלט פֿאָרן ,דען ער האָט
געטראַכט ,פֿילײַכט װעל איך דאָס דורך אַנדערע מענטשן אַרױסקריגן ,דאָס איך זאָל ניט ברױכן
מטריח צו זײַן דעם הײליקן פּאָד פּאַן באָג .נאָר װי עס האָט שױן געדױערט אַ האַלב יאָר ,און עס
האָט שױן געקאָסט זײער פֿיל געלט ,און עס האָט גאָר ניט נגעהאָלפֿן ,און ער איז שױן באַלד
משוגע און קראַנק געװעזן ,זאָ האָט ער שױן געמוזט מטריח זײַן דעם הײליקן פּאָד פּאַן באָג.

אונדזער ר׳ שׂימחה פּלאַכטע האָט זיך גאָר ניט געריכט און איז זיך געזעסן כמלך־בגדוד און
געפֿרעסן װי אַ שמונה כפֿול זולל־וסובֿא .פּלוצלינג איז געקומען צו פֿאָרן אַ הערלעכע קאָטש מיט
פֿיר פֿערד ,װי פֿאַר אײן גראַף ,און דער יונגער שׂררה ,דאָס איז דער זון פֿון אַלטן שׂררה ,און
קאָטשערס און לאַקײַעס ,און די קאָטש האָט זיך געשטעלט פֿאַר שׂימחה פּלאַכטע ,און דער יונגער
גראַף איז אַרײַנגעגאַנגען מיט גרױס דרך־ארץ ,דאָס היטל אונטער דעם אָרעם ,און האָט געזאָגט
צו ר׳ שׂימחהן„ :פּאַניע פּראָראָקאָװ )דאָס הײסט אײן נביא( ,דער טאַטע מיט די מאַמע מיט דאָס
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גאַנצע הױזגעזינד לאָזט דיך פֿרײַנדלעך גריסן און פֿאַלן צו אײַערע פֿיס .און דער טאַטע האָט אײן
עסק ־ זײער אַ גרױס עסק ,װעלכעס ער האָט אײַער כּבֿוד ניט געוואָלט מטריח זײַן .נאָר װײַל
קײנער קען אים ניט העלפֿן ,זאָ איז ער געצװוּנגען אײַך מטריח צו זײַן .אַלזאָ בין איך געקומען צו
פֿאָרן צו אײַך מיט מײַן פֿאָטערס בעפֿעל אײַך הערצלעך ביטן איר זאָלט זאָ גוט זײַן און קומען צו
פֿאָרן ,דען דער פֿאָטער איז דאָך פֿערזיכערט דאָס איר װירד אים געװיס העלפֿן.

ר׳ שׂימחה האָט דאָס געהערט .איז אים געװאָרן ביטער אין זײַן האַרץ .איז ער אַרײַנגעגאַנגען צו
זײַן װײַב און האָט מיט אַ ביטער האַרץ געזאָגט„ :מײַן ליב װײַב ,מעגסט שױן גרײט מאַכן די
שאָנגעס מיט די קאַנען ,און װער װײס נאָך אױב איך װעל צו די שאָנגעס יאָ זוכה זײַן .עס קען זײַן
מען װעט מיך האַרגענען ,דען דער בלאָטער ווירד דאָך װערן אױפֿגעשטאָכן .ער ווירד
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געװאָר װערן ,דאָס איך בין אַ פּראָסטער גראָבער יונג .װעט ער זיך דאָך משער זײַן ,אַז דאָס
ערשטע מאָל מיט דעם פֿערד האָט מיר נאָר אַזױ געגראָטן .װעט אים דאָך קרענקן ,װײַל ער האָט
אַזױ פֿיל קאָסטן געמאַכט אױף מיר ,און עס װעט אים זײַן אַ גרױסע חרפּה ,דאָס ער האָט זיך אין
מיר זאָ שטאַרק גענאַרט .זאָ װעט ער זיך אָן מיר נוקם זײַן.
בקיצור ,יאָ גערן ,ניט גערן ,ער איז געפֿאָרן .װי ער איז געקומען האָט אים דער שׂררה אָנגענומען
בכּבוד גדול און האָט אים זײער איבערגעבעטן װײַל ער האָט אים מטריח געװעזן ,און ער האָט
געזאָגט„ :איך האָב גענוג געטאָן דאָס איך זאָל ניט ברױכן אײַך מטריח צו זײַן .נאָר װײַל קײנער קען
מיר שױן ניט העלפֿן זאָ בין איך געצװוּנגען אײַך מטריח צו זײַן .דען ב ַײ אײַך איז דאָס דאָך גאָר אײן
קלײניגקײט.״ און דער שׂררה האָט אים דערצײלט די גאַנצע מעשׂה פֿון אלף ביז תּיו .ר׳ שׂימחה
האָט דאָס געהערט איז אים געװאָרן פֿינצטער פֿאַר זײַנע אױגן און ביטער אין זײַן האַרץ .ער האָט
זיך געטראַכט„ :עס מעכט מיר בעסער זײַן אַז איך מעכט ליבער װאַסער טראָגן.״ אַלזאָ זאָגט ער
צום שׂררה„ :ז ַײ װיסן דאָס איז קײן קלײניגקײט ,דאָס איז זײער אַ גרױסע זאַך! דאָס קען ניט זײַן
אַזױ געשװינט װי דו מײנסט .איך מוז מיר צײַט נעמען אױף דר ַײ טאָג ,און איך מוז גאַנץ אַלײן זיצן,
אײדער איך װיל מיך דאָס ערװיסן ,דען דאָס איז אַ הימל-זאַך.״

אין דעם דאָרף האָט געװױנט אַ ייִדישער שענקער װאָס האָט געהאַלטן די ראַנדע .דער ייִד האָט
געהאַט אַ גרױסע שטוב צום שענק און אַ קלײן שטיבל צום װױנען .די פֿענצטער פֿון דעם קלײנעם
שטיבל זענען געגאַנגען אױף אײן פֿעלד אַרױס .װי דער שׂררה האָט געהערט פֿון שמחן ,דאָס ער
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מוז װאַרטן דר ַײ טאָג ,זאָ האָט ער געשיקט נאָך דעם ייִדישן שענקער און האָט אים אַזױ געזאָגט:
„זאָלסט לײדיק מאַכן דײַן קלײן שטיבל און רײן אױספּוצן ,און דו מיט דײַן הױזגעזינד זאָלט עטץ ענק
דר ַײ טאָג בעהעלפֿן אין דער גרױסער שענקשטוּב .און דער פּאָד פּאַן באָג װירד זײַן דאָרט דר ַײ
טאָג ,און זאָלסט אים בעהאַנדלען װי מיך זעלבסט און זאָלסט באַלד פֿאָרן און זאָלסט אים קױפֿן
עסן און טרינקן װי פֿאַר אײן גראַף .איך װעל דיר אַלץ גוט בעצאָלן .דו װירסט האָבן ב ַײ מיר אױף אַ
גאַנץ יאָר ) (28די ראַנדע בחינם ,װען דו װירסט דעם גרױסן מאַן גוט בעהאַנדלען  .װען איך װעל
מיך אָבער ערװיסן ,דאָס דו האָסט אים ניט װי אַם בעסטן בעהאַנדלט ,זאָ װעל איך דיך
אַרױסװאַרפֿן פֿון מײַן דאָרף .און דער שׂררה האָט מיט גרױס כּבוד גענומען דעם פּאָד פּאַן באָג און
האָט אים זעלבסט געפֿירט צום שענקער .עס װאַר דאָרט אַלץ שױן גרײט .דער שׂררה האָט זיך
מיט אים געזעגענט און איז אַװעקגעגאַנגען .און ר׳ שׂימחה האָט זיך גאַנץ אַלײנט געזעצט אין דעם
שטיבל און איז געזעסן אין גרױסע צרות.

אַלע פּױערן און פּאַרטעס און פּאַרבקעס פֿון גאַנצן דאָרף האָבן שױן געװוּסט אַז דער פּאָד פּאַן באָג
איז דאָ .די אַלע װאָס מען האָט זײ בחינם חושד געװעזן ,די האָבן זיך זײער געפֿרײט דאָס מען זאָל
דעם ריכטיקן אמת געװאָר װערן ,דאָס זײ זענען ערלעכע לײַט .און ב ַײ דעם שׂררה אין הױף איז
געװעזן זײער פרײלעך ,דען ער האָט זיך געװיס געריכט דאָס ער װירד די גנבה אָפּקריגן .און ער
האָט דורך די דר ַײ טאָג געלאָזט צונאַנדרופֿן אַלע שׂררים ,זײַנע שכנים און אױך פּױערן פֿון אַנדערע
דערפֿער זענען געקומען צו פֿאָרו און צו לױפֿן װי זײ האָבן געהערט דאָס דער פּאָד פּאַן באָג איז
דאָ ,און אַלע האָבן זיך געפֿרײט .נאָר ר׳ שׂימחהן איז נעבעך זױער און ביטער אין זײַן האַרץ.

װי דער שׂררה איז פֿון שׂימחהן אַװעקגעגאַנגען ,זאָ האָט דער שענקער מיט זײַן װײַב צװישן זיך
געלאכט אױס שׂימחהן װײַל זײ האָבן דאָך אים געקענט .דאָך אָבער איז דער שענקער באַלד
געפֿאָרן אין שטאָט אַרײַן און האָט מיטגעפֿירט גוטע עופֿות צו שעכטן און האָט אַדײם געקױפֿט
אַלערלײ גוטע מאכלים און פֿרוכטן ,גוטן װײַן מיט אַנדערע גוטע געטראַנקען ,מיט קאַװע ,צוקער,
מיט אַלע זאַכן װאָס מען ברױך פֿאַר אַ גרױסן מאַן .און דעם שענקערס װײַב האָט געקאָכט און
געבראָטן זײער װױל ,און מען האָט ר׳ שׂימחהן אַרײַנגעברענגט עטלעכע גרױסע שיסלען מיט
טעלערס פֿיל מיט פֿיש ,מיט פֿלײש און מיט כל מיני מאכלים ,דען זײ האָבן דאָך אים געקענט פֿון
לאַנג דאָס ער איז ניט קײן הפֿסקה פֿאַסטער .בקיצור ,מען האָט צו טיש געגרײט און
אױפֿגעשטעלט צו עסן װי אױף אַ חתונה .עס איז אָבער ביטער װי דער טױט .ר׳ שׂימחה קען ניט
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עסן .דער בױך איז פֿערשלאָסן און דאָס האַרץ איז פֿערשטײנערט .עס קען קײן ביסן עסן ניט )(29
אַרײַנגײן אין האַלדז ,זײַן טיר װאַר פֿערמאַכט .ער איז נאָר געגאַנגען אַהין און אַהער און ביטער איז
געװעזן זײַן לעבן.

אין עטלעכע שעה האָט די שענקערין מיט דעם שענקער װידער אַרײַנגעברענט פֿרישע מאכלים .װי
פֿערװוּנדערט זענען זײ אָבער געבליבן אַלס זײ האָבן געזען דאָס די פֿאָריקע מאכלים זענען נאָך
אין גאַנצן ,ער האָט זײ ניט געהאַט אָנגערירט.

אױף דער נאַכט האָט מען אים אַרײַנגעברענגט נאַכטעסן .מען האָט אָבער געמוזט יענע כלים מיט
מאכלים צוריקנעמען אַזױ װי מען האָט זײ אַרײַנגעברענגט ,דען ער האָט עס ניט אָנגערירט .און אַ
גאַנצע נאַכט האָט ער ניט געקענט שלאָפֿן .עס האָט אים פֿון געלעגער אַראָפּגעװאָרפֿן װײַל ער
האָט זיך דערמאָנט װאָס זײַן שװאַרצער סוף װעט זײַן .מאָרגן גאַנץ פֿרי האָט ער זיך אָנגעטאָן זײַן
טלית וּתּפילין ,און װי ער האָט געקענט ,האָט ער געדאַװענט.

װי דער שענקער מיט זײַן װײַב האָבן אים אַרײַנגעברענגט דאָס אָנבײסן און האָבן געזען דאָס
גאַנצע עסן פֿון נעכטן שטײט אַזױ װי מען האָט עס אַרײַנגעברענגט ,עס איז נאָך ניט גערירט ,און
האָבן אים געטראָפֿן שטײן אין דעם שײנעם טלית מיט די גאַנץ גרױסע תּפֿילין ,זאָ זענען זײ זײער
פֿערװוּנדערט און ערשראָקן געבליבן און האָבן געזאָגט אײנער צום אַנדערן„ :עס איז דאָך ניט
בחינם ,װער װײס װאָס פֿאַר אײן פֿערבאָרגענער צדיק אָדער גוטער ייִד דאָס איז ,און װער װײס
װאָס פֿאַר אײן פּסק מיר װעלן האָבן װײַל מיר האָבן פֿון אים געלאַכט .בקיצור ,דער קױמען מיט די
קיך װאַרן פֿיל אָנגעשטעלט מיט טעפּ ,מיט שיסלען ,מיט דיניצעס .אַלץ װאַר פֿול מיט מאכלים ,דען
ער האָט די גאַנצע צײַט ניט גענומען דאָס מינדסטע אין זײַן מױל אַרײַן ,און דער שענקער האָט
דאָך געמוזט האָבן צו װײַזן דעם שׂררה דאָס ער האָט אָנגעגרײט.

װי עס איז געקומען די צװײטע נאַכט װאָס מאָרגן װאַר שױן דער דריטער טאָג ,זאָ איז שׂימחה
געלעגן אױף זײַן געלעגער אין גרױסע צרות ,ניט אײן אױג צוגעמאַכט .די טיר װאַר פֿערמאַכט .די
לבנה האָט דורך דעם פֿענצטער אַרײַנגעלױכטן .און װי ער ליגט אַזױ פֿערטראַכט אין זײַנע
מחשבות ,הערט ער דורך דעם פֿענצטער אַ נידעריק קול„ :פּאַניע פּראָראָק ,פּאַניע פּראָראָק!״
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)דאָס װאָרט איז טײַטש נביא( .ער האָט זיך אָנפֿאַנג ערשראָקן ,נאָר װי ער האָט געהערט מען
שרײַט עטלעכע מאָל און מען בעט ) (30זײער ער זאָל אױפֿמאַכן דאָס פֿענצטער ,אױבװױל אײן
אַנדערער רבי מעכט ב ַײ נאַכט בשום אופֿן ניט אױפֿמאַכן און ניט רעדן מיט קײנעם ,אונדזער ר׳
שׂימחה אָבער האָט ניט מקפּיד געװעזן און איז אױפֿגעשטאַנען .אױב ער האָט זיך געװאַשן ,װײס
איך ניט .בקיצור ,ער האָט אױפֿגעמאַכט דאָס פֿענצטער און האָט געשריגן„ :קטאָ מאַס! קטאָ
מאַס!״ זאָ האָט יענער געענטפֿערט„ :איך בעט אײַך ,רעדט אַ ביסל שטילער ,איך ברױך װאָס
נײטיקס מיט אײַך צו רעדן דאָס קײנער זאָל ניט װיסן .איר זאָלט װיסן איך הײס סטעפֿאַן .איך האָב
דאָס קעסטעלע געגנבט ,מיט די דימאַנטן און מיט אַלעס װאָס דאָרט אין קעסטעלע איז ,און עס
פֿעלט גאָרניט .עס ליגט בעהאַלטן אױף אײן אָרט װאָס קײן מענטש װײס ניט ,און קײנער האָט ניט
גערירט .און איך װײס דאָך גאַנץ גוט ,דאָס איר זענט אַ פּאָד פּאַן באָג ,און איר װײסט דאָך גוט די
גאַנצע מעשׂה .און װען איר װירד דאָס אױססאָגן פֿאַר דעם שׂררה ,זאָ װירד ער מיך האַרגענען ,און
איך האָב ערשט פֿאַר אַ האַלב יאָר חתונה געהאַט און האָב מײַן מאַרישע זײער ליב .און אַז דער
שׂררה װירד דאָס געװאָר װערן ,זאָ װעט ער אונדז בײדע האַרגענען .אַלסדאַן בעט איך אײַך איר
זאָלט אױף מיר רחמנות האָבן און זאָלט פֿון מיר דאָס קעסטל נעמען און מיט חכמה דעם שׂררה
דאָס אָפּגעבן דאָס ער זאָל ניט ח״ו געװאָר װערן ,און איך װעל אײַך גאַנץ גוט בעלױנען.

ענטפֿערט שׂימחה :װאָס דערצײלסט דו מיר? װײס איך דען ניט? דײַן מזל איז גענוג גרױס דאָס דו
ביסט יעצט געקומען .אַלסדאַן ,װוּ האָסט דו דען עס בעהאַלטן?״ זאָגט סטעפֿאַן„ :פֿון דאַנען ביז
צום װאַלד שטײען בײמער בײַם װעג אױף בײדע זײַטן ,האָב איך אָפּגעצײלט צװעלף בײמער.
אונטער דעם דרײַצנטן בױם האָב איך אױסגעגראָבן אַ גרוב און האָב דאָס קעסטל דאָרט גוט
בעהאַלטן.״

פֿרעגט שׂימחה„ :װײס ניט קײן מענטש פֿון דעם?״ זאָגט סטעפֿאַן„:אפֿילו מײַן אייגען װײַב װײס אױך
ניט .קומט מיט מיר ,װעל איך אײַך װײַזן װוּ עס ליגט ,און איר װעט עס נעמען .נאָר געדענקט אָן
גאָט און מאַכט אײַך ניט װיסן אַז איך בין דער גנבֿ.

ר׳ שׂימחה איז ב ַײ נאַכט דורך דעם פֿענצטער אַרױסגעקראָכן און איז מיט סטעפֿאַנען
מיטגעגאַנגען .און סטעפֿאַן איז געלאָפֿן נאָך אײן שפּאָדל און האָט אױפֿגעגראָבן און מען האָט דאָס
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) (31קעסטל געפֿונען .עס איז פּונקט אַזױ געלעגן װי ער האָט עס אַרײַנגעלײגט .שׂימחה האָט
געהײסן ,דאָס קעסטל זאָל װײַטער בלײַבן ליגן ,און מען זאָל עס גוט צודעקן און פֿערשיטן מיט
ערד .און צו סטעפֿאַנען האָט ער אַזױ געזאָגט„ :גײ אַהײם און לײג דיך שלאָפֿן ,און מאַך דיך פֿאַר
קײן שום מענטש ניט װיסן .און אַז דו װירסט דיך פֿאַר אײן מענטש װיסן מאַכן אָדער אפֿילו נאָר אײן
װאָרט רעדן ,זאָ װעסט דו באַלד שטאַרבן .סטעפֿאַן האָט גענומען די טשאַפּקע אין די האַנט און איז
געפֿאַלן צו שׂימחהס פֿיס און האָט געזאָגט„ :עה ,ניע פּאָװיעל״ און איז אַװעקגעגאַנגען.

ר׳ שׂימחה איז שױן געװאָרן פֿרײלעך און איז צוריקגעגאַנגען און גאַנץ שטיל דורך דעם פֿענצטער
אַרײַנגעקראָכן אין זײַן שטיבל און דאָס פֿענצטער צוגעמאַכט .נאָר ער איז געשטאַנען בײַם
פֿענצטער און אַהינגעקוקט צו דעם אָרט װוּ דאָס קעסטל איז געװעזן ,דען ער האָט מורא געהאַט
אַז סטעפֿאַן זאָל זיך ניט מיישבֿ זײַן און אַרױסנעמען דאָס קעסטל .ער איז געשטאַנען ביז עס האָט
שױן אָנגעהױבן צו טאָגן .זאָ האָט ער זיך אָנגעטאָן זײַן װײַס־זײַדענע יופּעצע און געלײגט טלית
ותּפֿילים און איז געשטאַנען בײַם פֿענצטער און האָט זיך געשאָקלט.

װי עס איז שױן רעכט טאָג געװאָרן ,זאָ איז שױן דער שׂררה מיט נאָך זײער פֿיל שׂררים און פֿיל
גרױסע מענער געקומען .דען אַלע װאַרן דאָך לאַקאָמע צו זען דעם פּאָד פּאַן באָג און צו זען זײַנע
גרױסע װוּנדער .אַלע זענען געבליבן שטײן פֿון דרױסן ,נאָר בלױז דער שׂררה איז אַלײנט
אַרײַנגעגאַנגען .דאָס קלײנע שטיבל װאַר נאָך פֿערמאַכט .זאָ פֿרעגט דער שׂררה דעם שענקער
אױב ער האָט גוט בעהאַנדלט דעם רבי .זאָ זאָגט דער שענקער„ :יאַשניע פּאַניע ,איך האָב אים
בעהאַנדלט װי אײן גראַף ,נאָר װאָס קומט אַרױס ,ער האָט די צאַנצע צײַט זײַט ער דאָ איז גאָר ניט
געגעסן און ניט געטרונקן.״ און דער שענקער האָט דעם שׂררה געװיזן די אַלע טעפּ מיט שיסלען
מיט דיניצעס ,אַלץ פֿול מיט עסנװאַרג ,פֿיש ,פֿלײש ,געקאָכטס און געבראָטנס און גוטן װײַן .דער
שׂררה האָט דאָס געהערט און אױך געזען איז ער גאַנץ ערשטױנט געבליבן און האָט געזאָגט„ :עס
טוט מיר שױן אין גאַנצן באַנג ) (32צו װאָס איך האָב אים מטריח געװעזן דאָס ער זאָל זיך דורך
מיר אַזױ פּײַניקן.״ און דער שׂררה איז אַרױסגעגאַנגען און האָט אַרײַנגערופֿן די אַלע שׂררים און
האָט זײ געװיזן דאָס עסן און האָט זײ דערצײלט אַז דער צדיק פֿאַסט שױן הײַנט דעם דריטן טאָג.
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דער שׂררה איז גאַנץ שטיל געגאַנגען אױף די נעגל צו די טיר און האָט דורך די שפּאַרע
אַרײַנגעקוקט און האָט געזען װי דער צדיק שטײט אײַנגעהילט אין די הײליקע קלײדער און שאָקלט
זיך .זאָ האָט ער אַהערגערופֿן אַלע שׂררים .האָבן אַלע אַרײַנגעקוקט און האָבן זיך פֿערװוּנדערט.
שׂימחה אָבער האָט ערשפּירט דעם שׂררה ,ער האָט דערקענט זײַן קול .זאָ האָט ער אָנגעהױבן צו
מאַכן די גנבֿישע שטיקעס ,האָט געפּאַטשט מיט די הענט און געקאָפּעט מיט די פֿיס און האָט
פּלוצלינג אױפֿגעמאַכט די טיר .זאָ האָט דער שׂררה מיט אַלע שׂררים גאַנץ געשװינד געכאַפּט
זײערע היטלעך פֿון די קעפּ און זענען געפֿאַלן פֿאַר שׂימחהן כורעים־ומשתּחווים .און שׂימחה האָט
געזאָגט צום שׂררה„ :הײַנטיקן טאָג װירסט דו שױן האָבן דײַן גנבה .זאָלסט באַלד לאָזן צונאַנדרופֿן
אַלע מענטשן װאָס געפֿינען זיך אין דעם דאָרף און זאָלסט שטעלן אײן זײַט בלױסע
מאַנספּאַרשױנען און אײן זײַט בלױסע נקבות .און די פֿרעמדע שׂררים מיט זײערע װײַבער און
טעכטער װאָס זענען געקומען צו פֿאָרן זאָלן אױך אַזױ שטײן .און אפֿילו די ייִדישע קינדער װאָס
געפֿינען זיך אין דעם דאָרף זאָלן אױך אַזױ שטײן .דער ייִדישער שענקער ,דער שװײגער מיט די
װײַבער מיט ערװאַקסענע קינדער זאָלן אַלע שטײן .און אַז דאָס װעט זײַן פֿערטיק ,אַלע װעלן שױן
שטײן גרײט אױף דעם פּלאַץ ,זאָלסט דו אַהערקומען צו מיר ,נאָר די אַלע מענטשן זאָלן שטײן
גרײט דאָ אױף דעם פּלאַץ ב ַײ די בײמער.

דער שׂררה מיט די איבריקע שׂררים זענען גאַנץ געשװינד געלאָפֿן ,דען זײ זענען דאָך געװעזן
זײער לאַקאָמע צו זען די גרױסע װוּנדער .בקיצור ,עס האָט גאָר ניט לאַנג געדױערט זענען שױן
אַלע געשטאַנען אױף דעם פּלאַץ ,אַזױ װי שׂימחה האָט געהײסן ,און דער שׂררה איז געקומען צו
שׂימחהן .זאָ זענען זײ בײדע אַהינגעגאַנגען צו די מענטשן .אַלע זענען געשטאַנען גלײַך געסדרט
און מיט גרױס דרך־ארץ ,װי פֿאַר אײן מלכות ,און שׂימחה מיט דעם שׂררה זענען געגאַנגען
באַנאַנד (33) .יעצט זאָגט ר׳ שׂימחה צום שׂררה„ :יעצט קום מיט מיר און זאָלסט זען ,װאָס איך טו
און הערן ,װאָס איך רעד און נאָר שטיל שװײַגן.

יעצט איז ר׳ שׂימחה אַדורכגעגאַנגען דורך די גאַנצע רײ פֿון די נקבֿהות ,פֿון אײן עק ביז צום
אַנדערן עק ,און האָט אַרױפֿגעלײגט זײַן האַנט אױף דעם האַרץ פֿון איטלעכער נקבֿה ,און ב ַײ
יעדער נקבֿה װאָס ער האָט אַװעקגענומען זײַן האַנט פֿון איר האַרץ האָט ער מיט זײַן קאָפּ
געשאָקלט ״נײן״ און האָט גאַנץ הױך געשריגן„ :נײן ,נײן זי איז רײן ,זי װײס ניט פֿון די גנבֿה!״ װי ער

30

האָט שױן אָפּגעפֿערטיקט די נקבֿהות ,איז ער געגאַנגען צו די אַנדערע זײַט ,צו די מאַנען ,און האָט
אױך אַזױ געמאַכט פֿון ערשטן ביז צום לעצטן .נאָר װי ער האָט געהאַלטן זײַן האַנט אױף
סטעפֿאַנס האַרץ ,זאָ האָט ער געשפּירט עס האָט געקלאַפּט װי אַ גלאָק .ער האָט זיך אָבער ניט
װיסן געמאַכט ,נאָר ב ַײ יעדן באַזונדער האָט ער געשריגן דאָס װאָרט„ :נײן ,נײן ,ער איז רײן פֿון די
גנבֿה!״ און װײַל פֿון די אַלע מענטשן האָט דאָך באמת קײנער ניט געװוּסט ,זאָ האָט יעדער
אײנציקער אים געהאַלטן פֿאַר אַ ריכטיקן פּאָד פּאַן באָג ,און אַלע האָבן אים זײער ליב געקראָגן .װי
ער האָט שױן דאָס געענדיקט ,זאָגט ער צו דעם שׂררה מיט אַ הױך קול דאָס אַלע זאָלן הערן:
„זאָלסט װיסן דאָס דו האָסט אַלע מענטשן גאָר בחינם חושד געװעזן .זײ זענען אַלע ערלעכע לײַט,
און הײַנטיקן טאָג מוזט דו דאָך דײַן קעסטל האָבן װײַל איך האָב דיר מײַן װאָרט געגעבן.

יעצט האָט ער זיך אײַנגעהילט אין זײַן טלית און גוט אַראָפּגעצױגן דעם גרױסן ספּאָדעק און
גענומען זײַן ים־שטעקן און געשאָקלט און געטײַט קעגן הימל ,און אױף אַלע פֿיר זײַטן ,און האָט
זיך דעם טלית איבערגעצױגן איבער דעם קאָפּ און פֿאַרדעקט דעם ספּאָדעק מיט דעם פּנים און
מיט דעם שטעקן געשאָקלט װי מיט אײן לולבֿ .באַלד איז ער געבליבן שטײן עטלעכע מינוטן גאַנץ
שטיל ,אַזױ װי אַ טױטער ,און פּלוצלינג האָט ער אַ געשר ַײ געגעבן מיט גרױס קול און מיט כּעס צום
שׂררה„ :נײן ,נײן ,קײן מענטש האָט דיר דאָס קעסטל ניט גענומען .דאָס איז אַ הימל-געשעפֿט .דו
װירסט עס באַלד האָבן.״ און דאָס גאַנצע פֿאָלק װי אױך עטלעכע ייִדן װאָס דאָרט האָבן געװױנט
האָבן דאָס אַלץ געהערט און געזען און זיך זײער פֿערװוּנדערט.
יעצט האָט שׂימחה דעם שׂררה געגעבן זײַן ים־שטעקן און איז מיט אים און מיט דעם גאַנצן )(34
פֿאָלק געגאַנגען צום ערשטן בױם פֿון די בײמער און האָט דעם שׂררה געהײסן געבן דר ַײ גרױסע
קלעפּ אין בױם .דער שׂררה האָט אַזױ געטאָן .פֿרעגט שׂימחה דעם שׂררה„ :האָסט דו געהערט
װאָס דער בױם זאָגט?״ ענטפֿערט דער שׂררה„ :נײן.״ זאָגט שׂימחה„ :דער בױם האָט געזאָגט ,ער
האָט ניט דאָס קעסטל.״ זאָ האָט מען געטאָן בײַם אַנדערן בױם און בײַם דריטן בױם ,ביז מען איז
געקומען צום ריכטיקן בױם .און װי דער שׂררה האָט דאָרט געגעבן די דר ַײ קלעפּ ,זאָ האָט שׂימחה
אַ גרױסן שפּרונג געגעבן און געפּאַטשט מיט די הענט און האָט געשריגן צום שׂררה„ :װאָס
שטײסט דו? הערסט דו דען ניט דאָס דער בױם שרײַט געװאַלד ,דאָס אונטער אים ליגט דײַן
קעסטל? פֿון הימל האָט מען עס דאָ אַהערגעלײגט .אַלסדאַן לױף גאַנץ געשװינד און ברענג אַ
שפּאָדל! נאָר דו אַלײנט מוזט גײן.
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דער שׂררה איז געשװינד געלאָפֿן און האָט געברענגט דעם שפּאָדל .האָט שׂימחה געהײסן ער זאָל
אָנהײבן צו גראָבן צװײ שפּאָדל טיף .ער האָט געגראָבן צװײ שפּאַדל טיף .װי אָבער ערשראָקן איז
דער שׂררה מיט אַלע פֿרעמדע שׂררים געװאָרן אַלס זײ האָבן ערזען דאָס קעסטל .און דער שׂררה
האָט דאָס קעסטל אין די האַנט גענומען און געװיזן פֿאַר דעם גאַנצן פֿאָלק .די אַלע שׂררים מיט
דעם גאַנצן פֿאָלק האָבן אַראָפּגעכאַפּט די היטלעך פֿון זײערע קעפּ און האָבן פֿאַר שׂימחהן געקניט
װי פֿאַר אײן גאָט .און די פּאַרטעס מיט פּױערן מיט פּאַרבקעס האָבן געקניט און געשריגן„ :דאָס
איז דער אַנדערער האַנט פֿון פּאַן באָג!״

יעצט קען זיך דער לעזער מערקן דעם כּבוד וגדולה ,װאָס ר׳ שׂימחה פּלאַכטע האָט געהאַט .און
דער שענקער מיט זײַן װײַב האָבן עס ניט אױסגעהאַלטן װײַל זײ האָבן אַ מאָל אױס אים געלאַכט.
זײ האָבן געזאָגט„ :װער װײס װאָס אױף אונדז װירד קומען װײַל מיר האָבן געלאַכט אױס אַזױ אַ
מלאך!״ בקיצור ,מען האָט אים אַהײמגעפֿירט אין הױף אַרײַן צום שׂררה ,נאָר מען האָט אים ניט
געקענט לאַנג אױפהאַלטן װײַל דער שׂררה מיט די איבריקע שׂררים האָבן געװוּסט דאָס ער פֿאַסט
שױן דעם דריטן טאָג .און מען האָט אים בעװאָרפֿן מיט גרױסע ,טײַערע מתּנות און מיט זײער פֿיל
געלט .יעדער שׂררה האָט געגעבן זײַן גאָלדענעם זײגער מיט אַלע סיגנעטן פֿון די פֿינגער .עס איז
פֿון די פֿרעמדע שׂררים צונאַנדגעקומען אײן באַרג מיט געלט און מיט צירונג .מען האָט דאָס אַלץ
געלײגט אין אײן קאַסטן ,חוץ װאָס דער ) (35ריכטיקער שׂררה האָט אים אַלײנט אײַנגעפּאַקט אַ
קאַסטן מיט געלט און גאָלד און זילבער און צירונג .בקיצור ,עס האָט בעטראָפֿן קורחס אוצר.

מען האָט עקסטראַ פֿאַר זײַנט װעגן אַלײנט אײַנגעשפּאַנט אַ הערלעכע קאָטש מיט פֿיר פֿערד און
אַלץ אַרײַנגעלײגט אין די קאָטש .און די גרעפֿין מיט די קינדער און אַלע פֿרעמדע שׂררים מיט
זײערע װײַבער מיט קינדער זענען אַלע מיטגעפֿאָרן .עס װאַר זײער פֿיל קאָטשן ,דען יעדער האָט
זיך געהאַלטן פֿאַר אַ זכות דאָס ער האָט זוכה געװעזן אים צו בעגלײטן .און דאָס פּױערנפֿאָלק
װעלכעס האָט נאָר געהאַט אײן פֿערד און אַ װאָגן האָט נאָר אױפֿגעלײגט װאָס נאָר מעגלעך איז
געװען :אַ גוט קאַלב ,גוטע עופֿות ,האָניקװאַקס ,און האָבן מיטגעפֿירט מתּנות פֿאַר דעם שׂימחהן.
בקיצור ,עס זענען געפֿאָרן אַ גרױסע מחנה און דער שׂררה האָט זיך געבעטן ער זאָל אים ערלױבן
צו זיצן מיט אים אין די קאָטש .ר׳ שׂימחה האָט אים ערלױבט .זענען זײ בײדע געזעסן אין אײן
קאָטש.
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װי די מחנה זענען געקומען אין שטאָט האָבן זיך די שטאָטלײַט געװוּנדערט װײַל זײ האָבן געזען
אַזױ פֿיל קאָטשן און האָבן געװאָלט װיסן װוּ אַהין זײ פֿאָרן .װי פֿערװוּנדערט אָבער זענען זײ
געװאָרן דאָס זײ האָבן געזען דאָס די אַלע קאָטשן פֿאַרפֿאָרן פֿאַר ר׳שׂימחה פּלאַכטע .און אַלע
האָבן געפּלאַצט װי זײ האָבן געזען ר׳ שׂימחהן אַרױסקריכן אױס דער קאָטש ,און די אַלע שׂררים
זענען געשטאַנען מיט די בלױסע קעפּ װי פֿאַר אײן מלכות ,און ער איז פֿאַרױסגעגאַנגען און אַלע
פֿון הינטן .און זײ זענען געקומען אין שׂימחהס פּאָקױ און די גרעפֿין האָט זיך געװילקאָמט מיט די
מאַדאַם שׂימחהן און האָט זי געקושט און געהאַלדזט און געשענקט גרױסע מתּנות און געזאָגט:
„װױל איז דיר דו האָסט אַזױ אײן הײליקן גײַסט פֿאַר אַ מאַן.״ און די שׂררים האָבן געמאַכט אין די
שטאָט אַ גרױסע פּאַראַדע ,און יעדער בעזונדער האָט געזאָגט„ :איך װעל דיר אַלע װאָך שיקן
אַלדעס גוטס .און די פּױערן האָבן אױך דאָס אײגענע געזאָגט ,און אַלע האָבן זיך געזעגנט בכּבוד
גדול און אַװעקגעפֿאָרן .און אַלע האָבן געהאַלטן זײער װאָרט און האָבן געשיקט.

די שטאָטלײַט האָבן ניט געקענט אױסהאַלטן און האָבן גאָרניט פֿערשטאַנען װאָס דאָס איז .זאָ
האָבן זײ געפֿרעגט ) (36דעם ייִדישן שענקער װאָס אין דאָרף װױנט .זאָ האָט דער שענקער
דערצײלט די גאַנצע מעשׂה און האָט צו די שטאָטלײַט געזאָגט„ :דער שׂררה מיט די אַנדערע
שׂררים זענען ניט משוגע ,און ער איז באמת אַ מלאך אלקים .װען איך מעכט ניט זעלבער זען די
גרױסע װוּנדער מעכט איך זעלבסט ניט גלױבן .און עטץ זאָלט װיסן דאָס עטץ פֿערזינדיקט ענק די
יאָר און די טאָג דאָס איר רעדט אױף אים און לאַכט אױס אים.״ און די שטאָטלײַט זענען געבליבן
זײער פֿערװוּנדערט ,און עס איז געװאָרן אין די שטאָט עפּעס אַ געשמועס :אפֿשר איז ער טאַקע
עפּעס אַ פֿערבאָרגענער צדיק ,בפרט זײ האָבן געזען ער פֿירט זיך זײער ייִדיש ,און זײַן הױז איז
אָפֿן פֿאַר אָרעמעלײַט .ער האָט מפֿרנס געװעזן אָרעמע תּלמידים חכמים .בקיצור ,ער האָט שױן
געקראָגן אַ שם אין די װעלט.

און מענכע זענען שױן געקומען פֿרעגן סגולות ,און דער גנבֿטיגער גבאי האָט אים שױן
אױסגעלערנט גנבֿישע סגולות :מען זאָל נעמען לולבֿ און קאָכן אין מקװה־װאַסער; מען זאָל זאָגן
דאָס קאַפּיטל כ׳ זיבן מאָל ,דאָס קאַפּיטל ז׳ צװאַנציק מאָל; מען זאָל נעמען פֿעדערן פֿון אַ װײסן
האָן ,לײגן אױף דעם בױך ,װעט מען געװינען אַ בן-זכר; ערד פֿון אַ קבֿר טראָגן אין אַ װײַס בײַטעלע
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אױף דעם האַלדז איז גוט פֿאַר אַ עין הרע רח״ל .שלשה פּעמים ח״י פּגים צו לײגן אונטערן קישן,
און מאָרגן דאָס געלט אַרײַנװאַרפֿן אין רביס צדקה ,קײנער זאָל ניט זען .דאָס איז אַ סגולה צו די
גילדענע אָדער; לױבערזאַלץ מיט רױזנהאָניק געקאָכט אין פּוטערמילך איז אַ סגולה צו די אױגן; און
נאָך פֿיל זאָלכע נאַרישקײטן .און דער רבי האָט זיך דאָס גאַנץ געשװינד אױסגעלערנט ,דען צו
שמאַדקײט איז ר׳ שׂימחה זײער קלוג געװעזן .בקיצור ,ער איז געװאָרן בערימט אין גאַנצן לאַנד.
עס זענען געקומען צו פֿאָרן מענטשן ,מאַנען און װײַבער ,פֿון די האַלבע װעלט ,און יעדער האָט
ערצײלט נסים ונפֿלאות פֿון דעם פֿערבאָרגענעם צדיק .און דער צדיק מיט זײַן װײַב האָבן יעצט
עוסק געװעזן אין הלכות אכילה אַזױ װי די פֿערד .און יעדער מענטש װאָס איז געקומען צו פֿאָרן
האָט זיך געהאַלטן פֿאַר אַ גרױסן זכות דאָס ער האָט זוכה געװעזן צו קריגן די האַנט שלום עליכם
פֿון דעם הײליקן רבי .בקיצור ,ער איז געװאָרן גרױס עד־ לבֿ־השמים :די גאַנצע װעלט האָט ב ַײ
אים געהאַלטן.

דער הויף פֿון רעבי שׂימחה פּלאַכטע
) (37עס זענען אױך געקומען צו פֿאָרן ריכטיקע חסידים און רבנים און לומדים ,און מען האָט זײער
נוהג כּבוד אָן אים געװעזן .און װען די פֿרעמדע חסידים און לומדים האָבן געשמועסט מיט דעם
גבאי בסוד פֿאַרװאָס ,ער זאָל לעבן ,זאָגט קײן מאָל ניט קײן װאָרט תּורה בײַם טיש? זאָ האָט דער
גבאי געענטפֿערט„ :װאָס װעט עטץ דען פֿאַרשטײן פֿון זײַן תּורה? ער זאָל לעבן ,לערנט תּורה
בלױז קבלה בסוד־סודות .זײַנע תּורות זענען פֿון די עולמות העליונים .דאָך האָט זיך דער גנב אײן
עצה געגעבן דאַס דער רבי זאָל אױך זאָגן תּורה בײַם טיש .ער איז געזעסן טאָג און נאַכט מיט
דעם זולל־וסובֿא און האָט אים אױסנװײניק דערצײלט אַלע מעשׂיות פֿון גאַנץ חומש מיט גאַנץ תּנ״ך
און האָט געזען ער זאָל קלאָר זײַן אין אַלע מעשׂיות.

אײן מאָל איז געװעזן אַ שבת ,װאָס עס זענען געװעזן פֿיל לומדים און חסידים און האָבן זײער
געבעטן ,דער רבי זאָל זאָגן אַ דבֿר־תּורה .האָט זײ דער גבאי מבֿטיח געװעזן אַז ער װעט בעטן
דעם רבי ,װעט ער אים צו ליב טאָן און װעט זאָגן„ .נאָר װאָס קומט אַרױס? עטץ װעט דאָך גאָר ניט
פֿערשטײן ".דען זײַנע תּורות זענען דאָך בלױז פֿערבאָרגענע סודות .בקיצור ,עס איז געקומען נאָך
דעם עסן ,האָט דער רבי געעפֿנט זײַן מױל און פֿערגלײסט די אױגן און געזאָגט )די סיגנון האָט ער
געקענט נאָכמאַכן אַזױ װי דער גבאי האָט אים געלערנט ,נאָר די מעשיות האָט ער ניט גוט
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געדענקט(„ .האַ ,האַ ,האַ ,ני ,ני ,ני ,אױ ,אױ ,אױ .װען נח האָט מלחמה געהאַלטן מיט די פּלישטים
אין די מדבר און נח האָט די מלחמה פֿערשפּילט ,איז ניגזר געװאָרן מען זאָל נעמען יצחק אױף די
עקידה ,און די עקידה איז גורם דאָס לאַנגע גלות .אוי ,אוי ,אוי ,האַ ,האַ ,האַ ,ני ,ני ,ני .מים
אחרונים .בענטשן .אור זרוע לצדיק".

נאָך דעם בענטשן האָט אײן חסיד געזאָגט צום אַנדערן„ :ביסט דו אַ מבין אױף די תּורה?״
ענטפֿערט יענער„ :האַ ,האַ ,װאָרום ,דו ביסט אַ מבין? דאָס איז קבלה.״ דער דריטער זאָגט„ :דאָס
איז זײער טיף .דאָס איז סודי־סודות.״ האָט דער גבאי געזאָגט„ :האָב איך ענק געזאָגט ,אַז זײַנע
תּורות זענען ניט פֿאַר ]?[ מענטשן ,נאָר פֿאַר די מלאכים.

װי דער עולם איז אַהײמגעפֿאָרן ,איז שױן געװאָרן ]?[ אין דער װעלט דאָס דער רבי זאָגט זאָלכע
פֿערבאָרגענע סודות ) (38התּורה ,אשר אין לשער ואין לספר .זאָ האָבן זיך אײַנגעזאַמלט פֿון פֿיל
שטעט חסידים און לומדים ,אױך קלײנע רבילעך ,און זענען געפֿאָרן הערן סודות התּורה .בײַם טיש
האָט דער רבי װידער געמאַכט די גנבישה סיגוס און האָט געזאָגט„ :װען מלך נמרוד האָט מלחמה
געהאַלטן מיט שאול המלך ,האָט דניאל פּותר געװעזן דעם חלום פֿון די זיבן קי װאָס פּרעה האָט
געזען בײַם ירדן .און װײַל דער ירדן איז געװאָרן געשלאָגן מיט בלוט ,איבער דעם רעגענט ניט אין
ארץ ישראל ,ביז עס װירד מתוקן דער חטא װאָס זײ האָבן געהאַרגעט יונה דער נביא אין בית
המקדש .װעט װידער גושן געבױט װערן ,און עס װעט רעגענען״ .און האָט נאָך זאָלכע פֿערשידענע
תּורות געזאָגט„ :װי דער מלך אַגג האָט מלחמה געהאַלטן מיט נבוכדנצר ,און נאָך די מלחמה איז
יוסף פֿערקױפֿט געװאָרן קײן מצרים מיט זײַנע ברידער און האָבן ניט געהאַט קײן מנוחה ,ביז קורח
האָט געבױט אַ תּיבה צום מבול .און דאָס איז געװעזן אַ רמז צום בית הראשון.״

און נאָך פֿערשידענע פֿערבאָרגענע סודות האָט ער מגלה געװעזן ,װאָס מען מוז זוכן אַ גרױסן בעל
קבלה ער זאָל דאָס פֿערשטײן .דער גאַנצער עולם האָט זיך אָנגעקוקט אײנער דעם אַנדערן און
יעדער האָט זיך געשעמט צו זאָגן דאָס ער פֿערשטײט גאָר ניט .נאָר איטלעכער בעזונדער האָט
געזאָגט„ :איך פֿערשטײ עס גאַנץ גוט .עס איז אַזאָלכע טיפֿע סודות װאָס אוממעגלעך צו ערצײלן,
טױזנט מײַלן איז װערט צו פֿאָרן אבי צו הערן זאָלכע סודות התּורה ,און איטלעכער בעזונדער האָט
אַזױ געזאָגט ,װײַל אײנער האָט זיך געשעמט פֿאַר דעם אַנדערן .און אױב עס האָט זיך דאָרט בײַם
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טיש געפֿונען עטלעכע װאָס זענען באמת געװעזן לומדים און חכמים און האָבן פֿערשטאַנען אַז ער
אַ װױטעק ,אַ פּראָסטער זולל־וסובא ,ער איז װערט מען זאָל אים הענט מיט פֿיס צוברעכן ,זאָ
האָבן זײ אױך געמוזט שװײַגן און האָבן געמוזט זאָגן דאָס זאָלכע תּורות האָבן זײ נאָך ניט
געהערט זײַט זײ לעבן ,און האָבן געמוזט קומען צו פֿאָרן .דען װען אײנער מעכט ח״ו עפּעס רעדן
אײן װאָרט ,מעכט ער געהײסן אַפּיקורס ,און ער מעכט ניט זיכער געװעזן מיט זײַן לעבן פֿאַר די
געמײנע מענטשן װאָס האָבן אָן אים געגלױבט אַזױ װי די פּױערן האָבן געגלױבט ,אַז ער איז אַ פּאָד
פּאַן באָג .און װאָס אַ מאָל איז זײַן שם גרעסער געװאָרן .בקיצור ,עס זענען געקומען צו פֿאָרן
מענטשן פֿון אַלע עקן װעלט ,און ) (39מען האָט געשיט מיט געלט װי מיט זאַמד ,און יעדער האָט
זיך געהאַלטן פֿאַר אַ גליק ער האָט זוכה געװעזן דאָס דער רבי האָט פֿון אים אַ פּדיון גענומען.

די שׂררים מיט די פּױערן ,בפרט זײַן אײגענער שׂררה ,האָבן אַלע װאָך געשיקט פֿון אַלעם גוטן.
בקיצור ,ר׳ שׂימחה איז זיך געזעסן בכבודו של עולם און האָט געפֿרעסן װי זולל־וסובא .אַ לאַנגע
צײַט איז ער זיך געזעסן במנוחה.

דעם קעניגס פֿויגל אָדער שׂימחהס דריטן משפּט
אין אַ צײַט פֿון עטלעכע יאָר אַרום ,װי ר׳ שׂימחה האָט זיך אַזױ געלעבט במנוחה ,אין גרױסן
פֿערגעניגן ,און זײַן שם האָט געקלונגען אין די לענג און אין די ברײט ,זאָ האָט זיך בײַם מלכות פֿון
דעם לאַנד פּאַסירט אײן גרױס עסק ,װאָס מען האָט זיך ניט געװוּסט קײן עצה צו געבן .האָט מען
געשיקט נאָך אַלע מיניסטערס ,זײ זאָלן קומען און קלערן און האַלטן אײן עצה .זאָ האָט מען
שׂימחהס שׂררה אױך גערופֿן צו דער סעסיע ,דען ער װאַר אױך אַ מיניסטער .װי דער שׂררה איז
שױן דאָרט בײַם מלכות עטלעכע טאָג ,און אַלע האָבן קײן עצה ניט געפֿונען ,זאָ האָט זיך דער
שׂררה דערמאָנט אָן ר׳ שׂימחהן.
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דער שׂררה װאַר זײער בעקאַנט מיט דעם מלכות ,דען זײ האָבן באַנאַנד געלערנט אין די קלאַסן
און האָבן זיך פֿון קינדהײט ביז הײַטע געהאַלטן זײער פֿרײַנדלעך .זאָ זאָגט דער שׂררה צום
מלכות„ :אדוני מלך ,מיר זענען שױן געהאָלפֿן! מיר ברױכן זיך ניט צו ברעכן די קעפּ װעגן אײן עצה:
איך האָב אין מײַן שטאָט װױנען אײן מענטש ,דער איז אַ רײנער מלאך .ער װײס אַלץ פּונקט גענױ
װי גאָט זעלבסט .לאָז מען נאָך אים שיקן! ער װירד אונדז באַלד העלפֿן.

דער מלך װאַר אָבער אײן גרױסער חכם .ער האָט ניט געגלױבט אין זאָלכע נאַרישע בײַקעס .זאָ
האָט דער מלך אָנגעהױבן זײער שטאַרק צו לאַכן און האָט געזאָגט צום שׂררה„ :װען איך מעכט
דיך ניט געקענט פֿאַר אַ גרױסן חכם ,מעכט איך מיך ניט װוּנדערן אַז דו רעדסט זאָלכעס
נאַרישקײט.

זאָ ענטפֿערט דער שׂררה„ :אדוני מלך! דו קענסט מיך יאָ פֿון קינדהײט און װײסט גוט אַז איך בין
זײער פֿיל װײניקער גלױבער אָן זאָלכע זאַכן װי דו ,און װען טױזנט מענטשן מעכטן מיר זאָלכעס
ערצײלט מעכט איך אױך ניט גלױבן .אָבער זאָלכעס ) (40װאָס איך האָב זעלבסט געזען מיט מײַנע
אױגן ,פֿאַר װאָס זאָל איך ניט גלױבן?״ און ער האָט דערצײלט די גאַנצע מעשׂה פֿון דעם פֿערד און
פֿון דעם קעסטל ,און אַלע זענען געבליבן פֿערװוּנדערט .און נאָך עטלעכע מיניסטערס האָבן אױך
געזאָגט„ :מיר האָבן אױך געהערט פֿון דעם מאַן דאָס ער איז זײער גרױס און קען זײער פֿיל.״ נאָר
דער מלך האָט דאָך ניט געגלױבט.

זאָ האָבן זיך אַלע מישבֿ געװעזן מיט די עצה פֿון מלך און האָבן געזאָגט„ :װאָס װעט דען דאָס
שאַטן װען מען װעט נאָך אים שיקן? אונדזערע עצה װאָס מיר ברױכן װעט מען אים זאָ װי זאָ ניט
פֿרעגן ,דען עס נוצט ניט אַז אַ ייִד אַ ציװילנע מענטש זאָל װיסן פֿון אונדזערע סודות ,נאָר מיר װעלן
זיך איבערצײַגן אױב עס איז װאָר דאָס ער װײס עפּעס.

זאָ זאָגט דער מלך„:לאָז מען שרײַבן דאָס ער זאָל װי אַם געשװינדסטן קומען צו פֿאָרן.״ זאָגט דער
שׂררה„ :װי מײנסט דו ער איז אַזױ אַ מענטש װי אונדז? נאָך אים מוז מען שיקן דײַן קעניגלעכע
קאָטש מיט דײַן מוזיק און עטלעכע גרױסע גענעראַלן ,און איך זעלבסט װעל אױך מיטפֿאָרן ,װעל
איך אים זײער בעטן ער זאָל מיר צוליב טאָן און קומען צו פֿאָרן.״
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מען האָט אַזױ געטאָן :עס זענען אַװעקגעפֿאָרן עטלעכע הערלעכע קאָטשן מיט די גרעסטע
גענעראַלן ,און דער בן־מלך מיט דעם שׂררה זענען געזעסן אין די קעניגלעכע קאָטש און זענען
אַהינגעקומען .װי דאָס שטעטל האָבן ערזען די קעניגלעכע קאָטש מיט די איבריקע קאָטשן מיט די
אַלע גרױסע לײַט ,האָבן זיך אַלע זײער פֿערװוּנדערט ,װוּאַהין זײ קענען פֿאָרן .װי פֿאַרװוּנדערט
זענען זײ אָבער געבליבן אַז זײ האָבן געזען דאָס די אַלע קאָטשן פֿאָרן פֿאַר דעם הױז פֿון ר׳
שׂימחה פּלאַכטע ,און אַלע גענעראַלן מיט דעם בן־מלך און מיט זײער שׂררה גײען אַרײַן צו
שׂימחהן .זײ האָבן געלאַכט און אױך געפּלאַצט ,און רעדן טאָר מען ניט אײן װאָרט.

װי די געסט זענען אַרײַנגעקומען מיט גרױס דרך־ארץ ,זאָגט דער שׂררה צו זײַן פּאָד פּאַן באָג:
„זעסט דו ,װי טר ַײ איך בין דיר? איך װיל דיך מאַכן פֿיל גליקלעכער ,װי איך בין .איך בין דאָס אָבער
ניט אין שטאַנד ,דען איך בין דאָך נאָר בלױז אַ שׂררה .זעסט דו ,איך האָב דיך אָבער זײער גרױס
געמאַכט בײַם מלכות ,און אַז דו װעסט דאָרט טרעפֿן װאָס מען װירד דיך ) (41פֿרעגן ,זאָ װעט דיך
דער מלך גליקלעך מאַכן ,און לכּבוד דיר האָט מען נאָך דיר געשיקט די קעניגלעכע קאָטש מיט
אַלע גרעסטע גענעראַלן.״

װי שׂימחה האָט דאָס געהערט ,איז אים געװאָרן ביטער אין זײַן האַרץ .ער האָט זיך געטראַכט,
„הלװאי מעכט דער שׂררה קראַנק געלעגן ,אָדער דער טײַװל מעכט אים גענומען ,אײדער ער האָט
מיך גרױס געמאַכט בײַם מלכות.״ און צום װײַב האָט ער געזאָגט„ :גאָט װײס אױב איך װעל ניט
װידער ברױכן די שאָנגעס מיט די קאַנען ,און אפֿשר װעל איך זײ שױן ניט קענען בעניצן ,דען ב ַײ
אײן מלכות איז מען דאָך אײַנגעשטעלט מיט דעם לעבן װען מען ערקענט דעם מינדסטן שװינדל.
ביטער װי דער טױט.״

עס העלפֿט אַלץ ניט :יאָ גערן ,ניט גערן ,מוז מען זיך מאַכן אײן האַרץ װי אַ שטײן און מען מוז
פֿאָרן .בקיצור ,מען איז געפֿאָרן ,מען איז אַהינגעקומען ,מען האָט אים אָנגענומען מיט גרױס כּבוד,
מען האָט אים געשיקט אין אַ ייִדיש גאַסטהױז ,אױף די העכסטע אָרט אים געהײסן בעהאַנדלען,
אױף קעניגלעכע קאָסטן .דען ער קען דאָך אין קעניגלעכן הױף ניט עסן ,מען האָט פֿאַר אים
געמאַכט אײן הערלעך מיטאָג װי פֿאַר אײן מלכות .ער האָט באמת ניט געקענט עסן .זײַן מױל מיט
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זײַן האַרץ װאַרן אים פֿערשלאָסן ,דען ער האָט זיך פֿאָרגעשטעלט זײַן שװאַרצן סוף װאָס ער װעט
דאָ האָבן .נאָר אָבער װײַל מען האָט אים זאָ זײער אָנגעהאַלטן און געבעטן ,זאָ האָט ער מיט
גװאַלד עפּעס געגעסן.

דורך די צײַט װײַל ער האָט דאָ געגעסן ,האָט דער סאַנאַט מיט אַלע מיניסטערס געקלערט װאָס
מען זאָל אים פֿרעגן .האָבן זײ אױף די געשװינד ניט געקענט ערקלערן .זאָ איז געפֿאַלן אײן עצה
מען זאָל אים לאָזן אין גאַסטהױז דר ַײ טאָג ,און דורך די דר ַײ טאָג װעט מען שױן עטװאַס ערקלערן
װאָס מען זאָל אים פֿרעגן .זאָ האָט מען נאָך מיטאָג געשיקט נאָך דעם ר׳ שׂימחה אין קעניגלעכן
הױף צו קומען .און דער קעניג מיט דעם גאַנצן סאַנאַט האָבן צו אים מיט גרױס כּבוד אַזױ געזאָגט:
„ליבער הײליקער מאַן ,מיר בעטן אײַך מיט גרױס כּבוד דאָס איר זאָלט בלײַבן אין גאַסטהױז דר ַײ
טאָג .אין דריטן טאָג װירד מען נאָך אײַך שיקן ,און אַז איר װעט צוטרעפֿן די פֿערבאָרגענע זאַך
װאָס מיר װעלן אײַך פֿרעגן ,זאָ װירד איר גליקלעך זײַן אױף אײביק (42) ,מיט קינדער און מיט
קינדסקינדער.״ ער האָט געזאָגט„ :גוט.״ מען האָט אים מיט גרױס כּבוד געפֿירט אין גאַסטהױז
אַרײַן ,און מיט קעניגליכן בעפֿעל האָט מען געהײסן דעם גאַסטהײַזער מען זאָל דעם גאַסט
בעהאַנדלען װי אײן מלכות און געבן אַלץ װאָס ער װעט נאָר פֿערלאַנגען ,דער קעניג װעט אַלץ גוט
בעצאָלן.

דער גאַסטהײַזער האָט אַזױ געטאָן .מען האָט דעם אורח מיט די װײַסע יופּעצע אַרײַנגעזעצט אין
אײן בעזונדער פּאָקױ זײער הערלעך ,און מען האָט אָנגעגרײט פֿאַר זײַנעט װעגן מעדנים װי פֿאַר אַ
מלכות .נאָר אָבער די גאַל האָט אים נעבעך געפּלאַצט פֿאַר גרױסע צרות ,דען באמת איז ער דאָך
געװעזן דער צעכמײנסטער פֿון אַלע זולל און סובאס און דער גרעסטער בערימטער קינסטלער פֿון
אַלע גערימטע פֿרעסערס .יעצט אָבער איז אים זײַן האַרץ פֿערשלאָסן געװאָרן ,ביטער און זױער
איז אים געװעזן אַז ער האָט זיך דערמאָנט פֿון דעם דריטן טאָג ,אַז מען װעט אים רופֿן צום מלך.
דאָס איצטיקע מאָל איז די טױטשרעק פֿיל גרעסער געװעזן װי דענצמאָל בײַם קעסטל פֿון שׂררה.
דען אײן שׂררה איז דאָך ניט קײן מלכות ,אָבער ב ַײ אײן מלכות קען ער דאָך גאַנץ געשװינד זײַן
לעבן פֿערלירן װען עס װירד זיך אױסװײַזן דאָס ער איז נאָר אַ פּראָסטער פֿרעסער און מאַכט צו
נאַר אַ מלך מיט אַ גאַנצן סאַנאַט .בקיצור ,ער האָט די גאַנצע צײַט ניט געגעסן ,ניט געטרונקן און
ניט געשלאָפֿן ,נאָר איז אין זײַן פּאָקױ געגאַנגען אַהין און אַהער .און אַלע טאָג האָט מען פֿון מלכות
געשיקט נאָך דעם גאַסטהײַזער און מען האָט אים אױסגעפֿרעגט אױב ער בעהאַנדלט דעם גאַסט
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גוט .האָט דער גאַסטהײַזער געזאָגט דעם גאַנצן אמת דאָס מען האָט פֿאַר אים אָנגעגרײט
מעדני־מלך ,נאָר ער האָט נאָך די גאַנצע צײַט ניט אין זײַן מױל געהאַט דאָס מינדסטע :ער פֿאַסט,
ער עסט ניט און טרינקט ניט און שלאָפֿט ניט.

װי זײ האָבן דאָס געהערט און דער שׂררה האָט אױך ערצײל דאָס ב ַײ זײַן קעסטל האָט ער אױך
דר ַײ טאָג און דר ַײ נעכט ניט געגעסן ,זאָ האָבן זײ שױן אָנגעהױבן אַ ביסל צו גלױבן דאָס ער מוז
זײַן אַ גרױסער מאַן און ער װעט געװיס װיסן װאָס מען װעט אים פֿרעגן .אַלזאָ האָט מען אָנגעהױבן
צו קלערן װאָס מען זאָל אים פֿרעגן דאָס מיר זאָלן זיך דאָך ריכטיק ערװיסן אױב ער װירקלעך אײן
הימלישער גײַסט איז.

) (43פֿון אַלע מיניסטערס איז אױסגעקליבן געװאָרן דער אַלערפֿאָרנעמסטער מיניסטער דאָס ער
זאָל טראַכטן און אױסקלערן אײן עצה װאָס מען זאָל פֿרעגן ,דען דער מיניסטער װאַר באמת דער
גאַנץ גרױסער חכם .זאָ האָט ער אַזױ געזאָגט„ :מײַן עצה איז דאָס װעגן אונדזער עסק פֿון דעם
סוד מלוכה װאָס מיר האָבן צו טראַכטן ,דאָס זאָלן מיר אים גאָר ניט פֿרעגן ,דען זאָ אײן זאַך װאָס
רירט אָן צו די מלוכה טױג ניט פֿאַר קײן מענטש מגלה צו זײַן ,דען ממה־נפֿשך ,איז ער אַ
פּראָסטער מענטש װי אַלע מענטשן ,װעט ער דאָך געװיס ניט װיסן אונדז צו העלפֿן צו אונדזער
זאַך .איז ער אָבער יאָ אײן גרױסער חכם ,זאָ טױג אױך ניט אַז אײן ציווילנע מענטש זאָל וויסן פון
אונדזערע פערבאָרגענע סודות .אַלזאָ פון אטנדזער זאָך זאָל מען אים גאָר ניט פרעגן און אויך ניט
איין װאָרט רעדן דערפֿאָן ,נאָר מיר זאָלן קלערן עפּעס אַנדערש אים צו פֿרעגן דאָס מיר זאָלן זיך
איבערצײַגן װאָס אין אים שטעקט.

די עצה איז װױל געפֿעלן דעם מלך מיט דעם גאַנצן סאַנאַט .יעצט מוז מען קלערן ,װאָס מען זאָל
אים פֿרעגן .זאָ זאָגט דער זעלבער מיניסטער ,דער חכם„ :איר זאָלט װיסן ,דאָס װען ער איז אַ
חכם ,זאָ װירד ער די שװערסטע זאַך אױך צוטרעפֿן ,דען אײן ריכטיקער חכם קען צוטרעפֿן די
גרעסטע חכמה ,אָבער קײן נאַרישקײט קען קײן חכם ניט טרעפֿן ,און אײן נאַר קען קײן חכמה ניט
טרעפֿן ,נאָר בלױסע נאַרישקײטן .נאָר די חכמה איז אין צװײ חלקים :אײן חכמה איז װאָס דער
מענטש האָט אױסגעאַרבעט פֿון זיך זעלבסט ,דאָס הײסט חכמה טבעית ,נאַטירלעכע חכמה .און
אײן חכמה איז פֿאַראַן װאָס מען גיבט דעם מענטש חכמה פֿון הימל ,אַזױ װי עס שטײט געשריבן
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)ד׳ נתן חכמה לשלמה( ,דער אײבערשטער האָט געגעבן חכמה צו שלמה המלך ע״ה .דאָס הײסט
חכמה אלוהית ,די געטלעכע חכמה .אַלסדאַן ,דער חכם איז פֿון זיך זעלבערט קלוג דער קען אײן
חכמה-זאַך צוטרעפֿן ,אָבער אײן נאַרישקײט קען ער קײנמאָל ניט צוטרעפֿן .אָבער דער חכם װאָס
מען האָט אים געגעבן חכמה פֿון הימל ,דער קען אַלץ צוטרעפֿן ,הן אײן חכמה און הן אײן
נאַרישקײט איז ב ַײ אים אַלץ אײנס ,דען מען איז אים דאָך אַלץ מגלה פֿון הימל װאָס ער װיל און
װאָס ער ברױך.

אַלזאָ לאָזן מיר אים פֿרעגן אײן נאַרישקײט ,װאָס ער װעט ) (44זיך גאָר ניט ריכטן ,און אַז ער װעט
דאָס טרעפֿן װעלן מיר װיסן דאָס ער איז אײן ריכטיקער חכם װאָס מען גיבט אים חכמה פֿון הימל,
און ער איז אַ הימל-מענטש און איז אין הימל גאַנץ גרױס .און אַז עס װירד זיך אױסװײַזן אַז ער איז
באמת אַ חכם פֿון הימל-חכמה ,זאָ זאָלן מיר אים גרױס כּבוד אָנטאָן און גרױסע מתּנות שענקען,
דען ער קען אַ מאָל אונדז אױס די גרעסטע נױט אַרױסהעלפֿן און פֿון אַלעס שלעכטן בעשירמען.

דער מלך מיט דעם גאַנצן סאַנאַט האָבן אױף די עצה מסכים געװעזן .יעצט מוז מען קלערן װאָס
מען זאָל אים פֿרעגן דאָס ער זאָל זיך ניט ריכטן .יעדער האָט אײן אַנדערע עצה געגעבן און האָט
קײנעם ניט געפֿעלן.

דאָרט בײַם מלך אין די שטוב װוּ די מיניסטערס זענען געזעסן און געקלערט איז געװעזן אין די
װאַנד פֿון די מױער אײן פֿראַמאַרקע .דאָס איז אײן פֿירעקיק לאָך אין די װאַנד מען זאָל קענען
עפּעס אַרײַנשטעלן .און די פֿראַמאַרקע װאַר מיט אַ שײן טירל פֿערשלאָסן .און ניט װײַט פֿון די
פֿראַמאַרקע האָט געהאַנגען אַ שטײַגל מיט אײן פֿױגל .זאָ איז געפֿאַלן די עצה מען זאָל אין די
פֿראַמאַרקע אַרײַנשטעלן עסן און טרינקן פֿאַר דעם פֿױגל אױף צװײ טאָג ,און מען זאָל דעם פֿױגל
אַרױסנעמען פֿון דעם שטײַגל און אַרײַנזעצן אין די פֿראַמאַרקע און פֿערשליסן דאָס טירל און דאָס
שטײַגל אַרױסנעמען פֿון דער שטוב מען זאָל גאָר ניט װיסן אױב עס איז דאָ געװעזן אַ פֿױגל .און
מען װירד אים פֿרעגן װאָס דאָ ב ַײ אונדז האָט זיך פּאַסירט .און אַז ער װעט דאָס טרעפֿן ,זאָ װעלן
מיר װיסן דאָס זײַן חכמה איז פֿון הימל און ער איז גאַנץ גרױס.״
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די עצה האָט אַלע זײער גוט געפֿעלן .מען האָט אַזױ געטאָן :מען האָט דעם פֿױגל אַרױסגענומען
פֿון שטײַגל און אַרײַנגעזעצט אין די פֿראַמאַרקע .און װי מען האָט געװאָלט דאָס טירל צושליסן איז
דער פֿױגל אַרױסגעפֿלױגן .מען האָט אים אַרומגעיאָגט ביז מען האָט אים געכאַפּט ,און מען האָט
אים דאָס צװײטע מאָל אַרײַנגעזעצט אין די זעלבע פֿראַמאַרקע .און ער איז דאָס צװײטע מאָל אױך
אַרױסגעפֿלױגן .מען האָט אים װידער אַרומגעיאָגט ביז מען האָט אים װידער געכאַפּט .דאָס דריטע
מאָל האָט אים דער מלך זעלבסט גאַנץ פֿעסט געהאַלטן דאָס ער האָט שױן ניט ) (45געקענט
אַרױספֿליען ,און מען האָט אים פֿערשלאָסן און אַלע מיניסטערס האָבן געמוזט שװערן דאָס קײנער
זאָל זיך ניט װיסן מאַכן דאָס עס זאָל בלײַבן בסוד גדול.

יעצט ,מײַן ליבער לעזער ,װעלן מיר גײן צו ר׳ שׂימחהן געװאָר װערן װאָס ער מאַכט .ער איז נעבעך
געזעסן אין גרױסע צרות ,ניט געגעסן ,ניט געטרונקן ,ניט געשלאָפֿן ,און זײַן אָקסנקאָפּ איז שױן
באַלד געװעזן אױסגעטריקנט פֿון פֿיל קלערן .װי עס איז שױן געקומען די לעצטע נאַכט װאָס ער
האָט געװוּסט דאָס מאָרגן װירד זײַן זײַן יום־הדין ,זאָ האָט ער די נאַכט געשפּירט טעם טױט.

דאָך האָט ער זיך מיישב געװעזן„ ,איך װעל זאָגן די גאַנצע װאָרהײט דאָס יענע צװײ מאָל האָט עס
מיר געראָטן ,און דאָס דריטע מאָל ,פֿאַר דעם מלך ,האָט עס מיר שױן ניט געראָטן .און איך װעל
דערצײלן דעם גאַנצן אמת דאָס איך בין באמת אײן פּראָסטער מענטש ,און פֿאַר די װאָרהײט װעט
מען מיך דאָך ניט אומברענגען .און מײַן שׂררה װעט מיר אַלץ אַװעקנעמען װאָס ער האָט מיר
געגעבן .זאָ װעל איך װאַסער טראָגן און װעל דאָך בלײַבן לעבן .און אַז איך װעל ניט זאָגן די
װאָרהײט און װעל מאַכן מיט דעם שמים־פּנים דעם גנבישן שװינדל דאָס איך בין אַ רבי און עס
װעט זיך אױסװײַזן אַז איך װײס אַ קרענק ,און איך װעל בלײַבן אַ ליגנער ,זאָ בין איך געװיס ניט
זיכער מיט מײַן לעבן .גוט ,די עצה האָט ר׳ שמחהן זײער געפֿעלן ,דען באמת האָט ער דאָך קײן
אַנדער עצה ניט געהאַט.

מאָרגן פֿרי ,דעם דריטן טאָג ,האָט ער גאַנץ פֿרי אָנגעדאַװענט און איז געגאַנגען אין די װײַסע
יופּעצע ,אין דעם טלית און תּפילין ,אין דעם גרױסן ספּאָדעק װי אַ װאָלקנבראָך אױף זײַן קאָפּ ,און
האָט אױסגעזען װי אײן ענגלישער סורר־ומורה.
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פּלוצלינג זענען אַרײַנגעקומען די גרױסע מענער פֿון מלך .װי זײ האָבן אים ערזען אין די קלײדער
האָבן זײ זיך ערשראָקן װי פֿאַר דעם מלאך-דומה .זײ האָבן געװאַרט ביז ער האָט אָפּגעלײגט
טלית ותּפילין און האָבן אים מיט גרױס כּבוד געבעטן ער זאָל מיט זײ מיטגײן ,דען דער מלך מיט
אַלע מיניסטערס ערװאַרטן אים מיט גרױס כּבוד .ער איז מיט זײ געגאַנגען און האָט זיך געמאַכט אַ
חשק עס זאָל אױסזען דאָס ) (46ער גײט מיט חשק אַהין .אױף דעם פּנים האָט עס אױסגעזען אַז
ער גײט מיט חשק אָבער אינװײניק האָט אים געפּלאַצט דער װײשעט .ער איז אַהינגעקומען ,דער
מלך מיט אַלע מיניסטערס זענען שױן גרײטגעזעסן און אױף אים געװאַרט.

װי ער איז גאָר אַרײַנגעקומען האָט ער ניט געװאַרט ביז זײ װעלן אים פֿרעגן נאָר ער האָט באַלד
אָנגעהױבן צו זאָגן די ריכטיקע װאָרהײט און האָט אַזױ געזאָגט„ :ליבע הערשאַפֿטן ,עטץ ברױכט
מיך גאָר ניט צו פֿרעגן .דאָס ערשטע מאָל האָט עס דעם פֿױגל געגראָטן דאָס ער איז פֿר ַײ
געפֿלױגן ,און דאָס צװײטע מאָל האָט עס אים אױך געגראָטן אָבער דאָס דריטע מאָל פֿון מלכס
האַנט איז ער שױן פֿעסט געפֿאַנגען געװאָרן ,און עס האָט אים שױן ניט געגראָטן .דאָס האָט ער
געמײנט זיך זעלבערט :דאָס ערשטע מאָל מיט דעם פֿערד אין װאַלד האָט עס אים געגראָטן ,דאָס
צװײטע מאָל אין דאָרף מיט דעם קעסטל דימאַנטן האָט עס אים אױך געגראָטן ,נאָר יעצט ,דאָס
דריטע מאָל ,אין מלכס האַנט ,איז ער געפֿאַנגען געװאָרן ,און עס האָט אים ניט געגראָטן.

דער מלך אָבער מיט די מיניסטערס האָבן דאָך ניט געװוּסט װאָס דער נאַר האָט אין זײַן זין און
װאָס ער מײנט .װי זײ האָבן נאָר געהערט די װערטער װאָס ער האָט געזאָגט דאָס צװײטע מאָל
האָט עס דעם פֿױגל געגראָטן און דאָס דריטע מאָל פֿון מלכס האַנט איז דער פֿױגל געפֿאַנגען
געװאָרן ,עס האָט אים שױן דאָס דריטע מאָל ניט געגראָטן ,האָבן זײ געמײנט דאָס ער האָט
צוגעטראָפֿן זײער סוד ,און אײדער ער האָט אױסגערעדט דאָס װאָרט איז געװאָרן אַ גרױס
געפּאַטש און אַ גרױס געשרײַ„ :װיװאַט! װיװאַט!״ ,און אַלע זענען געבליבן זײער פֿערװוּנדערט און
זענען אַלע געפֿאַלן כּורעים ומשתחװים פֿאַר גאָטס חכם ,דען עס האָט דאָך ב ַײ זײ געהײסן דאָס
ער האָט זײַן חכמה פֿון גאָט ,אַזױ װי ,להבדיל ,שלמה המלך ע״ה .װי ער האָט דאָס געהערט און
געזען איז ער שױן קלוג געװאָרן און האָט שױן מער ניט גערעדט אײן װאָרט נאָר איז געבליבן שטיל
װי די װאַנד.
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מכבד זײַן דעם פּאָד פּאַן באָג
און פֿאַר גרױס פֿרײד און גרױסע װוּנדער האָבן זײ ניט געװוּסט װאָס פֿאַר אײן כּבוד זײ זאָלן אים
אָנטאָן .און װײַל זײ האָבן געװוּסט דאָס ער האָט שױן דר ַײ טאָג ניט געגעסן האָבן זײ אים ניט
געװאָלט אױפֿהאַלטן נאָר אַלע האָבן אים מיט גרױס כּבוד בעגלײט ביז אין גאַסטהױז ,און מען )(47
האָט פֿון מלכות באַלד אַהערגעשיקט די גרױסע מוזיק ,און מען האָט געשפּילט לכּבוד דעם פּאָד
פּאַן באָג .און מען האָט געמאַכט גרױסע לימינאַציע אין די שטאָט :אַלע פֿענצטער און אַלע גאַסן
האָבן געלױכטן פֿון ליכט און פֿון לאָמפּן ,אַלץ לכּבוד דעם הימל-מענטש .און דער שׂררה איז
געװאָרן גרױס עד־לב־השמים.

דער מלך מיט אַלע מיניסטערס האָבן אים געקושט און געהאַלדזט ,דען דורך אים האָבן זײ דאָך
זוכה געװעזן צו קענען דעם הײליקן מאַן און צו זען די גרױסע װוּנדער .אױך די מלכּה האָט דאָס
אַלץ געהערט .זאָ האָט זי געבעטן דעם מלך ער זאָל דעם הײליקן מאַן בעטן ער זאָל נאָך אײנמאָל
קומען אין קעניגלעכן פּאַלאַץ דאָס זי זאָל אױך זוכה זײַן אים צו זען און כּבוד אָנצוטאָן .דער מלך
װאַר ניט דרייסט צו רעדן צו דעם מלאך קרום ,נאָר דער שׂררה האָט אים געבעטן ,און װי דער
שׂררה איז צוריקגעקומען צו די מלכּה מיט די גוטע בשורה דאָס דער הײליקער מאַן װעט קומען,
זאָ איז די מלכּה מיט די אַלע גרױסע דאַמען ,זײער הערלעך פֿערקלײדט ,אַקעגנגעגאַנגען .און אַ
גאַנצן װעג אױסגעשפּרײט מיט רױזנבלומען און מיט גרױס כּבוד ענטפֿאַנגען אין קעניגלעכן פּאַלאַץ.
און יעדע דאַמע האָט זיך גענײגט ,און זײ האָבן אים בעװאָרפֿן מיט גרױסע מתּנות ,און דער מלך
מיט אַלע גרױסע לײַט האָבן אים בעשענקט מיט זײער גרױסע ,הערלעכע מתּנות.

ר׳ שׂימחה איז עקסטראַ געגאַנגען אין שול אַרײַן ,און דער מלך מיט אַלע גרױסע לײַט זענען
מיטגעגאַנגען ,און שׂימחה האָט געהײסן מאַכן דעם מלך אַ מי־שברך .אַלע ייִדן זענען
צונאַנדגעקומען לכּבוד דעם מלך ,און דער מלך האָט די ייִדן זײער שײן אַנטפֿאַנגען און האָט אַ
גרױסע נדבה געשענקט אױף די שול און אױף די אָרעמע־לײַט .מיט גרױס כּבוד זענען זײ
צוריקגעגאַנגען אין קעניגס-הױף ,און אַלע ייִדן האָבן זײ באַגלײט מיט גרױס כּבוד ,און אַלע האָבן
געשריגן„ :אונדזער מלך מיט די מלכּה מיט זײערע קינדער זאָלן לעבן און זאָלן גליקלעך זײַן!״
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װי זײ זײַנען געקומען פֿאַר דעם פּאַלאַץ ,זאָ זענען שױן געשטאַנען זײער פֿיל קאָטשן
אײַנגעשפּאַנט ,און פֿאַר ר׳ שׂימחהן איז געװעזן גרײט דעם מלכס קאָטש ,און זי װאַר פֿיל בעלאָדן
מיט גאָלד ,זילבער ,געלט און זײער טײַערע מתּנות .און דער מלך מיט די מלכּה האָבן זײ אַ ביסל
באַגלײט און געװוּנטשן ) (48אַ גליקלעכע רײַזע .און אײדער דער מלך האָט זיך מיט ר׳ שׂימחהן
געזעגנט ,האָט דער מלך צו אים אַזױ געזאָגט„ :דאָס אַלץ װאָס איך האָב דיר געגעבן דאָס איז נאָר
דערװײַל .קערצלעך אָבער װעל איך דיר שיקן דאָס דו מיט קינדסקינדער װעלן האָבן גענוג און איך
װעל זאָרגן פֿאַר דיר װי אַ טאַטע פֿאַר זײַן אײגן קינד.״ אױך פֿיל ייִדן זענען געקומען און האָבן
אַרײַנגעװאָרפֿן אין די קאָטש קװיטלעך מיט פּדיונים ,און ער האָט אַלץ צוגענומען .און צו װעלכן ער
האָט געגעבן אַ שאָקל מיט דעם קאָפּ ,דער האָט געמײנט אַז ער פֿליט אין זיבעטן הימל אַרײַן.

דער שׂררה מיט דעם בן־מלך מיט ר׳ שׂימחהן זענען געזעסן אין קעניגס קאָטש ,און די איבריקע
גרױסע לײַט זענען געזעסן אין אַנדערע קאָטשן ,און זײער פֿיל קאָטשן מיט גרױסע לײַט זענען
מיטגעפֿאָרן .װי ר׳ שׂימחה מיט די אַלע גרױסע מענער זענען שױן ניט װײַט געװעזן פֿון דער הײם,
נאָך אײן מײַל אָדער צװײ מײַלן פֿון די שטאָט ,זאָ זענען שױן די רײַטער מיט די מוזיק
פֿאַרױסגעלאָפֿן און מען האָט פֿאַר ר׳ שׂימחהס טיר געמאַכט די גרױסע פּאַראַדע מיט מוזיק לכּבוד
די מאַדאַם שׂימחהן .און מען האָט איר אָפּגעגעבן די נאַכריכט דאָס איר ליבער מאַן קומט צו פֿאָרן
און אײן פֿרײַנדלעכן גרוס פֿון די קעניגין און פֿון אַלע גרױסע דאַמען און אַ פֿרײַנדלעכן בריװ פֿון די
קעניגין .מאַדאַם שׂימחה האָט דעם בריװ אױפֿגעמאַכט צו לעזן ,זי האָט אַרײַנגעקוקט אין דעם
בריװ װי דער האָן אין בני־אדם און האָט זיך זײער בעדאַנקט.

און װי די אַלע קאָטשן זענען שױן געקומען מיט ר׳ שׂימחהן ,זאָ איז די גאַנצע שטאָט ייִדן
געשטאַנען און האָבן דאָס געזען װי דער שׂררה מיט דעם בן־מלך און נאָך עטלעכע גענעראַלן פֿירן
ר׳ שׂימחהן אונטער דעם אָרעם און שטײן פֿאַר אים כּעבד-לפֿני-מלך .און די אַלע גרױסע מענער
האָבן זיך דאָ אױפֿגעהאַלטן עטלעכע טאָג ,און מען האָט געמאַכט גרױסע פּאַראַדעס און גרױסע
פֿרײד אַלע טאָג .און זײ האָבן איבערגעלאָזט גרױסע מתּנות און האָבן זיך אָפּגעזעגנט מיט דעם
צדיק און מיט די מאַדאַם און פֿאָרטגעפֿאָרן.
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נאָך אין עטלעכע טאָג איז געשטאַנען פֿון קעניגס האַנט אין צײַטונג-בלאַט דאָס די גאַנצע װעלט
זאָלן װיסן דאָס קײן גרעסערער הײליקער מאַן װאָס האָט די הײליקע חכמה פֿון הימל ,איז ניט
) (49פֿאַראַן װי דער גרױסער גאון ר׳ שׂימחה .און װער עס װירד ח״ו עטװאַס טון אָדער רעדן ח"ו
אױף זײַן הײליקן כּבוד ,דער איז חײבֿ־מיתה .און אַלע װאָך און אַלע חודש האָט מען אים געשיקט
פֿון מלכות־הױף געלט מיט מתּנות כּיד המלך .בקיצור ,זײַן שם איז געגאַנגען מסוף עולם ועד סופו,
אַזױ צװישן פֿרעמדע פֿעלקער און אַזױ צװישן ייִדן .עס זענען טאָג־טעגלעך געקומען צו פֿאָרן
מענטשן פֿון אַלע עקן װעלט .און צװישן הונדערט קראַנקע ,װען אפֿילו נײַן און נײַנציק זענען
געשטאָרבן און אײנער איז לעבן געבליבן ,האָט מען ניט געדענקט פון די וואָס זענען געשטאָרבן,
נאָר פון דעם איינעם וואָס איז לעבן געבליבן .און עס האָט געקלונגען אין די װעלט דאָס דער רבי
האָט אײנעם בײַם לעבן ערהאַלטן .און אַזױ האָט זיך די גאַנצע װעלט גענאַרט אָן דעם גראָבן יונג.
און אפֿילו לומדים חכמים האָבן זיך אױך גענאַרט און זענען געפֿאָרן און האָבן געגלױבט אָן דעם
זולל־וסובֿא װי ,להבדיל ,אָן אַ ריכטיקן נביא .און דער שװינדל האָט די גאַנצע װעלט פֿערבלענדט,
און מען האָט געמוזט לאַנג װאַרטן אונטער זײַן טיר אײדער מען האָט זוכה געװעזן אַרײַנצוקומען.
און דער שם איז געגאַנגען דאָס ער פֿאַסט משבת לשבת ,דען מען האָט אים ניט געזען עסן .נאָר
באמת האָט ער טאַקע ניט געגעסן ,נאָר געפֿרעסן װי אַ בלינד פֿערד .נאָר עס איז געװעזן מיט
גרױס חכמה ,עס האָט קײן שום מענטש פֿון דעם ניט געװוּסט ,נאָר זײַן װײַב ,און זי האָט דאָס אַלץ
אַרײַנגעברענגט אין זײַן שטיבל דאָס קײן מענטש זאָל ניט װיסן .און צװישן מענטשן האָט זי
געשריגן גװאַלד ,איר מאַן עסט גאָרניט.

און עס זענען אױך געקומען צו פֿאָרן גרױסע לײַט ,רבנים ,גוטע ייִדן) ,אױך זאָלכע גוטע ייִדן װי ער(,
לומדים ,אפֿילו זאָלכע װאָס האָבן פֿערשטאַנען די גנבֿה מיט דעם שװינדל זענען אױך געקומען,
דען אין יעדע שטאָט װאַר אײן חסידים־שטיבל ,עס האָט געהײסן „דאָס שטיבל פֿון הײליקן ר׳
שמעון הצדיק״ ,און די בעלי־קבלה האָבן געזאָגט על־פּי סוד אַז ר׳ שׂימחה פּלאַכטע איז דער
גלגול פֿון שמעון הצדיק ע״ה ,װאָרום דאָס װאָרט „פּלאַכטע״ איז בגימטריה מיט דעם װאָרט
„הצדיק״ .און װער עס איז ניט געגאַנגען אין דעם שטיבל ,און װער עס איז ניט געפֿאָרן צו אים,
דער איז ניט געהאַלטן געװאָרן פֿאַר אײן אָרנטלעכן מענטש .דאַדורך האָבן לומדים און חכמים
אױך בעל־כּרחו געמוזט פֿאָרן .און אַז ) (50עס האָט זיך געטראָפֿן אַ מענטש אַ חכם ,װאָס האָט
דעם שװינדל פֿערשטאַנען און האָט געשריגן דעם ריכטיקן אמת ,אַז די װעלט איז משוגע ,אַז מען
פֿאָרט צו אַזױ אײן זולל־וסובא ,צו אַזױ אײן גראָבן װױטעק װאָס גענאַרט גאָט מיט די װעלט ,און
46

מען גלױבט אָן אַזױ אַ גנבֿ ,אַ ליגנער װאָס װײס ניט קײן חילוק צװישן ארור המן לברוך מרדכי ,זאָ
האָבן אַלע זײַנע חסידים געשריגן„ :דער מענטש איז אײן אַפּיקורוס! ער װעט ניט האָבן קײן חלק
לעולם הבא ,װײַל ער האָט ניט אמונת חכמים.״

זאָ האָט אײן אַנדערער חכם געזאָגט צו דעם חכם„ :הער מיך צו ליבער ברודער! איך פֿאַרשטײ
דעם שװינדל פֿון דעם קדוש און דאָס משוגעת פֿון די װעלט אַזױ גוט װי דו ,דען איך האָב מיר דאָס
גוט איבערלייגט דאָס װען אַ מענטש מיט פֿערשטאַנד װאָס האָט אַ ריכטיקן שׂכל קומט אַרײַן צװישן
משוגעים ,טאָר ער ניט זאָגן ,אַז זײ זענען משוגע .נאָר אַלץ ,װאָס ער זעט ,דאָס אַ משוגענער טוט,
מוז ער זאָגן ,עס איז זײער גוט .װען אָבער ער זאָגט ,דאָס זײ זענען משוגע ,זאָ שרײַען זײ אױף
אים :׳דאָס איז אַ משוגענער׳ ,און מענכעס מאָל איז ער אױך ניט זיכער מיט זײַן לעבן .אַלסדאַן,
מײַן ליבער פֿרײַנד ,בלײַב רויק ,און לאָז יעדעם נאָר ב ַײ זײַן נאַרישקײט ,דען מיר װעלן ניט קענען אַ
גאַנצע װעלט אַרומדרײען.״ זאָ האָט יענער אָפּגעענטפֿערט„ :ביסט גערעכט ,ליבער פֿרײַנד! איך
װעל דיך פֿאָלגן.״ זאָ האָבן די צװײ חכמים צװישן זיך געהאַלטן אײן עצה בסוד און זענען אױך
געגאַנגען אין חסידים־שטיבל און צום רביס שלוש סעודות און געכאַפּט פֿון טעלער אַ שװאַנץ
הערינג שירײײם און געטרונקען לחיים ,ער זאָל לעבן און האָבן אױך ערצײלט פֿון אים ,זאָל לעבן,
גרױסע װוּנדער ,װאָס זײ האָבן ניט געזען און ניט געהערט .און ר׳ שׂימחה האָט װאָס אַ מאָל
געזאָגט טיפֿערע תּורות.

אַ מאָל אַ שבת זענען געװעזן זײער פֿיל חסידים און דער גבאי האָט מיט אים אַ גאַנצע װאָך
געלערנט די תּורה װאָס ער זאָל זאָגן אױף שבת .נאָר שׂימחה פּלאַכטע האָט דאָך אַ זכּרון װי אײן
אַלטע קאַץ .עס איז געקומען צו די תּורה זאָגן זענען אַלע חסידים געשטאַנען גאַנץ שטיל זײ זאָלן
זוכה זײַן צו הערן פֿון דעם פּה־קדוש די טיפֿע תּורות .העבט ער אָן מיט גרױס התלהבות ,דען דאָס
פֿײַער פֿון אָקװיט האָט אין אים געברענט ,און מחמת התלהבֿות ,האָט ער אַלײנט אױפֿגעפֿרעסן די
גאַנצע פֿיש מיט דעם גאַנצן ) (51פֿלײש ,װאָס מען האָט אים אַנידערגעשטעלט צו טײלן שיריים
פֿאַר דעם גאַנצן עולם .דער עולם האָט זיך אָנגעקוקט אײנער דעם אַנדערן ,נאָר יעדער האָט זיך
געטראַכט„ ,װער װײס ,װאָס פֿאַר אַ גרױסער סוד דאָס איז?״ ,און אַלע האָבן געלאָקערט מיט
דאָרשט ,צו הערן די דברי תּורה .זאָ עפֿנט ער זײַן מױל װי בלעמס אײזל און זאָגט„ :װען חם האָט
געהאַרגעט זײַן ברודער קין האָט פּוטיפֿאַר געבױט די תּיבֿה .אין דער תּיבֿה איז געװעזן בלעם
הרשע ,און נבוכדנצר ,און יונה ,יונה ,יונה! די טױב איז אַװעקגעפֿלױגן און האָט אױף דעם רעכטן
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פֿליגל מיטגעשלעפּט בלעם הרשע און מיט דעם לינקן פֿליגל דעם נבוכדנצר .בפעם הזאת
דענסטמאָל האָט מלחמה געהאַלטן מלך אחשורוש מיט בלק בן־ציפּור .און װײַל אין שושן האָבן די
ישׂראל געגעסן אױף די סעודע פֿון בלק בן-ציפּור ,איבער דעם איז אחשורוש געלאָפֿן אין די מדבר
אַרײַן שעלטן די ישׂראל .װי די טױב האָט געזען דאָס מען װיל די הײליקע ייִדן שעלטן ,האָט זי
פֿערשפּרײט אײן פֿליגל אַזױ װי עס שטײט :׳יפרוש כּנפיו׳ ...איז פֿון אונטער די פֿליגל אַפֿירגעפֿאַלן
אײן האַרט אײזל ,אַזױ װי עס שטײט :חמור גורם .און בלעם איז אַראָפּגעשפּרונגען און האָט זיך
געזעצט רײַטן אױף דעם אײזל :והוא רוכב על אתונו ,און האָט געהאַרגעט אחשורושן .איז געקומען
שמואל און האָט געהאַרגעט בלעמען װײַל ער האָט חרוב געמאַכט דאָס בית ראשון .פֿון דעם איז
געבױרען געװאָרן המן דער רשע װאָס האָט געהאָנגען מלך נבוכדנצרן אין לאַנד מצרים .און װי
קורח האָט שלום געמאַכט מיט המן איבער די מערת המכפּלה ,װאָס יעקב האָט געקױפֿט פֿון שכם
בן־חמור ,איז געקומען אַ בת־קול :לא מעקצך ולא מדבשך .עס װעט ענק קײן חכמה ניט העלפֿן
און קײן גבורה אױך ניט! עס שטײט אין די הײליקע גמרא :גם לי ,גם לך לא יהיה .דאָס איז טײַטש:
װי אײנער בעט זיך ,אַזױ שלאָפֿט ער .װידער געפֿינט מען :דוד המלך ע״ה האָט געזאָגט אין מגילת
אסתר :המלאך הגואל אותי מכל רע יברך .דאָס איז טײַטש :אַז מען קעמט זיך ניט קריגט מען
קאָלטענעס .און דער פּרוש של סוד זה איז ,װי עס שטײט אין פּסוק :אין מטבילין את הכּלים ואין
מדליקין את הנרות .דאָס איז טײַטש :מען באַצאָלט יעדן מענטש װי ער האָט זיך פֿערדינט .על כן
משפּט אמת וצדק ,װײַל קורח האָט מבזה געװעזן דעם כּבוד פֿון די צװײ צדיקים דתן ואבירם און
האָט זיך פֿאַר זײ ניט געװאָלט האַלטן נידעריק (52) ,איז ער אַראָפּגעקומען למטה במדרגה
התּחתונה ,אָבער המן האָט מכבֿד געװעזן דעם צדיק מרדכי און האָט אים צו ליב געטאָן װאָס ער
האָט געװאָלט ,פּונקט װאָס מרדכי האָט זיך געװוּנטשן .האָט דער צדיק בן־המדתא זוכה געװעזן
ער זאָל עולה זײַן לעליה במעלה עליונה .האַ ,האַ ,האַ .איך מיט ענק אַלע מײַנע חסידים זאָלן מיר
אױך זוכה זײַן צו אַזאָלכע הױכע עליה .זאָגט אַלע אמן.״ האָבן אַלע געשריגן„ :אָמן ,אָמן ,אָמן!״

נאָך די שרעקלעכע תּורה איז געװעזן ב ַײ די חסידים סכּנות נפֿשות .די גראָבע יונגען זענען שיער
געשטאָרבן פֿאַר גרױס שרעק פֿון די פֿײַערדיקע סודות התּורה ,און די לומדים חכמים שיער צו
זעצט געװאָרן פֿאַר לאַכן ,און זײ האָבן געמוזט דאָס געלעכטער אין זיך דריקן ,דען װען זײ מעכטן
געלאַכט ,מעכטן זײ ניט זיכער געװעזן מיט זײער לעבן .און די ריכטיקע חכמים האָבן געזאָגט
אײנער צום אַנדערן„ :עס איז װאָר דאָס אַלטע שפּריכװאָרט ,׳װאָס טױג מיר די חכמה ,אַז דאָס
נאַרישקײט גילט?׳״
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עפּעלאָג
ר׳ שׂימחה מיט זײַן װײַב האָבן גאַנץ גוט געלעבט און האָבן געהאַט גרױס עשירות ,און די גאַנצע
װעלט האָט זיך אָן זײ גענאַרט .און זײ האָבן איבערגעלאָזט קינדער ־ אױך זאָלכע זולל־וסובֿא װי
זײ זענען געװעזן .און גרױסע לײַט האָבן זיך מיט זײ משדך געװעזן .און ר׳ שׂימחה און זײַן װײַב
זענען געשטאָרבן בכּבוד גדול ,און די קינדער האָבן געירשנט אַ זײער גרױסע ירושה .נאָר דאָס
עשירות האָט זיך קירצלעך אױסגעלאָזט ,דען זײ זענען געװױנט געװעזן צו פֿרעסן און צו זױפֿן אַזױ
װי זײערע עלטערן ,די הײליקע פֿרעסערס ,און די קעלבער מיט די עופֿות מיט געלט מיט אַלעס
גוטען װאָס די שׂררים האָבן געפֿלעגט צו שיקן ,דאָס אַלץ האָט שױן אױפֿגעהערט .קײן שׂררה האָט
שױן ניט געװאָלט שיקן דאָס מינדסטע .זאָ זענען זײ געבליבן בײַם בײזן האַלדז .נאָר װי לאַנג זײ
האָבן געהאַט צו פֿרעסן ,האָבן זײ געפֿרעסן ,און דערנאָך האָבן זײ ניט געװוּסט װאָס צו טון .דען
מײנסטן װערן דאָך זאָלכע לײַט אױפֿגעצױגן װי די װילדע אָקסן :צו פֿרעסן און זױפֿן און טאַנצן און
שפּרינגען און לײדיק גײן און צו אַן אַלטן מאַן אַ געשר ַײ געבן :הער נאָר דו! װער ביסט דו דאָס? דו
מײנסט אױך דו ביסט אַ חסיד? זאָלכע זאַכן קענען זײ גוט .דאָס איז זײער געװױנהײט ) (53און
װײַטער קײן תּורה ,קײן חכמה ,קײן מלאכה קענען זײ דאָך ניט .און אַז זײערע פֿעטער ,די רביס,
שטאַרבן ,שטעלן זײ אײַן זײער האַלדז אױף קצבֿה און װאַנדערן אַרױס אױף די מדינה ,האָבן
גאַסטהױז אין אַלע חסידים־שטיבלעך ,אַ מאָל גנבֿנען זײ ,אַ מאָל שנאָרען זײ .װי עס איז אַ חתונה
אָדער אַ סעודה ,זענען זײ מקײם סעודת מצווה ,װאָרום זײ זענען דאָך בנן של קדושים ,און די
װײַבער װערן אין דער הײם פֿערשװאַרצט ,און די קינדער װערן אױך אױפגעצױגן װי די חיות רעות.
זאָ האָבן אונדזער ר׳ שמחהס קינדער אױך אַזױ געװאָלט פֿירן װירטשאַפֿט.

נאָר אײנער פֿון זײ איז געװעזן אַ חכם און איז ניט געװעזן קײן גרױסער עם-הארץ .ער האָט אַ ביסל
געקענט ,און באמת זײער קלוג ,און ער האָט געװוּסט אַז דאָס גאַנצע געשעפֿט מיט דעם גרױסן
שם פֿון זײַן פֿאָטער װאַר אַלץ שװינדל און גנב .זאָ האָט ער צוגערופֿן זײַנע ברידער און האָט צו זײ
אַזױ געזאָגט„ :ליבע ברידער ,פֿאָלגט מיך װאָס איך װעל אײַך זאָגן ,װעט אונדז אַלע װויל זײַן :מיר
לאָזן זיך לערנען אַ מלאכה .און מיר װעלן זיך ערנערן ערלעך מיט אונדזערע צען פֿינגער ,ניט מיט
קײן שװינדל װי אונדזער פֿאָטער האָט בעשװינדלט די גאַנצע װעלט און אױסגענאַרט געלט פֿון
איטלעכן בעזונדער .בפֿרט מען זעט דאָך דאָס אונדזער פֿאָטערס פֿערמעגן איז אױסגעגאַנגען
ללעג־וקלס ,װי שנײ אין װאַסער .דען זאָלכעס געלט קען קײן בעשטאַנד ניט האָבן װײַל עס איז ניט
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ערלעך ,נאָר אױסגעשװינדלט .אונדזער פֿאָטער האָט זיך נעבעך ניט געקענט אַנדערש העלפֿן ,ער
איז נעבעך געװעזן געצװוּנגען דערצו .דען װען ער האָט דאָס אָנגעהױבן צו פֿירן װאַר ער דאָך שױן
אַלט ,און קײן תּורה און קײן מלאכה האָט ער דאָך ניט געקענט .בפֿרט פֿון װאַנען װײסן מיר אַז
דאָס גליק װעט אונדז אַזױ דינען װי עס האָט אים געדינט .דען צו די שמיים-פּנים-גנבה מוז מען
אױך האָבן גליק ,און מיר זענען ניט פֿערזיכערט אױף דעם גליק װאָס אונדזער טאַטע האָט
געהאַט .דען ער האָט געזאָגט תּורות װאָס עס קומט ניט אײנס צום צענטן .ער האָט אױסגעמישט
פּיעטרושקע מיט קוה בעבע ,מיט פּוטער־מילך ,און אַלע האָבן געזאָגט ,עס איז זײער װױל ,װײַל
דאָס מזל האָט אים געגליקט .אױף גליק איז אָבער ניט יעדער פֿערזיכערט ,און װער עס קען אַ
מלאכה ,דער איז אין די האָפֿנונג אַז דאָס מזל װעט אים גליקן .קען ער אױך אײן עושר װערן .און
װען ניט ) ,(54זאָ איז ער על כּל פּנין פֿערזיכערט אױף זײַן שטיקל ברױט .זאָ האָבן אים די ברידער
געפֿאָלגט און האָבן זיך געלערנט מלאכות :אײנער איז געװאָרן אַ שנײַדער ,אײנער אַ שמוקלער,
און האָבן זיך געפֿירט גאַנץ שײן און זענען פֿון די מלאכה אײנציקװײַז געקומען צו געלט און זענען
געװאָרן סוחרים און נגידים און האָבן זײער ליב געהאַט דעם ברודער װאָס ער האָט זײ די עצה
געגעבן זײ זאָלן זיך לערנען מלאכות .און זײ האָבן זײערע קינדער געלאָזט גוט לערנען און האָבן
מיט זײ געטאָן גוטע שידוכים .און זײ װאַרן אױך סוחרים ,נאָר גוט לערנען און שרײַבן און רעכענען
האָבן זײ אױך געקענט .און זײ האָבן אױסגעפֿילט זײערע װעלט בשלום מיט קינדער און
קינדסקינדער און האָבן געהאַט חן בעיני אלהים ואדם.

פֿון דער מעשׂה איז צו פֿערשטײן װי די װעלט איז פֿערבלענדט און װער עס האָט שכל ברױך זיך
ניט לאָזן צו פֿערבלענדן מיט הבֿל־הבֿלים נאָר צו זוכן דעם אמת.

ענדע
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