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Дозволено цензурою 14 Февраля 1894 г.— Вильна.

В И Л Ь Н А.
Типография Розенкранца и Шрифтзетцера) 

на Дщ ж оиъ пер.. д. № у׳־'25  з  
1894.



א ר רג ך דזךיף # ו ײנע א ר ז ע ט כ ע ♦ ט

 רבי נאמען דעם גיהעךט ווען האעזטו ׳ לעזער טייןגךע
 אונ קלוגהײט גראסע פזןזײן ״עטוואם ווייםטו חךיף? יטלגא

 דא& ךען זײער מיר פעךךךיסט._.עס ניט ווען ? גילעךינטקײט
 ךער אין גי־ווען מאל כןײן ביסטי דוא ■ אז בעװײזט

 אץ גיווען גיט איז װער^ס יאזנ ^ שטאךט פאךנעמער
 ךי פון מוטעו ד־י גיזעהן ניט 'לעביין זיין אין האט ךער ^

 טײןד בךעג ךעם אױף גיבױט איז שטעךט ױךישע
 טעלעגרא^נע ךי אױך באהן, אײזין פז־ן װײט זימגר "ווײסיל״
 שטאךט אין ניט זעחן צו ניט איז ךו־אטין ךי מיט *טלופעס

 פײף אונ לארעם >טטאט.ךעם אן נאר ,שטאךט ארוש ניט
 אין ^ פון אײנװאהנער ך העךין לאקאמאטיווען ךיא פון

 אן ,כןלעפער שול פון ױ.קלעפ נאכט פאר אזנ פךיא ךער
 צו גאםען אלע אדיף איז ךךאטין טעלעגראפנע ךי שטאט

 פזן ךב דער איז שרגא רבי ,פון״עתב *שניךלאך ךי זעהן
 דעי אין נװוען מאל אײן נור איז щ.ווער שטאטי, יךיזער

 אץ פארנאנד איז גאמען ׳צזוגאש רבי אז ווײש דער ׳טטאט
 ךי ער שכל^ןכןלעןט טיפין זײן מיט ךען וועלט, ^רןן אלע

שװערסטע >»ד״ר<’

♦1



 לןיטיות שװעךםטע ךי אז־ג תוספות אין שטעלין *םװעךשטע
 .כןײנער ^רקלעו־ט ניט נאןו האט עש וועלכע מהרש״א, פון

 אלע שרגא רגיי גןען ךעם אויסעל ,שטײט וועלט ךי צײט
 ךבי אז מײגסט דוא ווק !לעזער טייעיער .חבמות /צבע
 אינוועךזיטעטץ ךי פון אײנער אין גילעךינט זיןי האט שרגא

 דוא אירסט זא ,פעטעךסבותער אדער ,ווינישער ,פאךיזער
 זאל איד אייין.#רליכעו זא ךאם גאט בעהיט ,זעהר ךיך

 אלעכןענטניסע זײנע נזר ,שטעלין אזעלכע אין טרעטין אךײן
 חרמ, אוג גמךא פון קװאלין הײליגע ךי פון נישעפט האט

 קונשט בוי גישיכטע נאטור גילעךינט /יר האט דאךטין פון
 אפילו גילעףנט האט שךגא ירבי ,ווײטער אוגזא מוזיק, אזנ

 ,נוקזצץ נךנע ױףן בױינגט זאגט .#ר щ וועלכעם דקדןק
 זאל.קענען._.ענטפערץ #ר בךי גילעךינט ;גט האט ער נאר
 אים בײ זײנק חבמות שכע אלע ךי נור ,אפיקורסים ךיא

 !ײן!יינע פלענין זיס וויא אןי ,תורה ךער צו טפל א גיװען
 אום אר,זי אין טאל צוויי זאגין פלקט וועלכע ךרשות

 וועגין ךך׳טענען גיװײנליך פלעגט .>גר װען הגדול שבת
 אטךאפץמילןי, גאסלן פאר וועךט װעלכע פלײש איטטיךןל

 אפעלד וועגין ךךשענען »לעגט ווען״ער תשוגה שבת אום
בו,' גיפינט מען וועלבע אין  צוא פל^גין ױדין אלע אוג אנן

 הײנט ביז ןאך גידיײנכןץ ?גרױךין .העריינדיג גיװײן גײןפון
 יאהו צוועלף טיט גיזאגט האט ישירגא רבי וואם ךרשה ךי

 >גר אונ בע׳טנײ־ךין דאו־ף מען וועלפען אקינד װעגין צוךיק
 דאמאלס זייא טרעךיןיתאבץ טייכין גישלאגין, אױס איז

פאר »עי׳ז*
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 מטע צוועלף מיט >טךגען ר׳ גיבענצט האט גאט .נאםין פאו
א ,גיהאט ניט האט״ער זין טעכטער,.קיץ פרומע אונ ך  נוי

 פון פעםעלע זײנע טאכטער יאהרעע אכצעהן דיא #לטערע
 פון טײעוער גיווען איט איז מלכה זײנע פרויא ךיא״עךםטע

 טיט מאהין בענןאנט ךיר וויל אי׳ך לעזער טייערער צעהן.זץ
 מאגער זײ#ו ,גײויקםיג קלײן גיװען איז פעםעלע ,פעסעלען

 נןאג גיווען זיא איז פאר דער נור ,ע״ה מוטער איר וױא גאר
 וואלט פעסעליע ווען .זאגט זעלבשט פאטער ד־ער פחס, אזנ

 אויפץ אמאל ױזעםין גיוױם זי וואלט מנניל א גיבאלין גיווען
 נור ,שטעט ױדיישע וךױשע ךיא פון אײנע אין הךב«ת כסא

 נאז דעןדער ניט פאטער דער אויןז זיןז בעהןימעלט יעצט
 אונ ,שװארץ אונ נגרויש צײן ךי רויט אונ לאננ איז איהלעל

 פיל מיט בענצין איר װעט נאט אז בעווײז אנױןײשער איז ךאס
 איז אסתל איהךע שוועסטעל נןלעגעלע ךיא . *< לןינדעל

 מײךכען גןלוגע אײן אונ״זייער גיוואקםין ין1ש אונ הוין־ גיווען
 אוי־ס האט זיא ױארום גיליבט זײער איל האט פאטער ךעל

 ל׳ פלוי צווייטע ךי מוטער גישטאךבעגע איר וויא ניזעחן
 אונ לעבעגךיגע פולע, אײן גיווען איז אםתרי ע״ה, שרנש

 דער וויט גװוען ניט אפי־לו איז נאז איל ,מייךכען בליענךס
לויטע איהלע אונ יויזין וויא גיבליט באקין אילע האבין פאל

ליפין ’ ״ 
 ווען אז גיוןלוי?ט מען האט פוי־לין אין צײטין פאל *(

 אונ יס1גר איז ?ייץ ךיא אונ חיט אוג לאנג איז נאז ךעל
• האבין.אפולע.קיגךער וועט זיא אז אםיףן איז ^גוארץ
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 ניט איל האט נאטור ךיא ,חן מיט פול גיװק ליפלן.זײנען
 פאל ךעל פעםעלען, וויא צײגעל שװאךצע מיט בעשאננךן

 בלאנלןענדג אונ }לוייטע אויגין שוואךצע גגעבץ איר זיא האט
,הימיל אין טטעלן’ וויא

♦2
נןיזאוויץ♦ מךךכי

 אבחול זיןי.ןגלןיויגין האט הויז אין חליף שלנא לבי בײ
 זײנע נאל מלךכי גילופין איס האט מען זיבעצין יאהל א פון

 ךעם נאןי .קיזאוויץ לופץ אים פלעגין בעקאנטע אוינ חבלימ
 האט יאהל זיבין צוא ,גיבאףן גיווען איז על װאו ךאלף

 האט אונ שטאט אין גיבלאבט נחופ ל׳ פאטע־ל זיין אים
 אים זאל #ל מלמד ךעם בעליל ל׳ צזא גיגעבין װעק א איס

 ךעל גיפילט האט ?גס וועלכע ישיבה דעל אין פעלפאלטיגץ
 מלךכי זון זײן אז גיהאפט האט גחום ל׳ ,שךגא ל׳ לב

 .בעליל ל׳ וויא מלמד א ־זיין צײט.נןענען ךעל מייט וועט
 מיט האנךלענדיג אז־נ נןיזאוויץ אין קלעצמע זײן אין זיצץךיג
 ניט גאל האט לעדעל מיט אונ האזין מיט ,בלאנפין

̂ס זײן אז גירעכינט  גאנץ אין גילימט וועךין זאל נאמען זו
 יא ,התולה מלחמת פון העלד אײן גיװאלין איז ךען;יל שטאט

 ?לנןלערין לומךים ךי וויא שטלײט אװאהלע איז עס בלידעל
 גינלויהט .קק ווען שפיל בײ צוס לעלימאן פון ד־ינים ךיא

 טוביאדעל יום אומ לןייגט הון ךיא װעלכע אײ אײן וועףן
װעלבע )»י״י«



ף האנד וועלכע אן  ךיא פליא ךעל אין װאשץ פליעל מען ל
טע ךי צוא לינקע אןז לעכ  מלךכי ,פלאגין אזעלבע פיל אוגנ

 אז גיזעהן האט שךגא ר׳ וויא ,גיװאקסין וױילע ךעל ןיף־ איז
 ליב אים ;עגר האט בף&לאל גדול א זײן אים פון הןען #ס

ט אונ שטוב אין זייןז צו גינוםן צו אים האט אונ בעקאמן א  ה
 גילעו־ינט אים מיט האט או־נ טךינקע] אוג עהין נינעבין אים
 אים מיט בעגײן אויןי זיןי פלענין זײנע טעכטער ךיא

ת! אױף העמד א פאױכטין יאים פלעגין זײא פױינדליןד  םן
ק פלעגט מךךני־ אז בעט, ךיא בעטין אױם אים פלעגין מ  קו

 פלענן אונ אגטשענין אים לױפין ארױם זײ פלעגן בהמ״ד פון
 אוועק איז אזוי ,אבלוךעל מיט װיא פריי׳גן אים מיט זיןי

ט מלךכי יאהל פיגף א  אין פאלשליטע גלױשע גימאכט ה
 פיר שפיל!בײ אײן פיל גיךינט האט חו״מ,'אונ/גל אוג נמלא

ט #ל ךען ,בחוליים איבעךיגע ךיא  טעג גאנצע זיצין פלענ
 וואפ גיװאוםט ניט האט אזנ־ לעךנען פלעגט אז־נ בהמ״ד אין
щ ט  אלום זיך וואלט וויען דען וועלט ךער אין זיןז־ טו

ט #ר װאלט גיקךקט  זײן אדיף אכטונג גיט אםתר אז בעפעלק
ק ך ע ט י ף  פאךשךיטע זײנע אויף קוקענךיג זיןי פךײט אונ ט

ט _ער נול א  אסהל גוטע ךי אױף ניט גיגעכין אבטוננ ניט ה
 אלעמעןגלײןי האט װאלום נאז רויטין פעפעלעם אויף גיט

 ארײן םלדכץ איז פאל אײן שװעסטער גזטע ווי גיליבט
ד ךי אין ניפאלין  ,לטב״ם׳פ דעם נבז־כים מורה דעל הענ

 האט גיע,פינט,;#ל אוינין זײנע עי האט בןך דעפ לעז^נדיג
 פון הו״מ אוג גמרא גילעךינט האט חאטצי אז זעהן דער

די׳גסט ־ ג»ײ׳(
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 פעל^טאנד בןיץ האט ןןל אדנ פוסט ^כל איז»ײן ווענין ךעםט
 ? שא?טן!וויסענ #ל.^לוועךבן זאל װאו נור ,לערדננ _קײן ווענין
 ,בעךיל ר׳ מלמד בײן צו בילדונג? פון קװאל דער איז װאו

 הןיץ אים האבין פלאגץ אלע ךי ?י חךיף שלגא ל׳ בײא אדער
 ויןי זאל װעמען אמענישין גיזוכט האט #ל ,גיגעבין ההע

 אנטלעפינךיצ נןל גיווען ניט איז щ אבעל ,^נטדעקין נןקען
 האט אסתלין פון בליק פעלטלאכטץ אונ גוטין ךעם מיט זיןד

 אונ פילץ, צו מיט פעל^ג אים איז ז׳יא אז פילט ^לוךעל
 אן צײט .יענעל פון ,נעטונגק פאל זײנע טיילין צי מיט

 בליקין ךי מיט זיןז טלעפינדיג אן שין;מעג ױנגע ךא פלענין
• בלומק לויזען וויא וועלין לויט

♦3

4 סנאים דער
 וועגין יםטאט אין גיקומען נחום ר׳ איז מאל אײן
 לבבעראיננןען ךעם צוא ניגאננען אלײן איז.על גי׳טעפט,

 האט אונ ,זון זיין מיט טוט .על וואס נוטעס ליא פיל אים
 פוטעל.סןעז הײסט ךאש פליזענט כןלײנעם א גיבלאכט אים
 האט נחום *ל׳ ,ןשובנק א וױא’ גיווײבליןד ,בולבעס מעל

 טיש אלאנגין בײא ציימעל אגלוישץ איין לב ךעם גיטלאפין
 שלגא אוג ,שטיל גיזעסין זײגען אלע תלמװ־ים, ױינע צווישין

 ןיןד פיל גילעט האט אונ ספל אפענעם א אי־ן ניקונןט האט
 אױף $ץ$גיין מען קק¥^לה א^זעל װאוגדעויי י װאוגלעל

^יגעציג )?י״ח<



 ,בע^ײהנגען טויזינד אזיף ארט יעדער אונ אךטין זיבעצינ
 פאר האט ,זײ פון אײנעם גיפינען ניט כןען איך אוג

 אונ גיבליבין איז אונ הענד ביידע מיט אויגץ ךי מאבט
 גיהאפט אויף ווי אזוי זיןד ;יר האט אמאל מיט נור בעװעגט

 ךי גלעטין צו אז־ג נןאפ מיטין שאקלען צו גיהויבין אן האט
 שעתי גישךמגן אוים האט אונ גישטאנען אויןש איז ,באךד

 ךאך האט מען ,יןךין וױ כןלןג אזוי גאןי איז װער !מצאתי
א אין גיטראכט אןיס  פעיד, אן פאךין צו יטטעט נרויסע ך

 אז מיר נלױבט נזר ,טעלעגראןן דעס אויף בריף שיקין צו
 וראךט אײן געגין ווערךע _קײן האבין #ופינחגגין אלע ךי

 זיןי נרײט ,תווה הײליגע אונזער פון בוכשטאנ־ אײן געגין
 מךךכין האפעךיג װאונךערגאונ העךין וועט איר כןינךער אן

 גיהויכין אן אים ער האט אים לעבין גיזעםין אין וועלכער
 אוג ,װאונדער די יצו אים וו^קין צו אויף בדי טרײפלען צו

 צו גיהויבין אן האט אנישךײא מיט אונ אלאךעם ’טיט
 גישױ?ן אלע האבין תלמיךים די ,זײן#ךפינחנג ;נרכןלעךין

 מען האט ךאךטץ גיפךעגט מען האט ךא אטאלק, אן
 ,אלעמען גישךמנן איבער האט מךךכי אונ ,נמגנטפעוט

 אז אונ סצענע ךי אויף גיקונןט פרײד מיט האט’ נדוום ר׳
 צום גיגאנגען צוא איז/נר גיוואךין שטיל איז ׳טטוךם ךער
 פיר זימגר אײןי דאנק איןי \ רבי :ניזאגט האט אונ רב

 בעזאנךעךם אונ זון מײן מיט טוט איר וועלכע גוטעס אל>ג
 איך נור אים, מיט לעךינט איר וועלכע תורה ךא פיר
 בעדאנכןען צוא װאם מיט ניט האב איןי ארעם בין

אײך )»ר״ח(
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ט נחום ר׳ ,אײןי א  ,עגלי־פם שלום ךב דער גישךיעגן אוים ה
 האט רב ךער ,גי^נטפערט נחום ר׳ האט ,שלום #ליכם

ק, בהמ״ד אין גײן תלמיךים ךייא גיהײסין נ ך ע  אונ ל
 איז ער ווארום זיןי לײגין צו גײן גיהײסין ער האט מךךכין

 זיצן גיבליבין איז;יר אלײן אונ גיזונד, ניט ;נטוואס גיווען
 גיזעחן ניט לאגג שוין האט #ר װעלכין נחומען ל׳ מיט ךייךין
 אלע ווען נחומען ר׳ צו גיזאגט רב דער האט אײןי זעצט
ק פאנאגדעל זײנען אגג ע  צו וואס אײך מיט האב איןד ,ג
עס: ,אמיכטיגיןי פזן רײךין על ט  אײןי האט גאט אינ

 אז וױסין לאלפט איל נור ,זון טײעךין א מיט בעשאגקען
ס, מ-נגין ךעם פעלפלאנצט הילןז גאטעמ מיט האב איןז  בוי
 איןי .אלעס ךיזעס פיל דאנקבאר זיין איל לאלפט מיר נזר

ט זײ#ל אלץ דאס ווײס  האט אישובניק בץ איך חאטצי נו
 זון לןײן גיגעבין ניט מיר האט נאט .נײ׳ינטפעךט נחום ל׳

 בעשאנהןען מיןי האט ער נור ניזאגט ווײטעל רב דער האט
 איל אויב ,פעסעלע נאמען ךעם מיט ךימאנט טײעךן א מיט

 וואס נחום ל׳ איר פעךשטײט טאן שידוך א מיר פןענען ווילט
 אים וועל איך ,אײךים מײן וועףן וועט מךךכי ? זאג איןי

 איבער אונ ,לענגין וועל איןד צײט טךיננןק אזנ ^םין געבין
 כסא מײן אויף זיצין ._ער וועט יאסל צװאנציג מיט הזנךעךט

 אויס האט לפי ישטײא פאל אץ־ ? איר שטײט פאל ,הלבנות
 פאל אױעךיף, מײנע ניט גלוב איך נןר ׳ נחום ר׳ גישךיען

עגט אם?פך ב, ךער וו ר, פון לאבט איר רבי ך  וױ.קען מי
 מחותן א וועךין זאל ישובניק ארעטעו אײן !איך ,זײן דאס

מיט )שו־ח(
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ט רב, נילעךטין אונ ^רוישין אײן זיא מיט אט בעהי  האט !נ

 איר אױגי ױלין, פון לאכין זאל איןי דאם ,לב ךער גיזאגט
 תײנט או־נ ,ווײזין ךער דאס אײןי איך וועל ניט מיל ^לויבט
 פןן .תנאים שוײבץ הילף נאטעט מי־ט מיל װעלין אן־ויוןט
 שטאט אלע ,תנאים גימאכט וױלכןליןי טען האט אזוינט

ק זײנען לײט מ קו  פון פלײלע גלוישע ךיא טײלין צו מיט ני
 װעלכע נחומען ל׳ פון ?גהלע ך בעשלײבין נןען וועל ,לב
 אלע זלב פון האנד לעכטעל לעל פון ניזעסין איז £יל

 ךעל אפילו ,גיװאינשין צו אימ האבין שטאט פון גבילים
 גיהעלט זייןז־ האט נאמען זײן וועלכינט בלןי ל׳ נבאי שטאט

ט לענדעל װײטע אין א  ,נחומען ל׳ מיט גישמועטט אוי־ןד ה
האט איל אז גיזאגט אים צו על האט איל זײט גיבענצט

т  • -  ; т  • • V т  •

 .בישךאל אגדול אזוי מיט מהותן א וועלין צו ער׳רע ךי
ט יא א  אץי אז איןי בין גיבענצט ,ױענטפעלט נחום ל׳ ה

ףם אז.עלכע טיט טיש בײן זיצין צו ^הלע ךי האב  גפי
 אײן דאך בין איןד אלײן׳ גבאי דעם מיט #ממנטין אונ

 שטילער .#הלע לי נייט גאל פעךךין איך ןשובניק אלעמער

 לײןגנען וועל איך גישלי^ן אױס לב .ךער האט לבותי
 אזג טיש אין פאץ א געעבין האט שטש לעל תנאים ךעם
 צו ניהויבין אן האט לב ךעל ,שטיל גװואךץ זײנען אלע

ם, דעם לימנגען אי  װעךטעל ליא גיזאגט האט #ל װי תנ
ע, הבתולה מיט הײראטין וועט מךז־כי הבחול ל ע ס ע  איז פ
פ האט אונ בלאס ניוואךין מללכי א  ,קאפז ךייא גילאזין אי
ק ניט לאמאלס האט .קײנעל אנ ט ש ך ע  העלצליכע ךיא פ

לייד־ונבען )»י״ח(
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 גילעכינט אים האבין אלע ,מלדכין אומנריכןליכען פון לײדוגגען
 האט ךב ךער וויא .מענטשץ גלינןליכםטין דעם פאר

 אלע האבין אזויא ,הנאים פון װאןטז לעצטין מ^ךיגט.דעם
 אגגיהויבץ האט מען אונ י טוב מזל י טוב מזל גישרמין אױס

 גיט האט פןיינעל ,גלעזער ,טעלער ,טעפ ,בלעכין
 גױוארין בריאכיןי צוא זײנק װײלע ,יענע אין אז גילעבינט

.אסתר׳ס אונ מלדכי׳ס הערצער צװײ ג .. ; у ־־ : :т V :V ו״

♦4

א ♦ ךי ע ב לי

 _זײנק אלע אונ טאגין צו גיהויבין אן האט אז
 הזייז אין שדאנץ ר׳ בײ זיןי מען האט גיגאננען פאנאנךעל

 מרךכי איין נו-ר גישלאפין ^וין האגין אלע ,אפרןהען גילײנט
 אונ צימעריל זײן אין ’ גיזעסין איז ,גייטלאפין ניט האט
 בץ איןי ,’בלוסט זײן פון גיליםין אלויס זיןי האט ױפצין טיפע
 ,גיטלאכט האט/נר װעלט ךעל אין אומגליכןליכסטעל ךעל

 אײן אויף וױא גיקוכןט’ האב איץי װעלכע אויןש פעסעלע
 מיי _זײן זאלז אן ניט זעה.יעצט איןי אונװעלכע שוועםטעל

 בלײנגען פאל איך וועל מײנע יאהלץ בעסטע אונ.ךי■ י ?לוי
 גלוב ךיא וועךין וועט #ס וועלכע הויז אין שלאנען ל׳ בײא

 וועל נור ? צילונגען אונ האפענונגען בעסטע מײנע פון
 בלײנגען פאל צו אונ ןעסעלען מיט הײלאטין צו מיל #ס נײט
 ^ליניײטער האט שטעטיל אומעטיגע ךיא אין לעבין מײן

*(с т גיטראכט



 וואם ,מיר פאר אפין אונ גרוים איז וועלט ךיא ,גיטואבט
 נור ? דא אץי האב וואס אונ װעמען ? אפ ךא ״טיןי האלט

 בײ זיןד האט י אסתר ,גיווארין שטיל #ר איז אמאל מיט
 צוא צוא מיןי בינט דאש אט ,בחסט פון גיךיסין ארוים אים
 ? ליבע .ליבע אוג פרײנדשאפט פון בינט מיט שטוב ךער
 וואס בחזד א ? װיא ,גיווארין רויט איז מענטש ױגגער ךער
 ליבין וויל תוךת היילינער ךער אין גיוואוײן עךצױגין איז
 מײנע צווישין ווײזץ אריגין מײנע איך נןען וויא ? טיידהען א

 זײ האבין הךנךער שוין האבין בהןז/ ,פנחס ,געציל :הבךים
 איז, ליבע זייאדעןװאס ?״װײםין כלות זייערע גיליבט ךען
 אױננעש ליב אין־ אז גיפאלין גיךעףג אזויא בין אײגער איןי

 וועל אקז גיד־אנהןען זיגךיגעל מיר פון אוועק נײן ,מײךכען
 ניט םער שוין וועל איןד זא שווער אץי \ ליבין ניט מער ׳טוין

 טאךט ױער וויא שטאךק אבער ךאןי איז ליבע נור .ליבין
 גישײנט ניט האט זיא אז־נ ,ניט זיא שײגט איז זיא װאו אוג:

וויא אים אין ביענט צו זיןי האט זיא מענטשין יונגען ךעם
אלץ גאןי זיןי האט ליבען! ניט וועל יאיןי נײן אפימנרי.

לאזין פאר איןי מוז הײנט ,געפיל זײן מיט מךךכי גייטטוײט
,אהער כןעךין אום ניט זיןד מאל אזג.קײן הויז שרנעש’ רבי

 ניט מיןי זאל מען נאר ,גײן צו װאוהין ניט נאך איןדווײם
 נאןי גײא איף שרגק רבי .זאגין אי׳ך וועל האלטין אפ

 טײן ,.ישיבה דער אין ךאךטין קומען צוא אן פךעםבזךג
 אגישרײא ;גר האט אסתו! בעוועגט, אום איז בעשלןס
 ;גר ,פענצטער אין געבענדיג אקןק אונווילינךג גיגעבין

האט )»ר׳חי

.׳־־־ 13 —



- 1 ־־־ 4
 חאט;גר גיגאנגען אױף שױן איז זון דיא אז ניזעחק האט

 גיווען איז גרויס וויא נאר ,גיץ צו ארויס טיר ךיא גי^פינט
 אזויא האט װעלכע וועגין מײךכען ךאס אז שרעק זיין
 זײן פון שוועל אױפין נישטאגק יעצט איז גיטראכט פיל

 האט שטימע אנגענעהעמען מעלאךישען איר מיט אןנ צימער
א !טךךכי :גיפךענט אים זי  איןי ? ;ירופין מיר האסט ח

 .שרעק מיט גיהוילט וױךער האם ? גירופין’ ךיר האב
א אז נידוכט זיך האט מיר ךען  דורכין גירופין ?יןי האסט ח

 ,שטימע ציטעךנס מיט גיעגטפערט זיא האט פענצטער,
 גיזונד ױיא .אװעק גײא איך גיאיךט מיןי איןי האב ניוויש
 £יר האט ווילין זיין געגין גור ,זאגין גיוואלט איר עך האט

 ךיר האב איןי גיחפין, ךיר האני איןי יאי גיזאגט: אגךעךם
 אלע ,מיר פאר *טטענךיג איז גיױבט ריין נאר ניזעהן ניט

 ווילהטי ,אהער גירו-פין דין־ האבין האךצין מײן פו־ן נעחוען
 טײלען מיט וױלםט ? האךצין מײן פון פײן ךיא אםתר וויסין

 וועל איןי צימער אלן מיר צוא קום ? קומער גרויסין טײן אין
 ךיא מיט ברעגענךינ ,האךץ צוךישענעס מײן אגטךעכןן ךיר

 צינןער אין זיןד צן גישלעפט ארײן איר #ר האט ליבע שטארק־נ
 !.אסתוי טײ^ךע .זיך לעבין גיזעצט אוועק איר האט אוג

 אום דער מיר אימיר זיןי ;נךבאךים גי׳טךמנן, אױס ער האט
 פון אוועק גײ איןי איידער אויס מיןי הער אונ ,גליקליכין

 וױדעוהױלט אסתר האט ? אימער אויף .אימער אויף ךאנען
 ניט מיך האט הערץ מײן א ,^טימע אציטעךנדע מימ

 האט ךיר ,פעךשטאנען אלעש דאס האב איןז ’ בעטראנין
שויז сп)»•״
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 ארינוואתנעױ, איהלע מיט טטאט‘ אונזעל .ןגםין ךעל יגיױן
 ?ןיטוואס 'צו זיך צילםט ח ,כקלײן ךיל איז הויז פאטעלם מײן

אר’ ,העכעלם  דיי איןד וואס.הןען ? מיר פון ווילםטו װאם נ
 דוא ,נעשךײ׳ין אױם ער האט איך בץ גליקליןז וויא א ? טאן
ץ, מײן אפין איז ךיל פאל ,שטייםטימיך פאל אר  דאש ה

ם איינעל נאהינט זײנען מיר אז ווײזט  דוא ,אנדערין דע
 מעהר ךיך למי איןי * * • װאונךין מײנע היילין אויפ ,קענסט

 מיר װעםט דוא ווען אונ ,וועלט דעל אויף אלעש ’ פון
 גליקליכםטער ךער איך בין דאן זעלבע דאש מיט ענטפעלין

ט וואיפ אונ ,װעלט ךעל אךיף ע ער מײן בויט זי־ין וו עס| װ  ש
 מײךכען ךאש ווערענךינ רויט גיענטפעלט האט ? פעםע^ען

 פון געןײנןילט אךאנ־ זיך האבין טךעךין גרויםע צווײא אונ
 וויעט זיא .באקין רויזין איהלע אויף אויגין שװאךצע איהרע

ט האט ,אשװעםטער מיעע זײן אויןי  אױם מלךכי טענפעל
וועשט טײבעלע מײן דוא אונ טרערין, איהלע ווישינךיג

. מײן זײן . א. י ו ל ט אםתל פליךין? צו ביםטו־ פ א ניט ה
ק .גי#נטפעלט ט ךעם ניט וויל גאט אז זעהט מ צװישין בונ

אײן זא טאן איןי קןען זע אזויא וויא ,פעםעלען אונ מיך
 גיר ? מאל אײן מיט לעבינס צווײ ^ךשלאמן אונ פעלבלעך

 ער ניט אוג ,מײנע טײערע אונ ליבע האנד רײן מיל
 קלײנע איל גינומען מלךכי האט ^גךלויבדבג איר װאלטינךיג

 האלץ קלאפענךעם זיין צוא איל נןוועצעךיג צז אונ הענךכין
 איז גאט נאל ,ניטא ךא איז זייטיגעל הןיין גיזאגט על האט

אויפהעלין ניט מאל ״צןײן וועל איןי אז צײגל לעבעךיגל אונזל



— 1в —
 צײט אוג .לעבין מױ אין וועט זעלע מײן צי׳יט ליבין צוא ךיןי
 האט דײנע, זײן אין־ רועל מיר אין לעבץ וו־עט זעלע מײן

 אכןוואל וויא האבין נליק פון טךערין אונ אםחד גמננטפערט
ריצט  ךיר פאר נאר לעבין וועל אין־ ,אויגן איהרע פון גיש̂י

 נאר גילעבט יעצט האב איך וויא זא מךךכי טימנרער מײן
 אונ גישפראכין ליבטע פאר ךיא נאן־ האבין לאנג .ךיר פאר

 גיי^נךנ ארױם אסתר נאר ,ניט ווײם איך וואס זיןי בעראטץ
 !טײערעו מײן גוט :גיזאגט זיא האט צימער מךךכיס פון

 מרךכי נאר ,לעבין .^נךע מײן ביז אפילו וואךטין וועל איןי
 פארמאכטיךיא איר האט אינ ^ענךיגץ נילאזין ניט איר האט
 פיל גיין אװעק ניט וועט #ס .קושין הייסע מיט ליפין
 זעלביגין דעם אין פרוי. טײערע מײן זיץ וועםט דו אוג צײט
 אז זאגיבדיג ,ז י שטאט ךיא לאזין פאר מרךכי האט טאג
 פיל ,ישיבה ךער אין ח׳ ר׳ צוא פרעסבורג אין גײט #ר

 גיווען איז שרנא ו׳ אוג ,בעגלייט אים האפין לײט שטאט
 װאוינען ניט וויל אונ פרום אזוי איז מרךכי וואפ פרידין צוא

קנאםטע. פאר זיין מיט דאך אײן אונטער

♦5
♦ בייף ךער

 גלזעסין קךגא ר׳ איז מאךגין װינטער כןאלטין אײן אין
 ספו־ אפענעם א אין גיקוכןט האט אונ אויבין וואךעמען בײם
ן גיכןענט מק האט ניױנט זײן נאןי גור  !ייגע אז ;יךכןע̂ג

גידאגקען )שר״י«



 האביין ןנס ו־ועלכע זיפצין ךי ,םפר פון ווײט זייבען גידאנקען
אנן ברוםט זײן פון גיליסן אלויס וויילע אלע ךך  ײן1 אז ניוויזן ה

 איז ,קומעל זײן ,אים פון ווײט איז פליךין גײםטליכעל
 אװעק איז מלךכי וויא יאך«ל פץף שױן ,נלוים גיווען רוירכןליןד'

 איז װעלכע אסתל גיוןען, ניט אים פון יאיז בליף _קײן’אוג
 זיא איז מײךכען וואקס'?$נ דעל איץ גיוואלין לאנגי שוין

ױלניט אונ ,אומעךיג אוג אלץנןראנק חך וועגין העךין ו שי  א
 שיץט קוק אויפין ,וועלין ניזונד גאןצין אין װעט זיא ביז
ט אזנ גיזוגד גאנץ זיא ה לי  אז זאגט זיא נאל ,אלויז וױא ן

$ אלע ;בײננןט זעלע ליא אז־ב .קרײננןט העלץ לאס  פלוי
 ניט מען האט לןלאנלןהייט אײן זא וועגין’ אז זאגיןי פון

 בקול פון לײט חבלה אלע ,שטײט וועלט ךיא צײט גיהעלט
 איז מעךיצינע וױיסין זײא וויא ווייט זא אז זאגין חולים
א ,מיטיל _קײן ניטא קלאנלףט איי*ן זא כןעגין  נלןלאננןע ך
תו ס  דיא פאל העמדליך גיגײט האט אזג עגין(ל גיזעסין איז א

 איל אלום זיןר האט עס װעלכע שװעפטעל לןלענעלע
 אױף פענצטעל דולבין גיקדקט האט פעםעלע ,גײטפילט

 קט:בעדע שנײא דעל וויא םצענעי אעטעלעסנע א זײ#ל
 בעליבט גינזג באןל־;יט האט זיא ךייהײזעל, פון ךעבעל ךיא
 אױם ^לשלאלןן זיא האט ,סצענע העלליכע דיא י מיט זיןי

 מײן ניט פירכטע ,אײןי פלעגט פאן אײן פאטעלי :גישךיען
 אײן אונז ציוא קומט וויא ,שרגא ל׳ גיזאגט האט טאכטעל

.אפשל ’,’פאן .  זיך האט ני^נךינט ניט נאןז האט על .
 גינומען אלויס האט אונ ,פאן פעסעלעס טיל אין ניוויזין

אײן )שר׳ח(
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- מ -
ט אונ.זגוי סומנןע פון בךיף אײן א  רבי. דעם לאנגט דער ה

ב, ךער גיפרעגט שרעק מיט האט ךאס איז וויאם  איר ך
ט אבריף אי־ז ךאס אז דאןי זעט א ט ה עך טפ ענ  ,פאן דער ט
א פאצטאליאן?' ,פאצטאליאן אײן בין איך  פעךשטײא אין־ '
 בךיף ךער ? בךיף ךער איז וואנענט פון ניט איר וױיסט נאר
ענטפעךט האט האגט אין אײך כײא ךאך איז  ךער ני

 איר וועט אים עפעגט שמײבעלע א מיט פאצטאליאן
 זײט איר לב דער גיזאגט האט הער טיץ ! יא !יא .זעהען
 איז בךיף דער אז געסין פאר גאר האב איןו כקלונ זײער

 אײן ניט זייא פעולאנגען ,םיר צוא גיװאךין גישךיבין
גיזאגט דאם האט ער וױא אוג ? טית זײער פיר בעלױגזנג . ...־׳״ . . . . . . . * т  • т  т  V :

 קופעךנע אײניגע פאצטאליאן דעם דעןלאנגט #ר האט
מק צו האט פאצטאליאן דער ,מינצץ  .אוועק איז אזני גינו

#ר ארויש גיזאגט ?גו־ האט !רב אנארישער אט ג די ענ ײ  ג
ק ױאלטין ױדען אל?ג ווען א ,נוט אבער נאךיש איז װו  ג

!נאו־יש אזויא
ט ציטרענדע מיט ט הענ א  דעם גי^פינט שךגא ר׳ ה

*. לעזין צוא גיהויננין אן האט אונ בךיף
 לעהרער מיין טױגר גוטעס מײן צוא פךײד פיל

 דעם אונ פון רב דער בישךאל גדול בעשיטצער אונ
 איןי צײט !הער מײן !לעבין זאל חךיף שךגא ר׳ נליל
 ךער איבער ארום איןי גײא הויז איי#ר לאזין פאר האב

ע נ־ףן ניט ניפין אונ וועלט ה  וועל^ע ז׳נלע מײן פאר ניט ,ח
ט לערנונג, גאטעם דאךשטיגט עס  וועלבע §ים מײגע פאר ף

עפ >**»(



ד מי ק ג ײ ז ס  פרעםבולג הןײן גיקדמען בין איך ,פוןצועג ^
ע, ךאלטין גיפיגען איןי וועל פילײכט גימײנט האב איך ה  לו
 מײן פון ווײט גיוואלפין אװעק ימין־ האט האנד גאטעפ גאל

אב איןז װאוהין שטאט גיליבטע  ,גיציצט ווײט זא מי־ ה
 שװײגין, צו מיל איז שלעכט אונ לײךין צו■ מיל איז שלעכט

ט פײ#ל ךעל דען ם ,שטיל דעל אין מיל אין בלענ ה  זאל ך
 װעלין מיל װעט פילײכט ,לײךין מו-ז איןז איז щ וואפ זיין

ט האלץ מײן אײןד פאל גיסין אויפ וועל איןי ,לייכטעל ב ײ  פ/
 טי_ראני׳טע ךי פון לאטין צו מיןי אמיטיל גיפינען איל וועט

 אפ מיין פון טאנ דעם אין ,פעלפאלגט מיןז װעלכע הענד

 4ו.ײ ג♦ ГИ ײקימען נד:ױ.וא לןעגין איך בין פון פאלונג
 שוחט ךעם פעטעל מײן צו גיגאננן אלײן בין איןד ,עלמידעט

אפ אונ  איןי ןוי נאכט האלבע אלום ,גינאבטעט ךאךטין ה
 פון ךוי אזוי מיל פאל איז אויגין ךי גימאכט צו נאל האב

 ווער .פלוי אמאגעלע ארןלײמג אלויס /ע־ד לעל אונטעל
 ךיא בין אי]י ,שלעק מיט גיפלעגט איל איןי האב V ביםטו

 מיט איז גישטאלבין וועלכע מלבה ,שלגם ל׳ פלוי ^לשטע
 אױב ,זאגין ךיל גיקומען בין איןי ,צוליק יאל אכצעהען

п ג לעבין ווילפט הי  אץ ליק צו עלין(ל צלייןי זיןי זאלסטו ח
 בעשלאםן האםט ח וועלכן תגאים דעם שטעלין צו אןג

 פעלעל אײן פאל וואס .פעסעלען קינד אײגציגעס מײן פאל
עלי טײ^לע ? גיפוגען מיןי אין האסטז ט  איל אי־ןי האב מו

 מלכה נאל ,ניענטפעלט םיל זיא האט פעלעל קןײן ,גיפלעגט
^צעס ךיא ט הןען טאכטעל לעב  נחום פאל אפלויא זײן ני

« (г)» דעם
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 ר״אננ רעבעצין טײערע אויס מיןי העױט זון. ישובנינןס ךעם
או זיבעצין יעצט בין איןי ,גיזאגט איר איך  זױט איר אונ י
 גיוויש דאןי איר האט יאר אכצעהען גי'שטארבין שױן

ציג הימיל אין נירופין אויש האט מען וויא ניהערט  פעו
שעךטע מיײ ווער גיװארין גיןאךין בין איןי אײךער טעג  בע
ױ ווען ,איז עו אייןגר נעמען זאל איןי אז ניט ווילט א ט ה א  ט

שעךטע מײן איז ווער מיר זאגט טוא  ךעם שרגא רכי ? בע
ס ב ט טאכטער י א  איןי נאר ,צאךין םיט גמננטפערט זיא ה
 וועסט п ווען אוג ,טאכטער טײן ױין זאל ךאס אז ניט ווייל
עףן צוא ניט ם שט ע  פעךפאלנין ליןי איןי וועל ר^אים ך

 _קײן געבן נישט ךיר וועל אונ לעבין, וועסט דוא צײט
ע, ה ע, _קײנע מיר גיבט פרויא ךיזע ווירגןליןי אונ ח ה  ה

ט יעדע מיר זיןד זיא ווייזט אן אבינד יענעם פון אכ  אונ נ
ט לעבין ךאס אז ,זא מיך פײניגט א  וױרקליןי ^זוין מיר ה

 ראטה אײן טיר גיט רבי טייאגרער מײן אלזא ,^םין ךער
א־ זײט איר  אום איןד ״קען צו ,גאטעם^ענגעל וױא הןלונ ך

 װאגילט פר בלייבין ךאךף איןי אךער צואיאיץי זיך .קעךין
ער, אױף מ ד, ?רעטךעס אײן אין שטאךבץ או־ג אי אנ  ל
 גיקומען חײנט איןד בין רײױנן .?גךמידענךע אונ לאנגע נאןי
א, אין  בלייבץ ז־א הןענען זאל איןי גאט ניפ ברעסלוי

ען איז דא דען ,לאננ אױף אנ  איןד וואו ישיבה אײן פאי
א האב איןי ,לעךנען פיל קענען״ וואלט  פרײנד _קײן ניט ך

 גרויסיין בײן טיר איף געפין ווײל דער נאר בעכןאנטע, אזני
ט מיטלייד אוים וועלכער ראבינער א  איץ זיןד צו מיר ה

נילארק ’ )»י*ח(
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 ^נטפעךין, מיר אונ זיין גוט ;א וועט איי ווען ,גילאךין
 פון ,אךרעס ראבינעךם דעם אױף שרײבין איר ,נןענט זא

 אנטװאךט אײער אונגעדולד טיט #ךוואךטעט וועלכער טיר
• קיײאײיץ Р נהום בן מרדבי

 האט ראטהען? איןי ואל וואס ? זאגין איןי זאל וואס
 האט גאט גיזאגט בךיף דעם לעזענךיג דוךןי רכ ךער
זאל איך אז מרדכי ׳טזלדיג איז װאס נאר ני^טטראפט מיך т т • ן • ד т : ;.:» * * ״
 יעצט דען איןי נןען נור ,אומגליק איין צוא בוײנמגן אים
 פיו־ אלט שוין איז פעםעלעי אז תנאים דעם שטעךין צוא
 שטעךין צו ניט וועל איןי ווען אונ יאחד? צוואנציג אונ

 דען ךאס װעט ,נעמען מרךכי דען איר וועט תנאים ךעם
 קומעו מײן אך ? ע״ה מלנה ?רוי גווועזענע מיץ דעךלאזץ

 ? לײהנגען מײנעי פזן העלפין מיו־ וועט ווער !גרויס איז
אים װעט גאט אז גיװאוסט ניט האט שרגא ר׳ נאר

т т  — • т • • ן - т ־.* •

 איז וועלמגר שךכן ךעם לײזער ר׳ פון העלפער א שילץן
.גיקוםען באלד

♦6
ײכין ט פון אצ א ♦ ג

 זיא איז שךבן ךעש זעהן ךער האט אםתר וױא
 גוט זײער האט זיא װארום ערשראלןין אוג בלאםי גיווארין

 זיא פאטער, מיטין רײךין וויל #ר וואפ וועגין גיװאופט
 זיא איז גישפרעך ליבק ךעם העךין צו גינײט ניט דאם איז

ארויפ )שר׳ח(
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 פעלזאלגט גױוען איז לב ךעל צימעל, פון גיגאנגען אלויש
ק ךעם גיזעהן ניט #ל האט ט ע ט אב  אום איז אזג גאםט גי

אל צימעל איבעךין ליק צו אונ הין גיגאנגען  אסטיגעל ךעל נ
 פצענעם אזעלכע צוא גיװײנט לאגג שוין איז װעלכער שדכן
 פעלזאלגטע ךאש אױף גיגעבין אכטו־נג ניט אדיןד האט

 מיט ניישפלעך זײן אנגיהויבין האט אוג ,לב פזן נעזיכט
 איןי לאגקען שוין מיל לב אזנלעל װעט יעצט ,אשמײכיל

 ניט גאל נןאן טען וועלכען חתן אײן איל פאל גיפונען האב
 פון מאן ױנגעל אנגענעמעל אײן אשײנעל ,שאטצין אפ

 ״על אונ לײך זימנל איז פאטעל דעל אונ ,פאמיליע אשײנע
תל טאכטעל זײן מיט לב אונזעל זיי^ל אכטעט  שלגא ל׳ ,אפ

 ווײטעל האט שךכן ךעל גאל גיענטפערט ניט האט
 וועל נאל ? נאלאווע פזן מאיל פלץ ל׳ איל נןקיט :גיזאגט

א איז עס ? גביל דעם ניט נןען א  צךכןה זײן צוא שיעול ד
 איןי ? רײכקײט זיין צײלין דעל אויס ךען מיען .נןען ? געבין

 הויז טײל ךיא פאל אז לעבין מײן בײא אײך שוועל
 זעכס באצאלט #ל האט גאלאװע אין האט #ל וועלכע

ק אונ ,לדכ הומץעלט טין ײג ט יאהל ה א  באצאלט .{גל ה
 יזון ךעם אונ לו-״פ הונךעלט צווײ הױז טײל אײן פאל נאןו
 פינף געלטי, לײנע ה״כ הונךעלט פי;ף צײלין #ל וויל

! לבי איל שטײט פאל הונדעלט
ה צוא מיל לאזט ט ה א  איל לב ךעל גיבעטין איט ה

 נאך האב איןי אז טאבטעל אינגעלע ךיא וועגין מיל לעט
פעסעל?;? עלטערע ךיא ;גלטעלע, ךיא ניפאטעלט ניט

האט״ . )שי״ח(
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ן, ךער פעךװאוגלעלוננ מיט גיפלעגט האט כ ל  װאו אונ #
 ךב לער אמאןי גיטאן תאט מרךכי! מךךכי? חתן איר איז

ד, מיטין אנ ם, פון מען ךעט װאפ ה  נײזט טךךכי אי
 ברעםלױ אין ניווען איז;נל צוךיק טעג זעכןס מיט ,*טטענךיג

עו אונ אט ,יע?ט איז ;גל װאן װײם וו  בליף לעם לימזנט נ
 ךער ,אזנערטךעגליןי איז קומעל מיין אז זעהען איר וועט

 פאר זיך האט אונ אפ(ר מיטין אשאקיל גיטאן האט שלכין
 גיזאנט #ל האט הער איך נימנס װאשערע אט ,װאונךערט
נאר !נײע׳&ז אט \ לײזט מרדכי ,ברילין דיא אנטאנליג

т ; т • : • • ; « Т V ; ־־ “ : ; Т׳ • “  т

ץ, וועט גאט רבי! האפנונג ךעם אן ניט ווערטי  גאט העלפ
 איןד בין אומזיסט ניט ,הילף א מיר דוךןד שירןן ;וועט

ר #ר האט שךכין א ע  פון בךיף דעם נעמענךיג קאנצעטן. ך
ל, אנ ה םי ב  שדכין דער האט !גאט פון אצײבין איז דאש ל

 אצײכין איז לאס נ־ךיף לעם לעזינךיג חךןד גישרױגן אויס
 ועבעצץ גישטאךבינע ךי הוילט, ווילעיל ;יר האט נאטיי פון

 וועט טאכטעל שראגעם ר׳ א״ז הימיל אין גיהעךט האט ע״ה
 איץ נאר פעסעלע ךען איז נאר ,פרוי גחומפ בן מךךכי זײן

 ,טאכטער א אויןי לאןז איז אפתר ? שרגאש ר׳ טאפטער
 שדנן לער לייזער !א ? שדכן לער לייזעל טאן וועט וואם

ט ,טאן אזוי לאלף א  ,באךד ליא גלעטענלינ גיזאגט ער ה
 האבין חתונה זאל פעסעלע אונ אסתרן נעמען זאל מךלכי

ה מײן ? לבי איר שטײט פאר זון מאיךס פךץ ל׳ מיט צ # ? 
על בעמעלקט האט מ׳יר גיפעלט ^צה אײ?זר ב, ל  נאר ך
איז ? וועלין מאיל פרץ ר׳ וועט עלע. פיר שוין לאןז פעס

אזנ )»ר׳ח«
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 אויש האט ? וו־עלין איר #ר װעט צוא ,יאהו צװאנציג אונ
 הענט בײדע מיט איר וועט #ר ,שךכן דער ?רײליך נישךמגן

 יאהר, ךרײםיג אפילו־ גיווען וואלט זיא ווען ,האפין צוא
 עלטער ווערט חכם תלמיד א אז ,דאף זאטן חכמים אונזערע

 חכמים תלמידי ךי וועגין ווען הײנט ,הןלינער וועךט
 ױױןרע פון ויײךין צו שױן איז װאס טוא י אזוי זיי זאגין

 העךינךיג טלאבט פאנאנךער ןיןד האט שרגא ;ר ? טעכטער
 ךב ךערי האט רעכין אין־ ,שךכן פון #רו_וײזו;ג לאטשע ךי

 א ,תורה בן אײן זון מאיךס פרץ ר׳ איז גױױס גיזאגט,
 אונ טומילט צו־א אכיסיל זיןי האט שךכין ךער ? נןרומער

 אונ אזון, אגביךם איז זון מאיךס ןךץ ר׳ טזאגט, האט
 אלע נאר פעלער _קײן ניטא איז Щ אז אײןז שונער איןד

 עזונאימ מאירס פךץ ר׳ אונ שונאים ךאןד האבין מידים
 אונ אהויהןער האט חתן דער אז וןיטראכט אויש האכין

 פלײצע איין ליטן איז ךאש נאר ,אויג אײן אויף ןלינד איז
 ךיא אויף אוג ,אנךערע דיא וויא העכער אים בײא איז

 איך שװער ךעם אויסער ,אגעלמע ער האט אױג רעכטע
 איךישע אלע אז גאט גיב ,פעלער _קײן האט אז;נר אײך

 צוא אײך פרעג איןי נאר ,יויא;נר גלייןד זײן זאלין קינדער
 וויךער.לער האט у ?חם איז צוא אונ לעךנען הןען
 וויל איןי אונ ניט איך .הןען’זאנין לינין _קײן ,טפרעגט רב
 אן אײך שװער איןי נאר שךכן ךער טענטפערט האט טט

׳ חליף .קײן ניט נאך איז מאןי, ױנגער אשיינער איז
 בײא צווײא אדער איאהר זײן װעט ;גד אז נאר גאון, לןײן

}$И מײ״י•
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 פםפןענען .קענען גיוויס ?מ* וועט שטוב אין לב לעם
 הטיךךלב איליזאגט, וױא זאלזײן ,אידין בײא שאלות
 זאנט זיא אםיתרין מיט טאן איןי זאל וואס אבעל ,גיזאגט

 האב ךאס ,האנין חתונה ניט וויל זיא איז.קלאגק זיא אז
 דאש אז שךכן ךער גישלמנן אױש האט גיזאגט ךאך איןי
 האט זיא וױיל הןלאנק גװוען אױ זיא גאט פון אצײכין איז

 אבעל וועט זיא וויא ,באישעךטין ניט.קײן נעמען גידאךפט
 ווארום וועךין גיזוגד גיוױס זיא וועט ?לויא מלךכיש װעךין

 איז נביאות שדכנס ךעם לײזער ,באשעךטער איל איז #ר
 גיחאפט צוא האט גגיר דעל מאיר פלץ ל׳ ,גיווען אמתי

 גימאכט חתונת איל האט אוג העגט בײךע מיט פעפעלען
 העכעל פלײצע איין גיוועזן איז אים בייא וואפ זון זיץ מיט
 ניט מער האט אויג איין אויף אונ ,אנדעלע ךיא פאל
 ניט מעל שוין איז מלפה לעפעצין ךיא ,אכעלעם וויא

 װעלכע אסתוס־חאףן ^פילו אונ חלוםמלדכין צץא גיקומען
щ מיט צוךיק יאהל זעקם מיט גיוואףץ בלאכין צוא איז 
 _קלטן װיא ניװאלין גיזמד גלײןי איז גלעזעל טעלעל טעפ ךיא

 גלעזיל ףא פוס מיטין צובלאפי־ן נאל האט מאן פעפעלעם
.גאט פון אצײכין גיווען איז דאס יא ,חופה ךעל אונטעל
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ר ךער ע נ בי א א פון ך ט ךי א ט ♦ ב׳ ^ן

 איבעל גיפארין אין פעלד צוױיא מיט #קיפאז אײן
 אגלױסע לעבין, אפשטעלענףנ ,ב׳ פון גאס ךוואליאנסנןי

 האט אונ גינןראכץ אלאפ קוצעל לעל איז הויז אשײנעס
 בעוויזען זיןי האבין טלעפ ךיא אדיף ,ױקלונגען אן

 זאמען צױא האט מען װעלבע צעמאלאנעס ימיט לאקאיען
 בעלינער ךי וױא צײט זעלבע לעל אין ענןיפאז אין נילײגט

 צזם פעלפאךטינונג לעם מיט גומק פאל גיווען זייגען
 אלום איז הוואטיל( זײן גי־װק אין נלאם לבינער ךל אפרײזונגי
 לנר ,כןאבינעט זיין אין צוךיק אונ הין טראכט פאר גיגאנגען

 האט אונ צי־יטין פארגאגגענע ךיא ווענץ #לאיגעלט זיןז־ האטי
 טעג אײניגע אין ,צײטין כןיגפטיגע לייא ווענין גיטךאבט

 האפענונג מײן בײ זײן איןי וועל גיטלאכט #ל האט ארום
 גיקענט לען האט װעל האפענזנג אונ צילונגק מײנע פון

 ליא פון אוועק בין איןי אז צוףק יאהל אכט מיט טלאכטץ
 אז ׳ האנד אין אשטעהןין מיט פוס צוא 'טטעטיל אומעטיקע

 אונ אלאקטעךשען מיט אהין _קעךין אופ ך־ װעל איך
 פון לעטיףן כןעגען װעל איןי אז אזג ךיפלאם לאמנעלשען

 פון ױעלכע מײךכען אליבענס לימאנט אטײעךין לאלטץ
 איז גאט מײן ,אנקונפ» טײן יעצט װאלט מינוט צוא מינוט
 לאנק־ פון טלעלץ אונ ,גישליען אויש #ל האט ן נלאס

щ׳п} ’ ’ באלקײט



 אל׳נע ,אױנען זײנע אויף גיוויזין זיןר דןאבין בארקײט
 פוילץ פעךלאזין איןי האב וױםעגשאפטען אהנע אוג בילחגג

 ראבינער אײן פייר גיקליבין אוים מיר מען האט יעצט אונ
 מײן י_א א !שטאט געבילךעטעם אונד גואפעס אײן זא אין

 ךיא פעךשטײן זאלען לעזער טײנע או גואפ. איז גאט
 איןי רועל ךאבינעו דעם פון װעךטער ךיא אזנ ניראנכןען
 טאג דעם פון מרךכין. פדן טרעפונגען ךיא קוךץ ערצײלען

 זלין מיט גיזעהן מאל לעצטין ךעם זיך האט ער ווען
 גישװאךין איר האט ער ווען אונ ,אםתר מײךבען גיליבטעם

 האט אםתוין־ מיט זיןד בעראטינךיג ליבע, עוויגע אײן
 צזא ךײטשלאנד, אין דאךף.אוועק ער אז בעשלאסין מרךכי

 אפעךזאךגטעס גיבט щ וועלכע אלעךנזנג דאךט ;גולעךנען
 אירע^ע די אזנ יודענטהוים ז־עם ליבענךג ,ברויט עטילןיל

 פינף פון לעךנען צו אנגיהײבין האט ער וועלכע לערנזננען
אן,אױ  אן איז אדנ בועםלױא אין אוועק מךךכי יאהר'

 גי^גךינט האט אונ סעמינארמם, אידעשע ךיא אין טקומק
 איםאוים האט אסתךין צו ליבע ךי ,לערנונג פון קוךפ ךעם

 צו אוג לעבין, פון מעעל אין זיןי שלאגין צוא דוךך־ גילעך^ט
 פאר אים האט מען וועלכע פעסעלין מיט ב^ד דעם רײםין
 אויס אים האט ליבע זעלבע ךיא .וױלין זײן לןענין בונךין

 אזוי האט עס וועלכער בךיף ךעם שרײבין צו אן גילעףנט
 האט פעסעלע וועלכין אי־בער אונ ,שךגאן ר נארישט פאר

 זון, נביךם דעם מאיר פלץ ר׳ _קאלמענען מיט גיהאט התונר׳
 טלכה פרויא זײןעךשטע אז מרךכין גישךיבין האט שרגא ר׳

ע״ר» -< »מר״חי .
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 #ם װעלכעם שטימע הימעל דעם גיהערט גיוױם האט ע׳׳דז
 צי באשעוט איז טאכטער שרגא׳ם ר׳ אז גיװפין אויס תאט

 נאו פעםעלע ניט איז טאכטעי ךי נור ,נחום בן מרךכי
 פרויא צווײטע ליא גיבאףן אים האט #ס וועלכע אםתר,

 .?ו איז,ותאט דאוויף בעווײז אנװױםע יאזגי ’,ע״ה רחל
 מייט גיווארין הןראנק איז וועלכע אםתו אז גי׳שךיבין, ווײטער

 אױ אן תנאים פעסעלעם פון קראנכןהײט גיפעךליכעס אזא
 דעם א^גיטאן נאר האט מען וויא גיוואךין גלײךיגיזוגט זיא

 ,פיננער פעםעלעם שװעםטער איר' אױף כןהשץ טבעת
 מיט חתונה האננ אדנ פאךין צו ניכער קךם זון טײן ךעהם

 אמעגטש ךען גיט ד־יך בעהןימער וועגיןפעםעלען, ,אםתוין
 ווילין, זײן געגין גײן כןען ווער אזנ לא?ט גאט אונ טראכט

 אויך איז זיא פעםעלען פון ניךעףנעו ניטז שטײט אםתו
 אלןיוין יײן װעט אזנ מײךכען, פרומעם אונ נוטעם איין
 לעזענךיג זיןי פאר גילאכט האטי מךךכי מאן. איר פאר
 שרגען ר׳ ^טפערין צוא טאײלט האט או-ג בףף, ךעם

 עו אוג בעשלום, גאטעס אויף ניט זיןי בעקלאגט ’ אן
 /גךפילען וועט אײדער נז־ױ ,אסתףן הייואטען וועט

 אין לעךנען נאיןי צװײא אדער איאר /גל מוז זאג צוא וײן
 נאןו וויךנלןליןז איז מרךכי .םמיפה בעקומען צןא ישיפה דער

 צײט ךיא אונטעי אונ־• סעמינאךױם, אין יאהר צוףיא ניוועןי
 דײטשעשע ךיא צוױשין אנאמען #ךוואךבין זיך ער האט

 פון אײנװאינעי ךיא אוג ,פעךפאםיננען דזךןז געלעהוטע
 אײן פאר זץי צוא גץיןליבין אױש אים האבין ב׳ שטאט

ואבינער »שי״י«
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 דעו אז ניוױס יעצט שטײ$ פאר לקעל טײנע ,לאבינעל

 גאס ךוואךיאנספןי אין װאונט עם וועלכעל ראבינעל ױנגעל
 • קיזאײיץ מרדכי וויא אנדערר _קײן ניט איז ב׳ שטאט אין

 גיזאגט יהאט אונ טיר די גי^פינט שטיל האט ילאקאײ ךער
 פארין מעןנןען אזג אפלייזונג צום פערטיג אלץ איז עם או
 געבענדיג אקוק לאבינעל, ךעל גיזאגט האט צײט שוין יא

 האט אונ גיגאננען אלויש איז אוהר,יעל נאלךענעם אױפין
 ?גל האט באן, אויפין י באן אויפיץ ,אין/יקיפאז גיזעצט זיןי

.קוצער דעם ניזאגט

♦8

האכצײט♦ ךיא
 ףןר אזמכןערקדיג מךךהי ,זיןי פלײט +נ שטאט ךיא

 אםתלין, יטטונדע אגוטע אין הײראטעט לענדעל ווײטע פון
 פון ,רעליגיאן הײליגעןי אונזןגל פון לעגעלען אלע נאןי

 גיװען וױיניג ניט ^ פון אײנװאונעל ךיא זייינען אנפאנג
 יב לעי אז גישושכןעט זיץ־ האפין אונ װאונךעךט, פאל
 ךעלהעךינךינ נאל ,פאן אײן פאל טאכטעל זײן אױש ניט
 שןל זײ#ר אין גיזאגט האט •אן דעל וועלכע ךרשה ךיא

 ווילכןליך איז לאש אז צײנט איבעל זיןי ױיא האבין
 יאויף לומדיט אלע פון גילעו־ינטער איז ^ל לב, אגלויפעל

 מהןתן זײן פון גילעףנטעל נאן־ זײן גןען אונ;גס וועלט, ךעל
מלךכי אין רב װאוגלעלבאלעל דיועל אוג שלנאן, ל׳

)СШ - •ריז«( ОЫт
,4*---------—......



 האבץ װאונער אײן ?ןד נ וועלכען מךךכי זון. נחוםס
 װאונדעךין זץי ד־ען־ מען הןען אן, יאהו זיבין פון גיגןקט

 זיץ אונ ? חתונה מךךכיס א־ויף פרייליך איז שטאט די אז
 צוא זיך פעדער.ענטזאגט שװאכע מײן’ ? נחוש ר׳ פאטער

 ארױש זון זײן גיזעהען האט ער ווען פךײךע, זײן בעשרײבין
 אזנ ,נלה יזנגע זייין מיט הופה דער אונטער פון ניי^נדיג

 אגרויסע זײא פאר גיטראגין האט ךבוךח כןעכין אלטע ךיא
 פון טרעךין .בלאטע איבעךין גיטאנצט האט אונ קיטכןעי
 האט #ר אז אויגין זײנע פון גינאסין ןיך האבין פךײךע

 ווען מער נאןד אזנ שרגאן ר׳ מהותן זײן מיט גיטאנצט
 האט בךחן ךער אברהם חיים ר׳ וויא גיהעוט האט ער

 זאל נאןי ’ וואס װענין !לעזער טײערער .זון זײן גיוימט
 ןיך האט װעלכער ןעךיל ר׳ מלמד וועגין 1 #ר$ײלין איך

 גיטאנצט ?גר האט אבאךװעםער אונ אנעךין פאר אנגיטאן
 ךער לײזער ר׳ וויא איןי#ךצײלין זאל גאסין? אלע איבער
 .ער האט נלה, ףא מיט התן ךעם מאכין צו פךײליןי שךכן,
 בךאנפץ? גלעזלאןז צעהען אמאל מיט גיטרמגןען אױס

 щ װעלכען לײכטער מעעיענעם שײנעם ךעם װענין אדער
 אדער ? נבאי דער ברך ר׳ גישאנק ךרשה גיװארפין האט

 מיט גיבראבט האט ;ים וועלכין העכט גרױשין ךעם וועגין
 אנן האט ער או גיזאנט האבין אילע װאם אונ ,נחום ר׳ ןיןי
 הערליכע ךיא וועגין ;נךציילין זאל איןי אדער טעם? /יךן

 ר׳ חזן פאןנעמער דער גיזוננען האט עפ וועלכע ננונים
 איר מיט פעקעילע וויא ^רציילין זאל איך אךער למך?

מאן )»ר״ח(
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 ניט^ךצײלק גאר וועל איך נאו־ האבץ..,. _קלמן טאן
עי ,זאנין ניט מער וועל איןי ,זאכין אז.עלכע פין  ײאס י
 האט דערן חתוגה אםתרם אז־נ מרךכיס אויף יגיווען ניט איז
.פרײדע אמתע אײן גיזעהן ניט לעבין זײן אין

* *
*

 וועלכער מרדכי ראבלנער דער איז אהם טאנ זיבין אין
 אוועק ,נןזאויױץ םארקוס דאקטאר גיו־ופין י.עצט ןיך האט

 זײן אויף דײטשלאנד נאך פרױ ױנגע אײן מיט גיפאוין
 שךיבין פאר איז טאנ זעלבין דעם אין .שטעלע נימג

 װאוינךער אלע +נ שטאט דער פון פננןם אין גיוואךין
 אײגענע מיט.זײערע גין.עהן האבין אײנװאונער אלע וועלכע

 מךךבין פערפאלגט האט מלכה רעבעצין ךי וויא !אויגין
 דעם צזשטעךט האט /גר ביז ,װאו אויפין אונ חלום אין

 ניזונט איז אסהר וױא ,פעסעלין טאכטעי איר מיט ר^אים
 י-. האט באשערטער איר וויא מינוט זעלביגע ךיא אין גיווארין

 ,פעםעלין ׳טװעםטער איר מיט תנאים ךעם ךיםין צוא
 _עךרײבטיהאט אינ גױואלין בעלוינט דאפיר איז מרלני וויא

 גרויםע אזא אץ ראבינער גיװארין איז אוג שטופע אגרױסע
 דער זא;ט אלעם ךיזעם ,ווײטעו־ זא אונ ,שטאט אילישע

 דעם נאןז גישױבין אונטער אונ בעשךיבין איז פנסןס,
 דורות װײטעךליגע ךי בדי ,גגאים ךי אונ ,רב פון באפעהל

װעו־טער דיא זײנען אמת וויא אונ הײליג וויא וויסין זאלין
פון
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 טענ פעוציג אז זאגין זייא וואם חכטים אוינזעוע פון
 הימיל אין וועךט גיבאוין וועךט ימענש ךער אײךער

 באשעיט איז טאכטער יענעמס אוני יענעמס !גיװפין אויס
 וועלכען בײא פאלק דאם איז גליקליןד יענעם. אונ יענעם

גיבט. אז.עלכעם

«ליע•
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