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אברהם רעכטמאַן

ייַדישע עפנאַנראַפיע
און פּאָלקלאָר

אַרגענטינער
ייוואַ :ביבליאָטעק
| נומער 91

אבדהם

דענטװאַן

יידישו עטנאגראין
און באלקלאר
זכרווות

וועען דער עטנאָגראַפישער
אַנגעפירט פון ש .אנ-סקי

עקספּעדיציע,

מיט אילוסטראַציעס פון אַלטע שולן און מצבות אין אוקראַינע,

יידישער ויסנשאַפטלעכער
בוענאָס-איירעס,

אינסטיטוט  --ייוואַ
8591

רי

דאָס

אחריות

פאַר

די ויסנשאַפטלעכע

אַרױסגעזאָגט אין די אויסגאַבעס

שטאַנדפּונקטן,

װואָס װערן

פון ייװואָ ,טראָגן די מחברים

גופא.

דעם

שלמה

זאַנװיל
ש.

אָנדענק

פון

ב"ר אהרן הכהן ראַפּאָפּאָרט
אַניסקי

ז"ל

כ"ג מרחשוון ,תרפ"א  --פטן נאָוועמבער0291 ,

דרוקעריי ברידער

זלאַטאָפּיאָראָ

 --סאַן-לױס  -- 9413בוענאָס איירעס.

א י נ ה אַ

:

ל ט

ז.ייטן
ש .אַניסקי און די יידיש עטנאָגראַפישע
עקספּעדיציע; דח די דיה יי זי דיה היה הזה -- --
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די באַטײליקטע אין דער עקספּעדיציע.
1

שולן און בתי-תפילה  -- :הז די ==  -- -- -- =-פון  53ביז 211
1

וי אַזױ מען האָט אויפגענומען די עקספּעדיציע אין
שולן ,בתי-מדרשים ,קלויזן און שטיבלעך

2

װאָס איז

ראַדזיווילער שול און דער ארון-קודש
געטראָפּן געװאָרן פון אַ דונער

3

די מיקולאַיעװוער שול און די זעלטענע צייכענונג
אויפן עמיד

4

דיזדתורה מיטן דוּכס וועגן מעזריטשער שול

5
6

7
8
9
.0
,1
2
,3

רבי יהודהס

בית:-מדרש

אין לויצק

אָליקער שול װאָס איז ענלעך צו אַ קלויסטער

דעם גרויסן רב ליבערס שול אין באַרדיטשעװו
לודמירער שול
אָסטראָה (אָסטרע) ,דער מהרש"א ,די גרויסע שול,
דער ט"ז ,דער ב"ח און רב ייבי'ס בית-מדרש
נעמיראָווער שול װאָס איז געבויט געװאָרן אויף די
חורבות פון אַן אַלטער געפונענער שול
מירעלעס שול אין בראַהילאָו
;,דעם ברעסלויערס קלויז" אין דובנע
שולן וי אַ באַלױינונג פאַר געװוונענע וויכוחים מיט
גלחים

4

דער אינעװייניקסטער

אויסזען פון אַלטע שולן

זייטן

חז מצבות .קברים און שטיבלעך = :הי = =ש =
41
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קבר און קלויז פונעם בעש"ט אין מעזשבוזש

א .דאָס דעכל איבערן בעש"טס קבר
ב .בעש"טס

2
3
4

אויפן קבר פונעם נסתר ר' וועלוועלע

5

דאָס שטיבל
זשיטאָמירער

6
?7
8

קבר פון ר' ליב ,בעל"-פּרנסה"
קבר פון רב ליבער הגדול אין באַרדיטשען
קבר פון קדושי פּאַװלאָװיטש

9

חיים

.0

,5
.6
,7
.8
,9

בן חייה שנולד בקבר

/

קבר פון יונגן קדוש װאָס איז באַגראָבן געװאָרן
לעבעדיקערהייט
|
דאָס שטיבל פונעם ;באר היטב* מיט זיין ווייב
ר' הערשעניו און דער פּוילישער קאָסציאָל
קבר פון ר' אהרן דאָקטאָר גאָרדא אין אָסטרע
צוויי קברים פון אַ רב מיט אַ שמש איינער לעבן
צווייטן
דאָס שטיבל אויף די קברים פון פּולנאָהער גמוכיח",
;תולדות יעקב יוסף" און אַ גביר אַ בעלזצדקה
חתן-כלה-קברים
דאָס בערגל פון קללות
הייליקער שטיין אין לעכוויטש
קבר פון אַ רב װאָס האָט חתונה געהאַט מיט אַ
מיידל פון קורחס לאַנד

1
2
.2
,4

שִן

קלויז

ג .קבר פון בעש"טס מוטער
גשמד-ציגל" און ,ליבע-ציגל? אויף קברים פון
צדיקים
קבר פון ר' ישראל מת
אהל פון רבי לוי יצחק באַרדיטשעװער און דער
קבר פון רבי משה יאַכנעס

פּינקסים  :א

אמו

א אי אי אי אי יי אי אי א

1
2
3
4
5

װאָס איז אַ פּינקס?
פּינקסים פון אָרטיקע חברות
אַרבעטער-פּינקסים  ---באַזונדערע חברות
אַרבעטער-פּינקסים  ---געמיינשאַפטלעכע אגודות
קהילה-פּינקסים

6

תקנות קעגן לוקסוס

אט

פון  291ביז 042

זייטן
8

משפּטים און גביית-עדות
דער פּינקס װי אַ היסטאָרישער

ספר :הזכרונות

מעשיות וועגן ניגונים און תפילות:
1
2
3
4

אָפּשטאַם און באַטײט פון ניגונים
דער פאָנאָגראַף אין בית-מדרש
דערהויבענע נגינה ,דער קאָרשעווער
דער פאָנאָגראַף
;שלוש-סעודות"

און ,מלווה-מלכה"

לאַװער חסידים

-- - --

צדיק

פון  142ביז 682

און

ביי די בראַצ-

און דאָס ,איניקל?

װאָס האָט

געשפּילט פידל

5

אַניגון װאָס איז מסביר סודות התורה

6

דעם בעש"טס;ה' מלך גאות לבש" און מענדל זיין חזן

, 7ולמלשינים? פון פאַר דער תליה .
 8דעם פּאַסטעכס ניגון
 9דער מיידלשער ניגון אין נעמיראָװ
 .0ר' דודל טאלנער זאָגט קדיש נאָך אַן אָפּערע זינגער
 ,1טאלנער דיבוק-ניגון
 .2טמא-נגינה און ר' יאָסעלע-דעם-רבינס

סוף

 3דער ניגון פון יצירה
 ,4פאַרװאָס מע ציקלט זיך ביים דאַװנען

זצ

אָפּשפּרעכענישן,

סגולות און תרופות;

-

1
2
3

שפּרוכן װאָס מע טאָר קיינעם נישט אויסלערנען
אָפּשפּרעכערקעס (זקנות)
אָפּשפּרעכער (זקנים)

4

קלאָגערינס און באַװויינערינס

5

התראות און השבעות ביים אַרױסטרײבן אַ דיבוק

זַדץ סופרים

און סופריש

די סופרישע

2
2
4

כתב;

--

 --דח חד -- -- --

מלאכה

רביישע ספר-תורהס
סופריש כתב
ר' ברוכל מעזשבוזשער ,דער ;רב" און דעם בעש"טס
תפילין
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בילדער
1

|

יי
יי
ש .אַניסקי פא א א א א אט א א אי
אַנדסקי ,רעכטמאַן און יודאָווין אינעם עטנאָגראַפישן מוזיי -
אַנזסקי אין מיליטערישן אוניפאָרם =- -= -ז =ד == די הי
באַראָן װלאַדימיר גינצבורג == == -ח חי חי הה די די די דיה
,דאָס ייִדישע עטנאָגראַפישע פּראָגראַם (שעריבלאַט) -- -- --

פאַקסימיליעס פון אַניסקיס בריוו (רוסיש) =-- -- -- = -
פאַקסימיליעס פון אַניסקיס בריוו (ייַדיש) == חשד ייח חית היח =

פולמאַכט (כוח הרשאה) פון דער ,היסט .עטנ .געזעלשאַפט" --
פולמאַכט (כוח הרשאה) פון דער עטנאָגראַפישער עקספּעדיציע
זז
ראַדזיווילער שול ,אויפסניי איבערגעבויט = יה זי ה-י == ==
לויצקער שול ר אע אס אע א א א אי א טנ ארי יי א אי
ארון-קודש און עמוד אין מיקולאַיעװער שול =-- -- -- == --
בימה אין לויצקער שול יש ייש מה שיש ששח הי יחה היה ייה ייז =
ר א א אנ
;,דעם ברעסלויערס קלויז" אין דובנע א

מהרש"אס שול אין אָסטרע

שידייה השדח טיה היה דיי ייה יה =

זייט

;0
92
12
033
81

02

32
42
52
98
יא
19
29
יט

59

012
אי יי
נעמיראָװער שול הא א א א א א אע אי א
99
ארון-קודש און עמוד אין נעמיראָװוער שול = הי הי יי === =
עו
יי
קאָרשעװער שול-הויף טאר א אע אע א א אנ א א
06
עמוד אין קאָרשעװער שול אוער א גאר אע אט אט א א יי
501
מעכילפּאָליער הילצערנע שול = שי הי ייה ייה ידידי יייז הוה =---
וו
ר יי
סניטקאָווער הילצערנע שול אאר א אט א אכ א א
701
ארון-קודש אין אַלט-קאָנסטאַנטין  == -- -- --הי דיי == =
901
יאַנאָװוער שול יה שיש השק דיי פהי שחהה טעה יחה ייתה ייה חי זיוה -הז --
שאַרגאָראָדער שול חיש שי שיש שייש ישי ייה חשה "יי חי די יה היה 901 = --
111
כסא של אליהו אין קרעמעניצער שול שי הי הי ייז היה הי ==
זזז
דאָס ,דעכל" איבערן בעש"טס קבר אין מעזשבװש .-- -- --
בעש"טס בית:-מדרש -חש יש איה חחת ויה שי ייה ששח דדה דח היה =
בעש"טס בית:-מדרש פון אינעװייניק  = --זי דידי דיי היה =
מצבה נעמיראָוו  ---וויינענדיקע פייגל און העזעלעך -- -- --
מצבה זשיטאָמיר  ---תקי"ב ( --- )2511לייבן און פייגל -- --
מצבה אַלט-קאָנסטאַנטין  ---תר"ט ( -- )9481טאָפּ מיט בלומען
מצבה טולטשין  --געשטאַלט פון אַ בער == == הי =--- -== --
מצבה אַלט-קאַנסטאַנטין  ---תר"י ( --- )0581צוויי פיש קושן זיך

971
181
181
381
591
781
981
191

|
!
ישי הייף חיי דיה ---
שער-בלאַט פון פּינקס-הקהל פון באַרדיטשעוו
דאָס הויז פונעם ,מים קדושים" אין בראַהילאָוו == -י דיי --י =

722
922

יע
|
פּראָפּעסיאָנעלע ,קלאָגמוטערס? אויפן נעמיראָװוער בית-עלמין
לחש (שפּרוך) שש החיש שקיט יש ששח הייה טיחת היה החיה יחה חחחה דיי היה דוה היה
יי יי
א א
ברוסט-טיכלעך האר א א א א א א
זט
אַנאַפּאָליער סופר יש שי שש חקל מהקיט שי שיט שחה זיחה יחחה הזחת היה ---

723
103
06

942

1

ש.

אנ-סק'

און

ד'

,-יידיעו-עטנאגרציעוע עקסבּעדיציע

די נאַטײליקטע אין דער עקפפּעדיציע
אין אָנהייב פון איצטיקן יאָרהונדערט איז די ייַדישע עטנאָגראַפיע און
אַלע אירע אָפּצװײגונגען געווען כמעט אַ נייע דערשיינונג אין אונדזער ייִדישער
ליטעראַטור .זייער װינציק אויפמערקזאַמקייט איז ביז דעמאָלט ביי אונדז גע-

שענקט געװאָרן דער ייִדישער פאָלקסשאַפונג ,און גאָר אַ קליינע צאָל פאָרשער
האָנן זיך מיט איר אָפּגעגעבן
און ס'איז גאַנץ פאַרשטענדלעך פאַרװאָס ס'איז אַזױ געװען :אונדזערע זיידעס
און עלטער-זיידעס האָבן זיך געלעבט זייער אײגנאַרטיקן פּאַטריאַרכאַלן לעבן ,און

האָבן אַפילן געשאַפן ,אומבאַװוּסטערהייט ,אמתע פּערל פון ריינע פאָלקסשאַפונ-
גען ,װאָס ס'איז גאָרנישט אָפּצושאַצן זייער ווערט און זייער פּראַכט; זיי האָבן
איבערגענומען און איבערגעגעבן פון מויל צו מויל ,פון דור צו דור ,לעגענדעס
און מעשיות ,פול מיט גייסטרייכן אינהאַלט ,פּאָעטישער שיינקייט אן רייכקייט
פון פאַנטאַזיע .זיי האָבן אָבער נישט געפונען פֹאַר נייטיק די אַלע שאַפונגען,
די אַלע לעבנס-פאָרמען און פּאַסירונגען  --זייער גאַנצע תורה שבעל-פה ,צו
פאַרשרייבן אויף פּאַפּיר סזאָל בלייבן לזכרון פאַר די קומענדיקע דורות .וייל
דער תוך פון זייער לעבן איז געווען פעסט און פעלדזנשטאַרק; די פאָרמען
קלאָרע אבואןַשטימטע; אַ דור איז אַװעק ,אַ נייער איז געקומען ,אָבער די פאָר-
מען פון לעבן האָבן זיך מיט גאָרנישט געענדערט; די שולן און די בתי-מדרשים
זיינען אַלץ געבליבן די איינציקע צענטערן ,פון װאַנען זיי האָבן זייער גייסטיקע
יניקה געצויגן; די אָנגענומענע מנהגים פון דורות זיינען אָפּגעהיט און באַשיצט
געװאָרן; די מעשיות און לעגענדעס האָט מען מיט יראת-הכבוד ,מיט ליבשאַפט,
איבערגענומען און איבערגעגעבן איש מפּי איש; פון זיידעס צו טאַטעס און
פון טאַטעס צו קינדער.

ערשט אין אָנהייב פון היינטיקן יאָרהונדערט ,ווען דאָס ייִדישע לעבן האָט
אָנגעהױבן צו בייטן זיינע פאָרמען ,אַראָפּציען פון זיך די אַלטע און אַרױפציען
אויף זיך אינגאַנצן נייע :ווען מ'האָט אויפגעהערט מקיים צו זיין און אָפּצוהיטן
די אַלטע אָנגענומענע מנהגים; די אַלטע שיינע פאָלקס-מעשיות זעלטענער צו
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דערציילן ,און דער גאַנצער עבר האָט אָנגעהױיבן פאַרגעסן צו װוערן און צוביס-
לעך פאַרשװוינדן  --ערשט דעמאָלט האָבן זיך אייניקע

פון אונדזערע בעסערל

ליטעראַטן גענומען באַשעפטיקן מיט דער ייִדישער עטנאָגראַפיע .זיי האָבן דערי
זען און דערפילט ,אַז דער גרעסטער טײל פון די מנהגים און נוסחאות ,װאָס
ביי אונדזערע זיידעס און עלטערן זיינען זיי געווען דער תוך פון זייער לעבן
זיינען ביי אונדז געװאָרן

בלויז דערינערונגען פון אַמאָל ,וועלכע ווערן שװאַכער

און בלאַסער אין אונדזער זכרון פין דור צו דור .האָבן זיי
מיר װעלן זיך באַצײיטנס נישט צואיילן אָפּצוראַטעװען דאָס
ראַטעװען; אויב מיר װעלן באַצײיטנס נישט צונויפקלייבן
איבערבלייבעכצן  --קען אָט דער זכר פון אונדזער עבר,

פאַרשטאַנען ,אַז אויב
װאָס מ'קען נאָך דער"
די אַלע זכרונות און
חלילה ,פאַרלוירן גיין

לעולם ועד,

אָט דאָס האָבן פאַרשטאַנען און דערפילט דעמאָלט ,מיט איבער פופציק
יאָר צוריק ,איינציקע געציילטע ליטעראַטן און זיך גענומען צו דער ייִדישער
עטנאָגראַפיע .זיי האָבן אָנגעהויבן זאַמלען די שארית הפּליטה פון פאָלק-מעשיות,
דערציילונגען ,אויסדריקן און מנהגים; צונויפקלייבן די אַלע פונקען פון דער

פאָלקט-נשמה ,פאַרשרײיבן זיין תורה שבעל-פּה און באַאַרבעטן זי .ס'איז דעמאָלט
געגרינדעט געװאָרן אין פעטערבורג די ערשטע ;ייִדישע היכטאָריש-עטנאָגראַ-
פישע געזעלשאַפּט* אויפן נאָמען פון באַראָן נפתלי הערץ גינצבורג און ס'האָבן
אָנגעהויבן דערדשיינען די זאַמלביכער ,פּערעזשיטאָיע?.
און איינער פון די גאָר ערשטע ,װאָס האָט מיט זיין גאַנצן לייב און לעבן
זיך איבערגעגעבן דער דאָזיקער אַרבעט פון זאַמלען די ירושה פון די פריער-
דיקע דורות ,איז געווען דער באַליבטער שרייבער ,דיכטער און זאַמלער שלמה-
זאַנװיל ראַפּאַפּאָרט (ש .אַנ-סקי) זכרונו לברבה.
מיט אַ סך ליבשאַפט און איבערגעגעבנקייט האָט ער זיך צו דער דאָזיקער
אַרבעט גענומען ,און ער האָט אין יאָר  2191ביי דער קייִדישער היסטאָריש-
עטנאָגראַפישער געזעלשאַפט* אָרגאַניזירט ,צוזאַמען מיט דער מיטהילף פון באַי
ראָן װלאַדימיר האָראַציעװיטש גינצבורג (אַ זון פון נפתלי הערץ גינצבורג) ,די
זעלבסטשטענדיקע אייִדישע עטנאָגראַפישע עקספעדיציפ".
ס'האָט לאַנג נישט גענומען און דער פּערסאָנאַל פאַר דער עקספּעדיציע
איז צונויפגעשטעלט געװאָרן .דער באַראָן װלאַדימיר גינצבורג פון קיעוו האָט
באַזאָרגט די נייטיקע געלטער ,און די עקספּעדיציע האָט זיך געלאָזט אין װעג
אַריין.
אַחוץ אַניסקין האָבן זיך אין דער עקספּעדיציע באַטײליקט :יואל ענגעל
פון מאָסקװע ,אַ באַװוּסטער קאָמפּאָזיטאָר; י .קיסעלגאף פון פּעטערבורג ,אַ פאָר"

שער פון ייִדישער פאָלקסמוזיק ( --ביידע בלויז אַ קורצע צייט); שלמה יודאווין.
אַ מאלער און אַ זעלטענער פאָטאָגראַף ,אגב ,אַניסקיס פעטערס אַ זון; י .פיקאַנגור
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

און ש .שרייער ,סטודענטן פון דער ;ייַדישער אַקאַדעמיע? אין פּעטערבורג ,און
אויך

מיין

ווייניקייט.

אין משך פון דריי יאָר האָט די עקספּעדיציע ,אונטער אַניסקיס אָנפירער.
שאַפט ,אַרומגעװאַנדערט איבער די פאַרװאָרפנסטע ווינקעלעך פון אוקראַינע ,אומע-
טום געזאַמלט פאַרבליבענע אוצרות פון אונדזער פאַרגאַנגענהײט :פאַרשריבן פון
מענער און פרויען מעשיות ,לעגענדעס ,היסטאָרישע פּאַסירונגען אָפּשפּרעכע-
נישן ,סגולות און תרופות :מעשיות ועגן דיבוקים ,שדים און נישט-גוטע; לידער,
משלים ,גלייכווערטלעך און רעדנסאַרטן; אַרויפגענומען אויף פאָנאָגראָף-פּלאַטן;
אַלטע ניגונים ,תפילות און פאָלקסלידער; געמאַכט פאַטאָגראַפיעס פון אַלטע שולן,

היסטאָרישע פּלעצער ,מצבות; ,שטיבלעך" פון צדיקים ,טיפּן און ריטועלע סצעץ-
נעס; געקליבן און געקויפט פאַר געלט :ייִדישע אַנטיקן ,דאָקומענטן פּנקסים,
תשמישי-קדושה ,צירונג ,הלבשה און אַלערלײ ייִדישע אַלטערטימלעכקײטן פאַר א

ייִדיעזן מוזיי
סוף יאָר  ,4191אין ברען פון דער ערשטער וועלט-מלחמה ,האָט מען אונדז,
דעם קינסטלער ש .יודאווין און מיך ,אַרעסטירט אין זשיטאָמיר ,אונטערן חשד,
אַז מיר זענען שפּיאָנען ,געפירט דערצו האָט דאָס ,װאָס מיר האָבן ,צוליב אוג"
דזער אַרבעט ,זיך אַרומגעטראָגן מיט אַ פאָטאָגראַפישן אַפּאַראַט און גענומען
בילדער אין דער עפנטלעכקייט ,מ'האָט אונדז ביידן געשטעלט אונטער אַרעסט,
און פּאָליצײ האָט קאָנפּיסקירט די אָנגעקליבענע מאַטעריאַלן ,װאָס מיר האָבן

דעמאָלט געהאַט ביי זיך ,װי אויך אַלע פאַטאָגראַפישע פּלאַטן.
אַניסקי איז דעמאָלט געוען אין פּעטראָגראַד (אין דער צייט פון מלחמה
האָט מען געביטן דעם נאָמען פּעטערבורג אויף פּעטראָגראַד) ,האָבן מיר אים
טעלעגראַפיש געלאָזט וויסן וועגן אונדזער אַרעסט ,האָט זיך אַניסקי גלייך גע"
שטעלט אין פאַרבינדונג מיט ל .י .שטערענבערג ,דער פאַרװאַלטער און עלטס-

טער עטנאָגראַף פונעם רוסישן עאַנטראָפּאָלאָגיש-עטנאָגראַפישן מווזיי ביי דער
קייזערלעכער װיסנשאַפטלעכער אַקאַדעמיע אוֹיף דעם נאָמען פונעם אימטפּעראַטאָר
פּעטער דער גרויסער" ,און דורך אים איז אַנ'סקין געלונגען אַרױסצובאַקומען אַ
דאָקומענט ,אַז מיר זיינען געשיקט

געװאָרן פונעם קייזערלעכן אַנטראָפּאָלאָגיש-

עטנאָגראַפישן מוזיי .און טאַקע באַלד װוי דער דאָקומענט איז אָנגעקומען צו דער
זשיטאָמירער פּאָליצײ ,האָט מען אונדז באַפרײט און צוריקגעגעבן די קאָנפיס-
קירטע מאַטעריאַלן און חפצים ,האָבן מיר אַלץ פאַרפּאַקט ,מיטגענומען

מיט זיך

און צוריקגעפאָרן קיין פּעטראָגראַד,
די אַרבעט פון דער עקספּעדיציע איז דעמאָלט אָפיציעל איבערגעריסן גע"
װאָרן .אַנ-סקי אָבער האָט אַלײן נאָך אַלץ פאָרגעזעצט אומדערמידלעך די אַרבעט
פון זאַמלען ,אַפּילו שפּעטער ,אינעם סאַמע ברען פון דער מלחמה ,ווען ער איז

אַרומגעפאָרן איבער גאַליציע וי אַ פאָרשטייער פונעם ;הילפס-קאָמיטעט פאַר די
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מלחמה"געליטענע",

אָרגאַניזירט

רעכ טמאַן

פון דער

;,גאָסודאַרסטװענע

דומע"

פפּאַרלאַ-

מענט) ,אָנגעטאָן אין אַ מיליטערישער אוניפאָרם מיט אַ שװערד ביי דער זייט,
אַפילו דעמאָלט האָט אַנ-יסקי נישט פאַרנאַכלעסיקט זיינע פאָלקלאָריסטישע או
עטנאָגראַפישע אַרבעטן .געקראָכן ממש אין פייער; באַזוכט חרובע שולן און
אַנדערע מקומות קדושים; געשמועסט מיט רבנים און פירער פון קהל ,און אַז
ער פלעגט פון צייט צו צייט זיך אומקערן אַ פאַרמאַטערטער קיין פּעטערבורג
אויף אַ קורצן אָפּרו ,האָט ער שטענדיק מיטגעבראַכט מיט זיך פולע קאַסטנס
מיט אוצרות פון אומשאַצבאַרן היסטאָריש-עטנאָגראַפישן מאַטעריאַל ,װי :גע-
דרוקטע פאַראָרדענונגען וועגן ייִדן ,קאָנפידענציעלע דעקרעטן ,דאָקומענטן וועגן
שוידערלעכע בלבולים ,צעריסענע ספר-תורהס ,פאַרבלוטיקטע יריעות ,פּרוכתי
און מענטעלעך איינגעטונקענע אין ייִדיש בלוט ,מזרחים ,שטעמפּלען

אד"גל,

איינמאָל ,געדענק איך ,האָט ער צװישן אַנדערע חכצים אויך מיטגעבראַכט
מיט זיך אַ סידור ,כל-בו" .געשריבן אויף פּאַרמעט ,װאָס ער האָט געפונען זיך
װאַלגערן אין אַ האַלב-חרובן פאַרלאָזענעם בית-מדרש ,אין אַ קליין שטעטל אויפן

גאַליצישן פראָנט .אויך אַ צעריסענע

יריעה פון אַ ספר-תורה

פון אַן אַנדער

שטעטל אויפן זעלביקן מלחמה-פראָנט .איז וועגן דער יריעה האָט אַניסקי דער-

ציילט ,אַז ער האָט זי געפונען אין אַ חרובן בית-מדרש .דאָס שטעטל איז געווען
אינגאַנצן װויסט און צעשטערט ,קיין זכר פון אַ ייִדן .און אַז אַניסקי איז אַרײן
אינעם חרובן בית-מדרש אינעוייניק ,האָט ער דאָרט געטראָפן אַלץ צעבראָכן
און צעשטערט ,חרוב ונחרב; אויף דער ערד האָבן זיך געװאַלגערט לידיקע
פלעשער און שטיקער שמאַטעס פון ווייבערישע מלבושים  --שטומע עדות אויף
אַלץ װאָס דאָרט האָט זיך אָפּגעטאָן  --און פון אונטערן ברוכװאַרג ,פון האָלץ,
גלאָז און שמאַטעס ,האָט ער באַמערקט אַרױסשטעקן שטיקער פּאַרמעט פון אַ
צעריסענער ספר-תורה .ווען ער האָט איין יריעה אַרױסגעשלעפּט ,איז ער װי
פאַרשטיינערט געװאָרן .דאָס איז געווען די יריעה פון די עשרת-הדברות ,אי-
בערגעריסן אויף צווייען .אויף איין העלפט איז געווען ;תרצח", ,תנאף", ,תגנוב"
און אויף דער צווייטער העלפט די ,לא'ן".
אין פּריװואַטן לעבן איז אַניסקי געווען אַ מזג-טוב ,האָט זעלטן ווען עמעצן
אָפּגעזאָגט אין אַ בקשה ,אָבער ווען ס'איז געקומען צו אָנגעלעגנהייטן ,װאָס האָבן
געהאַט אַ שייכות צום כבוד פון כלל ישראל ,איז ער געווען אַ פאַרביסענער קנאי
און נישט געװוּסט פון קיין פּשרות .דער פאָלגנדיקער פאַקט װעט דאָס אילוס-
טרירן צום בעסטן :אין פּעטערבורג איז צו אים איינמאָל ,אין אַ געזעלשאַפט פון
זשורנאַליסטן ,צוגעקומען אַ באַקאַנטער זיינער ,אויך אַ באַרימטער זשורנאַליסט,
און אַ זאָג .געטאָן/ :איר ווייסט ,סעמיאָן אַקימאָװיטש( ,אַניסקיס רוסישער נאָמען),
איך האָב שוין װווינרעכט אין פּעטערבורג!" (ווייל ער האָט זיך געהאַט געשמדט)
און בשעת-מעשה דערלאַנגט אַנ-סקין די האַנט .אַניסקי האָט אים אָפּגעמאָסטן
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר
מיט אַ שאַרפן בליק פונעם קאָפּ ביז צו די פיס און מיט פאַראַכטונג געענט.
פערט; :איך האָב נאָך קיינמאָל אין מיין לעבן נישט געדריקט די האַנט פון אַ
פאַרעטער!",
פאַר זיך פּערזענלעך האָט זיך אַנ-סקי װינציק װאָס געזאָרגט .די אַלע יאָרן,
װאָס ער האָט פאַרבראַכט אין פּעטערבורג ,איז ער דאָרט געווען אומלעגאַל ,נישט
געהאַט קיין וווינרעכט .נישט פאַרמאָגט קיין אייגן ווינקל פאַר זיך; זיין ליטע-
ראַרישע אַרבעט פלעגט ער טאָן אין רעסטאָראַנען אָדער האָטעלן; שלאָפן פלעגט
ער זיך אַרײנכאַפּן צו אַ .באַקאַנטן; מער וי זיין אַנצוג אוּן מאַנטל האָט ער נישט
פאַרמאָגט .אויב אָבער מ'האָט אים געזען אַרומפאָרן מיט קאַסטנס און רענצלעך,
זיינען זיי תמיד געווען געפּאַקט מיט עטנאָגראַפישע מאַטעריאַלן,

נאָך דעם אָפּשטעלן זיך פון דער עקספעדיציע,

אין יאָר  ,4191האָט זיך

אַניסקי מערסטנס אָפּגעגעבן מיטן קלאַסיפיצירן און צונויפשטעלן ,דאָס יידישצ
עטנאָגואפישע פּראָגראָם* װאָס ער האָט פאַרטאַסט צואַמען מיט א גרופּע צו-
הערער פון דער ייִדישער אַקאַדעמיע אין פּעטראָגראָד :ש .וויינשטיין ,א .יודיצקי,
שׂ .לאקשין ,י .לוריא ,י .נעוסיכין ,* ,פּיקאַנגור ,י .קימעלמאן ,י .רברב ,א.
|
רעכטמאן און ש .שרייער,
דאָס איז געווען אַן אומגעהייער רייכער מאַטעריאַל ,װאָס איז באַשטאַנען
פון טויזנטער פאַרשיידענע פּראַגעס ,װעגן אַלע פיזישע און גייסטיקע ענינים ,װאָט
האָבן אַ שייכות מיטן ייִדנס לעבן פוֹן זיין קומען ביז זיין אַװעקגײן פון דער
וועלט ,זיין גלויבן און אַבערגלױבן ,זיין פרייד און טרויער ,זיין װאָך אין זיין
יום-טוב,
דער צונויפגעשטעלטער מאַטעריאַל איז געווען איינגעטיילט אויף צוויי בענד.
דער ערשטער באַנד, :דער מענטש" ,דער צוייטער באַנד, :שבת און יום טוב".
סוף יאָר  4191איז דערשינען דער ערשטער באַנד, ,דער מענטש" ,אונטער
דער רעדאַקציע פונעם עלטסטן עטנאָגראַף ביים רוסישן אַנטראָפּאָלאָניש-עטנאָ-
גראַפישן מוזיי ביי דער קייזערלעכער װיסנשאַפטלעכער אַקאַדעמיע ,ל .י .שטערן-
בערג .דער באַנד אַנטהאַלט  832זייטן פון גרויסן פאָרמאַט און איז איינגעטיילט
אין פינף אָפּטײלונגען ,הייגו )1 :דאָס קינד ,פון יצירת ה"לד בין דעם חדר 45 ,ז"ז

402 --

פּראַגעס )2 .פון חדר ביז צו דעו חתונה

 46ז"ז  226 --פראגעס.

 3די חתתה 62 ,ז"ז  122 --פראַגעס )4 .משפחה-לעבן 65 ,ז"ז  815 --פּראַ-
געס )5 .דער טױט 83 ,ז"ז  104 --פראַגעס .צוזאַמען  8702פראַגעס,
דער צווייטער באַנד ,שבת און יום-טוב" ,װאָס האָט זיך שוין געהאָט אָנגע-
הויבן זעצן (כ'האָב אַלײן געזען עטלעכע קאָרעקטור-בלעטער) ,האָט נישט ווכה
געווען געדרוקט צו ווערן .איז אויב דער מאַטעריאַל איז נישט פאַרלוירן געגאַנ-

גען אין די גלגולים פון אַניסקיס װאַנדערונגען ,אָדער פאַרפאַלן געװאָרן ביים
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אבוההם

רעכטמאַן

//6יי:י /פי * /להופ
4736
?464

דע '6ז/
0

 /שי2/י//

ז/ = -//
אויסנאבע פון דער יירישער עטנאנראסישער עקספעדיציע אינם נאסען פון רעם

ביילג

/

באראן הערץ גינצבורג ,

ער יורישער היסטארישיעטנאנראפישער געזעלשאפט!
דון
וזעלבשטענדיעע אבשהיילונג פֿ

די

ראס יורישע ץטנאגראפישע
פחראגנראם
פערפאסט פון

ש .אג--פקי
ציזאסען מים

א גרוף/

צוהערער

פון דער יודישער

אקארעסיע

אין פֿעטראגראר +

ש .וויינששיין ,א .וודיצקי  .ש .לאקשין ,י .לוריא ,י געוסיחן"- ,
י .פיקאגנור ,י ,קיטעלמאן ,י ,דברבי ,א .רעכטמאן ,ש .שרייער
אונטער דער רעראקציע
פון רעם עלטסמען עטנאגראף בי רעם רוסישען אנטראפאלאנישיעטנאגראפישען
מוזעאים בי דער קיזערליכער וויססענשאפטליבער אקארעסיע

ל ,י .שטערענבערג
ערשטער טהייל

דער טענש.
פעטראנראר
רווקער" פון יוסה לוריא עם קאבפ ,,נאראהאהאיש 54

התרעיה.
שעריבלאַט
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פון דער יידישיעטנאָגראַפישער

פּראָגראַם מיט אַניסקיס

אַ לוירמונג,

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

דרוקער  --װאַלגערט עד זיך מסתמא ערגעצװו,
אָנגעזאַמלטע אוצרות ,װאָס װאַרטן אויף זייער גואל,

אָנהיב 6191

איז אַנ-סקי אַרומגעפאָרן

אינאיינעם

מיט

די אַנדערע

איבער די גרעסערע ייִדישע צענ-

טערן פון רוסלאַנד ,געהאַלטן לעקציעס און געלייענט רעפּעראַטן וועגן ייִדישער

עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר .,ער איז אונטערוועגנס ערנסט קראַנק געװאָרן (צוקער-
קראַנקײיט) ,און אויף דער עצה פון דאָקטױירים איז ער ,אָנהײיב זומער ,געפאָרן
קיין קאַװקאַז,
וועגן זיין געזונט און אַרבעטס-פּלענער שרייבט אַנ-סקי אין אַ רוסישן
פּאָסטקאַרטל צו מיר ,פון יוני ,6191

דאָס איז די ייִדישע איבערזעצונג:
4

יוני 6191, פּעטראָגראַד,

מיין טײערער!
איך קען נישט אויסדריקן די פרייד ,װאָס אייער בריין האָט מיר פֿאַרשאַפּט.
כ'שיק אייך מיינע בעסטע װונטשן און אַ גרוס .שרייבט אָפט און מיט מער
דעטאַלן .פון סאַלאָמאָנען (שלמה יוהאווין ,דער קנסטלער און פאָטאָגראַף פון
דער עקספּעדיציע  --א .ר ).האָב איך נישט קיין ידיעות .אָנהײב יאָר בין איך
געווען אין קיעוו ,אָדעס ,קעשענעוו און מאָסקווע .געהאַלטן ,אין קיעוו און קעשע-
נעוו ,לעקציעס וועגן עטנאָגראַפיע .קראַנק געװאָרן גענוג ערנסט (צוקער-קראַנקייט).
איצטער שיקן מיך די דאָקטוירים קיין קאַװקאַז .פונדעסטוועגן פיל איך זיך מונטער
און קרעפטיק ,דאָ אין פּעטראָנראַד בין איך צויי ווֹאָכן .איך אַרֹבעט א סך.
כ/האָב זיך גענומען באַאַרבעטן דעם מאַטעריאַל ,איך שטעל צוריק אויף דעם מוזיי.
מ'האָט באַשטעלט אַ ספּעציעלן שראַנק ,װאָס קאָסט טויזנט רובל .ס/פעלט מיר דאָ
בלויז אויס דער ענערגישער אברהם!*) ,מיט אים װאָלט די אַרבעט אַװעק לעבעי
דיק .אפשר װועט איר זיין אין ניװוײיאָרק ,זוכט אויף זשיטלאָוסקין און לאָזט מיר
וויסן זיין אַדרעס .שרייבט ,מיין טייערער .כ'נעם אייך אַרום מיט װאַרעמקײט,
איער

סעמיאָן

(שלמה

דידי

א.

ר).

סוף זומער  6191איז אַנ-סקי צוריקגעקומען פון קאַװקאַז קיין פּעטראָגראַד,
און אַ דערפרישטער ,מיט באַנײיטע כוחות ,זיך גענומען פאַרצוזעצן די באַאַרבץ-
טונג פון די אָנגעזאַמלטע עטנאָגראַפישע מאַטעריאַלן ,זיי פאַרטיק מאַכן צום
דרוקן .ער האָט אויך גענומען צוצוגרייטן די דערעפענונג פונעם באַנײיטן עטנאָ-
גראַפישן מוזיי,
וועגן די דאָזיקע פּלענער שרייבט אַניסקי צו מיר אויף רוסיש ,דאַטירט
אָקטאָבער,6191 ,
)+

געמײנט

מיײן

ווייניקייט.
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בריוו

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

און דאָס איז די ייִדישע איבערזעצונג;
( )1אָקטאָבער  ,6191װאַסילעווסקי אָסטראָװו5 ,טע ליניע ( 05פּעטראָגראַד
י
ר
ליבער און טייערער אברהם!
דעם גאַנצן זומער געוען אויף קאַװקאַז .זיך געהײילט פון דער צוקער-
קראַנקײט ,װאָס האָט זיך ביי מיר באַװין .ווען איך האָב זיך צוריקגעקערט האָב
איך געטראָפן אייער בריוו ,װאָס האָט מיך זייער דערפרייט .ספפאַרדריסט בלויז,
װאָס וועגן זיך שרייבט איר אַזױי װײיניק .איך פיל זיך נישט שלעכט .װאַרשײנלעך

װעל איך זיך באַזעצן אין פּעטראָגראַד און װעל זיך פאַרנעמען מיט דער באַאַרי
בעטונג פון די מאַטעדיאַלן צו פאַרפאַרטיקן זיי צום דרוק .איך בין שוין צוגע-
טראָטן .מיר פאַראַנשטאַלטן די דערעפענונג פונעם מוזיי ,מיר האָבן שוין פאַרטיק
דעם ספּעציעלן שראַנק ,װאָס האָט געקאָסט טויזנט רובל ,ס'זיינען צוגעקומען אַ סך
נייע הפצים ,גאָר אָפּט דערמאָן איך אייך .נאָך אַזאַ אַרבעטער װוי איר אין נישטאָ.
איך שרייב דערציילונגען פונעם חסידישן לעבן .מיין פּיעסע ,דער דיבוק" איז
אָנגענימען געװאָרן פון דער ,סטודיאָ פונעם כודאַזשעסטװעני טעאַטער" (.הבימה",
מאָסקווע  --א- -- -- )7 .יװי גאָט איז אייך ליב ,טײערער! זוכט מיר אויף
זשיטלאָווסקין און בעט אים ער זאָל מיר שרייבן .שרייבט מיר וועגן אים און
שיקט מיר אויך זיין אַדרעס .שיקט אינטערעסאַנטע צייטשריפטן .איך נעם אייך
|
אַרום,
ס.

נאָך דער באָלשעװיסטישער

ר אַ פ

אָ פּאַ ר

ט.

איבערקערעניש האָט זיך אַניסקי מיט גרויס

פלייס װוידער גענומען צו זיין ליטעראַרישער און װיסנשאַפטלעכער אַהבעט .דעם

אָנגעקליבענעם מאַטעריאַל פון דער עקספּעדיציע און אַלע חפצים פונעם עטנאָ-
|
גראַפישן מוזיי האָט ער געהיט וי דאָס אויג אין קאָפּ,
איינמאָל ,ווען ער איז געווען אין מאָסקװע ,האָט מען אים מודיע געװוען
אַז די באָלשעװיקעס האָבן פאַרחתמעט זיין מוזיי .האָט ער זיך אויף שנעל צוריק-
געקערט קיין פּעטראָגראַד ,אָפּגעבראָכן אַלע שלעסער מיט די טריפװאַקס-זיגלען
און דערנאָך זיך אַליין געװוענדט צום קאָמיסאַריאַט און דערקלערט ,אַז ער ווייסט
און פאַרשטייט די גרויסע פאַראַנטװאָרטלעכקײט פאַר דער טאַט ,װאָס ער איז
באַגאַנגען  --דאָך האָט ער געמוזט אַזױ האַנדלען ,מיט דער טיפער איבערציי-
גונג ,אַז דאָס פאַרזיגלען דעם ייִדישן מוזיי איז אַ באַלײדיקונג פאַרן גאַנצן ייִדישן
פאָלק און אויך פאַר אים גופא ,װאָס טראָגט די פאַראַנטװאַרטלעכקײט פאַר דער
|
אינסטיטוציע,
אין סעפּטעמבער  8191איז אַנ-יסקי אַנטלאָפן פון רוסלאַנד ,פאַרשטעלט וי

אַ גלח ,און איז אָנגעקומען קיין ווילנע אַ קראַנקער און אַ צעבראָכענער .אין
ווילנע האָט ער אַ סך געאַרבעט ,געגרינדעט דאָרט אַ היסטאָריש-עטנאָגראַפישן
מוזיי ,די קולטור-ליגע .אין  ,9191ווען ס'איז אין ווילנע פאָרגעקומען אַ בלוטי-

קער פּאָגראָם ,און צווישן דער גרויסער צאָל הרוגים איז אויך געווען זיין נאָענ-
טער פריינד ,דער שריפטשטעלער א .וױיטער ,האָט אַניסקי פון גרויס ערגער-
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ניש און עגמתינפש געקראָגן אַ שווערע האַרץ-קראַנקײט .איז ער דעמאָלט אַרי
בערגעפאָרן קיין װאַרשע ,און אויפן ראַט פון די װאַרשעװער דאָקטוירים זיך
באַזעצט

אין אָטװאָצק,

װאָס איז אַרומגערינגלט

מיט סאָסנאָװע וועלדער.

זיין

געזונט-צושטאַנד האָט זיך אָבער מיט קיין סך נישט פאַרבעסערט,

אין אַ בריוו צו מיר ,דאַטירט דעם 6טן מערץ  ,0291שרייבט

אַנ-סקי

צווישן אַנדערס :
..,איבערגעלעבט זיער פיל ,צוויי יאָר אַרומגעפאָרן אין גאַליציע ,נאָכדעם
די ערשטע רעװאָלוציע! די פּאַליטישע טעטיקייט װי אַ מיטגליד פון דער פּעטראָ-
גראַדער דומע; פון דער גרינדונגס-פאַרזאַמלונג אין אַ צײיטװײיליקן מלוכה-ראַט; נאָכ-
דעם די צווייטע רעװאָלוציע אין דער לאַגע פון אַ ,קאָנטררעװאָלוציאָנער"; סעפּ-י
טעמבער  8191אַנטלאָפן פון רוסלאַנד; אַלע עטנאָגראַפישע מאַטעריאַלן פאַרפּאַקט
און געלאָזן ביי דער מאָסקװער קהילה :דעם עטנאָגראַפישן מוזיי געלאָזן אויף
הפקר .וװוער ווייסט צי ס/איז פון דעם געבליבן אַ שריד ופּליט .אָפּגעפאָרן קיין
ווילנע .איבערגעלעבט די דאָרטיקע געשעענישן .פאַראַיאָרן קראַנק געװאָרן אויף
אַ האַרץיקראַנקײט ,געמיינט ,אַז בא קיצי .זיך געמוזט אָפּזאָגן פון יעדער פּאָלײ
טישער און געזעלשאַפטלעכער טעטיקייט".,

פונעם 11טן אָקטאָבער ,0291 ,שרייבט

אין אַן אַנדער בריוו פון װאַרשע,
אַניסקי:
יי
..,ועגן זיך קען איך קיין פריילעכע נייעס נישט שרייבן .אַלץ נאָך קראַנק.
די פיס געשװאָלן .קען כמעט נישט אַרומגײין .קלייב זיך אין אַ פּאָר חדשים קיין

בערלין  ---אפשר ...פאָרט!".

קיין בערלין .איז אַנ-סקי שוין נישט געפאָרן .דער טויט האָט אים פאַר-
שטעלט דעם ועג .אין װינציקער װי אין אַ חודש אַרום ,כ"ג מרחשון ,תרפ"א
(9טן נאָוועמבער  ,)0291איז דאָס ליכט אַניסקי אױיסגעלאָשן געװאָרן.
און איצט ,כמעט פיר צענדליק יאָר נאָך אַניסקיס טויט ,און איבער פיר
צענדליק יאָר נאָך יענעם װאַנדער פון דער עקספּעדיציע איבער אוקראַיַנע:
איצט  --ווען פון די היימישע אוקראַינער שטעטלעך איז גאָרנישט געבליבן;
ווען פון די האַרציקע דור-דורותדיקע ייִדן און זייער שטייגער לעבן זיינען פאַר-
בליבן בלויז הייליקע זכרונות; און ווען איך כאַפּ זיך ,אַז אויך איך בין שוין אַ

בזדשבעים און מיין זון נייגט שוין צו מערב-צו  --פיל איך ,אַז כ'װאָלט איצט,

כל זמן שהנשמה בקרבי ,באַדאַרפט איבערדערציילן דאָס ביסל ,װאָס איך גע
דענק נאָך פון דעם ,װאָס איך האָב געהערט דערציילן דעמאָלט ,אין יענע גליק. -
לעכע פּאָר יאָר ,װאָס כ'האָב זוכה געווען אַרומצופאָרן מיט דער עקספּעדיציע,
אינאיינעם מיט דעם ליבן האַרציקן שלמה זאַנוױל ב"ר אהרן הכהן ראַפּאָפּאָרט
המכונה עג אַנ-סקי ,זכרונו לברכה.
א
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רעכטמאז

אברהם

אַ קליינע התנצלות ; דאָס ,װאָס איך דערצייל ,אִיז אויפן סמך פון אַ
ב.יסל

מאָגערע נאָטיצן און עטלעכע געציילטע פאַטאָגראַפיעס ,װאָס זיינען ביי מיר על-
פּיינס פּאַרבליבן פון יענער צייט ,וייל אין  ,5191ווען כ'בין אַנטלאָפּן דורך
סיביר קיין כינע ,און אין .6191פון כינע דורך יאַפּאָניע קיין אַמעֶריקע  --האָב
איך .נישט באַוויזן מיטצונעמען מיט זיך די-.גרויסע קאָלעקציע (בערך )0051
עטנאָגראַפישע בילדער ,װי אויך די פּאָר הונדערט העפטן נאָטיצן וועגן דער
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עקספּעדיציע .דאָס אַלץ איז פאַרבליבן אין מיין הײימשטאָט פּראָסקוראָו און
דאָרט ,אין דער צייט פון פּעטליורעס פּאָגראָמען ,פאַרפאַלן געװאָרן .האָב איך
זיך אַ היפּש ביסל געמוזט פאַרלאָזן אויף מיין זכרון .,בעט איך דעריבער מיר צו
אַנטשולדיקן אויב איך בין ערגעצווּ נכשל געװאָרן,
און דערציילן דערצייל איך אויך אויף דעם אופן װי ס'איז ביי מיר פאַר-
בליבן אין זכרון פון בימים ההם ..אַזױ פּשוט ,אַזױ פּרימיטיוו-איינפאַך און
גוזמהדיק  ---וי ס'איז געווען דער שטייגער פון די דעמאָלטיקע ליבע ,האַרציקע
ייַדן ,גוטמוטיק צו רעדן און באריכות צו דערציילן.
מיינע נאָטיצן זיינען שוין ,װי געזאָגט ,פון איבער פערציק יאָר צוריק
(אייניקע קאַפּיטלעך זיינען געווען געדרוקט אין העברעישע און ייִדישע זשור-
נאָלן) .דורך דער צייט זיינען דערשינען אַ גרויסע צאָל פאָלקלאָריסטישע און
עטנאָגראַפישע זאַמלביכער און זשורנאַלן ,װאָס האָבן געדרוקט עטנאָגראַפישן
מאַטעריאַל פון די זעלבע אוקראַיִנער שטעטלעך .בין איך געווען זהיר נישט
איבערצודערציילן שוין פאַרעפנטלעכטע מאַטעריאַלן און מעשיות ,סיידן בלויז
אין אַ פּאָר פאַלן פון שינוי נוסחאות .אויב אָבער איך האָב זיך נישט געקענט
אינגאַנצן אויסהיטן  ---איז דאָס געטאָן געװאָרן בשוגג, ,ואין דנין לשוגג במזיד!,
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באָראָן וולאַדימיר ,זון פון נפתלי הערץ (האָראַצי) גינצבורג ,קיעווער בראָדסקיס
װאָס האָט סובסידירט די עטנאָגראַפישע עקספעדיציע,

איידעם

11

שולן און בח' חצילה

וי אַזױי מ'האָט אויפַּנענומען די עקספּעדיציע
אין שולן און אין נמתידרשים
בערך דויי יאָר איז די עקספעדיציע אַרומגעפאָרן איבער די שטעט און
שטעטלעך פון אוקראַינע ,דער עיקר איבער פּאַדאָליע און װאָלין .מיט גהויס
דרך-ארץ האָבן אונדז אומעטום אויפגענומען די ייִדן פון די קליינע שטעטלעך,
אין זייערע ענטפערס אויף אונדזערע פראַגעס האָט זיך אפילו אָפּטמאָל געפילט
אַ טאָן פון אינערלעכער גדלות ,פון זעלבסטװירדע .ס'איו אויסגעקומען וי זי
װאָלטן זיך גרויס געהאַלטן מיט דעם ,װאָס מיר ,ייִדן פון פּעטערבורג ,פון דער
סאַמע קרױינשטאָט ,פון דער ;סטאָליצע? ,װאָס האָבן דאָך זיכער ,פּראַװאָזשי-
טעלסטװאָ* (וווינרעכט) ,װאָס זעען געוויס דעם קיסר אַלײן --- ,אַזעלכע חשובע
יִדן קומען צו זיי ,צוֹ די ייִדן פון קליינע פאַרװאָרפענע שטעטלעך ,גײיען אין
זייערע שולן ,אינטערעסירן זיך מיטן אופן פון זייער לעבן .,מיט זייערע מנהנים
און דרכים ,זוכן אין זייערע אַלע פּנקסים און באַצאָלן אַפּילו אַ גוטן פּרייז פאַר
:
יעדער קלייניקייט ,װאָס טראָגט אויף זיך אַ חותם פון ייִדישקייט,
די ערשטע פּונקטן ,װאָס די עקספּעדיציע האָט אַלעמאָל באַזוכט ,זיינען
געווען די שולן ,בתי-מדרשים ,קלויזן אוֹן קלייזלעך ,יעדן טאָג זיינען מִיר נע-
גאַנגען דאַװנען אין אַן אַנדער מקום-קדוש .זיך באַקענט מיט די מתפּללים .נאָכן

דאַװונען פלעגן די מתפּללים אונדז אַרומרינגלען ,שטעלן פּראָגעס .אַניסקי פלעגט
זיי ענטפערן און דערציילן מעשיות פון דער גרויסער שטאָט ,זיך אַרײנלאָזן אין
אַ שמועס ,און לסוף פאַרבעטן די זקנים פון שול צו זיך אין אכּסניה ,און ביי אַ
גִלעזל טיי ,און על פּי רוב ביי אַ גלעזעלע משקה ,מיט אַ בייגל צום פאַהבייסן,
האָט שוין אַניסקי געשטעלט פּראַגנעס .האָבן די זקנים געױּן געענטפערט און
דערציילט און מיר  --פאַרצייכנט אויף פּאַפּיר,
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און װי ליב עס האָבן אַניסקין געהאַט די ייַדן פון די קליינע שטעטלעך.
װאָס פאַר אַ װוּנדערלעכע פעיקייט האָט אַניסקיס קינסטלערישע ברייטע ייִדישע
נשמה אַרױסגעװיזן ,צו קענען רעדן צו זייערע הערצער און נשמות ,געווינען
זייער פריינטשאַפט און ברייט עפענען זייערע מיילער ,יונג און אַלט האָבן די
גאַנצע טעג און אָװונטן אָנגעפילט זיין צימער ,.און נאָר אַ דאַנק דער דאָזיקער
אויפריכטיקער ליבע זיינער איז אונדז געלונגען צו זאַמלען דאָס גרויסע עשירות
װאָס איז אָנגעזאַמלט געװאָרן.
אין יעדער שטאָט און שטעטל אין אוקראינע איז די שול דער שענסטער
בנין פון גאַנצן שטעטל .און כאָטש מיינסטנס שטייט

די שטאָט אין אַ טאָל ,דאָך

איז זי דער העכסטער בנין ,װאָס שיינט אַױס פון צװישן די איבעריקע שטאַ-
טישע הייזער .אַפילו אין די פאַרװאָרפנסטע אָרעמסטע שטעטעלעך ,װאָס זייערע
הייזלעך זיינען מייסטנס נידעריקע ,געמאַכט פון ליים ,באַדעקט מיט שטרוי און
האַלב איינגעזונקען אין דער ערד ,אַפילו דאָרט איז די שול אַ געמויערטע און
שטייט פעסט ,הויך און מאַיעסטעטיש .אָט דער קאָנטראַסט גיט דער שול צו נאָך
מער פּראַכט און גלאַנץ ,נאָך מער הייליקייט און סודותדיקייט ,און די איינוווינער,
די האַרציקע ייִדן ,גרויסן זיך און רימען זיך מיט איר,
ס'איז אינטערעסאַנט ,אַז אין אַ סך שטעטלעך ,װווּ ס'געפינען זיך גאָר אַלטע

שולן ,אַז מען האָט געשטעלט די פראַגע --- :אווען איז אייער שול געבויט גע-
װאָרן?" ,איז כמעט אַלעמאָל געקומען דער ענטפער ,אַז קיינער ווייסט נישט ווען
און װער ס'האָט די שול געבויט ,און תוך כדי דיבור האָט מען דערציילט אַ
ווונדערלעכע לעגענדע ,װאָס איז מיט זייער שול פאַרבונדן .לויט דעם רוב פון
די לעגענדעס זיינען די גאָר אַלטע שוין נישט געבויט געװאָרן ,נאָר געפונען גע-
װאָרן :קינדערלעך האָבן זיך געשפּילט אויפן באַרג ,געגראָבן און געשאַרט די ערד
מיט שטעקנס .און האָבן דערזען אַ דאַך .האָט זיך די נייעס שנעל פאַרשפּרײט
איבערן שטאָט ,איז מען געקומען ,געגראָבן אַרום דאַך און געפונען אַ גאַנצע שול
מיט אַלע אירע פּרעכטיקע באַצירונגען און געמאָלעכצן אויף די ווענט און סופיט.
וועגן

אַנדערע

פאַרצייטיקע

שולן װערט

דערציילט,

אַז זיי זיינען געבויט

געװאָרן פון פאַרצייטיקע דוכסים און פּריצים משום מעשיות שהיו .און הגם
די מעשיות ,די געשעענישן ,זיינען פאַרשיידן ,זיינען אָבער זי אַלע ,די אַלע
האַרציקע לעגענדעס,

באַשטראַלט

מיט דער זעלביקער

לויטעדער

אמונה ,פּאָעץ-

טישער שיינקייט און עטישער דערהויבנקייט.
און כדי צו געבן אַ באַגריף וועגן דעם תוך פון אַזעלכע לעגענדעס ,הונ-
דערטער אין צאָל ,װאָס ס'איז דער עקספּעדיציע געלונגען צו פאַרשרייבן וועגן
די אוקראַינער שולן ,װעל איך איבערגעבן אייניקע מער כאַראַקטעריסטישע.
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ראַדזיװילער שול און דער ארורקודש װאָס
איז נעטראָכּן געװאַרן פון א דונער
די גרויסע שול אין ראַדזיוױ? האָס געשמט איבער גאַנץ אוקראַינע מיט
איר אויסערגעוויינטלעכער

אַרכיטעקטור

און זעלטענער

אריגינאַלקײט.

הגם א

הילצערנע ,איז זי געווען געבויט זייער הויך ,מיט פּרעכטיקע האַנט-געשניצטע
געזימסלעך און געטאַקטע גאַניקלעך; מיט טרעפּ געדרייטע ,װאָס האָבן געפירט
צו דער ווייבערשער שול און נאָך העכער אַרױף ביז צו די פענצטערלעך פונעם
פירעקיקן געשניצטן טורעמל ,אויפן סאַמע דאַך .איבערן טורעמל איז געווען אַ
רונדיקער קאָלפּאַק ,װאָס האָט אויסגעזען װי אַ גרויסע סאַמעטענע יאַרמולקע.
אינעווייניק זיינען אויפן סופיט געווען אױיסגעמאָלט די צװעלף מזלות .די װוענט

זיינען געווען באַצירט מיט זעלטענע מאָלערײיען באַזירט אויף פּסוקים פון תנ"ך,
װוי ,למשל. :ההרים רקדו כאלים גבעות כבני צאן"; אידינו פּרושות כנשרי שמים
ורגלינו קלות כאילות"; ,סוס ורוכבו רמה בים" און אַנדערע.

און פּונקט וי די מאלערייען ,אַזױ זיינען אויך די פּסוקים
געװאָרן אין פּרעכטיקע

גופא געמאָלן

קאָלירן-קאָמבינאַציעס .די אותיות גרויסע ,שיין אילומי-

נירט .ס'איז קענטיק ,אַז דער אַנאָנימער קינסטלער האָט שטאַרק ליב געהאַט
די גראַפישע קונסט ,װוי ס'איז צו באַמערקן פון די אַנדערע פּסוקים און תפילות
געשריבן אין כתיבה-תמה ,מיט וועלכע ער האָט באַצירט אַלע פיר װוענט פון דער
אַריגינעלער שול,
אינעם ראַדזיווילער פּנקס:הקהל

איז געווען

פאַרשריבן,

אַז אין דער צייט

פינעם צדיק ר' איציקל ראַדזיוױלער איז ר' וועלוועלע זבאָרזשער ,דער זון פון
ר' יחיאל מיכל זלאָטשעװער ,געקומען אויף אַ שבת קיין ראַדזיװױל און האָט גע"

דאוונט אין דער גרויסער שול .איז אים די שול שטאַרק געפעלן געװאָרן .ער האָט
ניך גארנישט געקענט אָפּלױבן פון איר .נאָך שבת ווען ער איז אַװעקגעפאָרן
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און ביים געזעגענען ,װוי זיין מנהג איז געווען ,געבענטשט די שטאָט ,האָט ער
אויך געבענטשט די שול ,אַז זי זאָל קיינמאָל נישט חריב ווערן און קיין פייער
זאָל אויף איר קיין שליטה נישט האָבן
וי ס'האָט זיך שפּעטער אַרױיסגעװיז
ן
א
י
ז
ז
י
י
ן
ב
ר
כ
ה
מ
ק
ו
י
ם
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ן
ב
ש
ל
י
מ
ו
ת,
דאָס איז געווען אין יאָר תרמ"ג (
1
8
8
2
)
.
ז
ו
נ
ט
יק לסדר ואתחנן ,צען אַזײגער
אינדערפרי ,האָט אוױיסגעבראָכן אַ העלישע שרפה .דאָס פייער האָט זיך גענומען
פון אַ קצבס הויז װוּ מ'האָט געפּרעגלט שמאַלץ .דער טאָג איז געווען אַ זוניקער
און אַ הייסער ,האָבן די פּלאַמען אַרומגעכאַפּט כמעט דאָס גאַנצע שטעטל ,דאָס
רוב ראַדזיװױילער הייזער זיינען געווען הילצערנע ,און אייניקע געדעקט מיט שטרוי,
זיינען די הייזלעך געווען די ערשטע אויפן פייער .זיי זיינען באַלד פאַרשרפט געװאָרן
ביזן יסוד .די איבעריקע שטיבער ,די געמויערטע ,האָט גענומען לענגער ,ביז אויך
זיי זיינען אַװעק מיטן פייער .גאַנצע צוויי מעת-לעת האָט דאָס פייער געבושעװוצט.
די ראַדזיווילער תושבים ,קינד און קייט ,מיטן ביסל געראַטעװעטן האָב-און-גוטס,
האָבן זיך פאַרקליבן אויפן בית-עולם ,װאָס איז געווען אַ ווייטער מהלך פון שטאָט,

דאָס גאַנצע שטעטל איז דעמאָלט אָפּגעװישט געװאָרן ,דאָס פייער האָט אַלץ פאַר-
צערט .געבליבן איז בלויז די אַלטע הילצערנע שול ,זי איז אַפילו נישט אנגערירט

געװאָרן פונעם פייער.
אַלע אנדערע מקומות קדושים ,װי :די הוסאטינער קלויז; די טריסקער קלויז;
דעם רבינס בית-מדרש; דאָס בראַנער בית-מדרש :די אַלע בתי-תפילה ,װאָס זיינען

ממש געווען באַהעפט מיט דער גרויסער שול -- ,זיי אַלע זיינען אַװעק מיטן פייער,
אָבער די אַלטע גרויסע הילצערנע שול איז על פּי נס געבליבן גאַנץ ,נישט באַרירט,
דאָס פייער האָט איבער איר קיין שליטה נישט געהאַט,
עדי-ראיה האָבן דערנאָך דערציילט ,אַז זיי האָבן מיט זייערע אייגענע אויגן
געזען ,וי בשעת די שרפה האָט זיך געהאַט פאַנאַנדערגעפלאַקערט זיינען פון אַלע
פיר זייטן אָנגעפלויגן מחנות ווייסע טויבן .די טויבן האָבן זיך צעשטעלט איבערן
גאַנען דאַך פון דער שול ,געפאָכעט מיט זייערע פליגל און נישט דערלאָזט דאָס

פייער צוצוקומען נאָענט,
י ראַדזיווילער זקנים ווייסן צו דערציילן וועגן נאָך אַ צווייטער מערקוויר-ד
דיקער געשעשניש ,װאָס האָט שפּעטער פּאַסירט מיט דער זעלבער געבענטשטער
שול.

דאָס איז געשען צען יאָר נאָך דער גרויסער שרפה)* .
*) צוליב דעם,

װואָס ס'פלעגן

פאָרקומען

אָפטע

שרפית

איז געווען

זאַך אין די שטעטלעך צו פאַרצייכענען די יאָרן לוט דער צאָל שרטית:
דער ערשטער שרפה און אַזױ פיל נאָך דער צוייטער אאַ"ו.
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אַ געויינטלעכע
אַזײ ופיל יאָף ואד

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר
ראַדזיװױל איז שוין דעמאָלט ,מיט דער הילף פון אחינו בני ישראל ,רחמנים

בני רחמנים ,צודיק אויפגעבויט געװאָרן .ייִדן האָבן זיך ווידער גענומען צו מסחר,
און פּרנסה איז געקומען בריווח .האָט קהל באַשלאָסן ,אַז לזכר דעם גרויסן נס
װאָס די שול איז ניצול געװאָרן פון דער שרפה ,און אויך צוליב דעם װאָס מ'האָט
אין איר געהאַט אַריינגענומען די אָפּגעראַטעװעטע ספרי-תורה פון אַנדערע מקומות
קדושים ,װאָס זיינען נישט ניצול געװאָרן ,זאָל מען לאָזן מאַכן אַ נייעם גרויסן
אדון-קודש ,װאָס זאָל זיין ?שם ולתפארת,

זיינען די ראשי-הקהל געפאָרן קיין קרעמעניץ און פון דאָרט אַראָפּגעבראַכט
אַ באַרימטן שניצער ,װאָס איז געווען אַ מפורסם אין אָלע תפוצות אוקראַינע װוי א
גרויסער אומן-יד,
אַ גאַנץ יאָר האָט דער קינסטלער-שניצער געאַרבעט אויפן ארון-קודש און
ס/איז אַרױיסגעקומען אַ כלי מפואר ,אַ זעלטן שיינע קונסטװערק :געשניצטע לייבו
און לעמפּערטן ,הירשן און אינדן ,אָדלערס ,טויבן ,קליינע און גרויסע באַשעפע-
נישן און אַלערלײ בלומען.

מבינים פלעגן קומען פון ווייטע שטעט ספּעציעל אָנצוקוקן דעם ארון-קודש
און צו באַװונדערן זיין געבוי און די איידעלע שניצערייען.
און דער שניצער ,ווען ער האָט געהאַט פאַרענדיקט זיין אַרבעט ,האָט ער
דעמאָלט אויסגעקריצט אויפן ארון-קודש ,גאָר פון אונטן ,דעם נאָמען זיינעם:
עוזר ב"ר יחיאל ,מעשה ידי להתפאר..

אין פינף חדשים אַױום ,נאָכדעם װי דער ארן-קודש איז שוין געוען
פארענדיקט ,דעם ערשטן טאָג שבועות ,צוויי אַזײיגער בײטאָג ,האָט פּלוצים אויס-
געבראָכן אַ גרויסער שלאַקס-רעגן ,מיט דונערן און בליצן .האָט אַ דונער אַ קראַך-
געטאָן איבער דער שול ,צעשפּאָלטן דעם קאָלפּאַק אויפן דאַך ,אַריײן אין שול אי-

געװייניק און אויסגעברענט פונעם ארון-קודש פון אונטן ,דעם נאָמען פונעם שני-
צער איניינעם מיטן ;,מעשה ידי להתפּאר" .מער האָט קיין זאַך נישט געשאַט .בלויז
דער כפורת איז אַ ביסל צוגעסמאַליעט געװאָרן .האָט מען זיך שטאַרק געחידושט
און ביי זיך געפרעגט :היתכן? װאָרום זאָל געמינערט ווערן דאָס רעכט פונעם
שניצער צו האָבן זיין נאָמען אויסגעקריצט אויף דעם װערק ,װאָס ער האָט מיט
אַזױי פיל מי געמאַכּט מיט זיינע אייגענע הענט? דער ארון-קודש איז דאָך טאַקצ
;מעשח ידיו להתפּאר",

איז מען אין אַ קורצער צייט אַרום געװאָר געװאָרן ,אַז דער זעלביקער שניצער
האָט געהאַט געמאַכט נאָך פריער

עטלעכע ענלעכע שניצעריין אין אַ קאַטױלישן

קלויסטער .האָט מען אין דעם געזען אַ מין חילול-הקודש ,און ס'איז קלאָר געװאָרן
װאָרום מ'האָט מן השמים אויסגעברענט דעם נאָמען זיינעם איניינעם מיטן
,מעשה

ידי להתפּאר",

0
2

1

אנברההם

רעכ

טמאַן

בעת די עקספּעדיציע האָט באַזוכט ראַדזיוויל איז שוין פון דער אַלטער שול

קיין זכר נישט געווען .דער מיליאָנער ר' משה גינזבורג ,באַװוּסט וי דער פּאָרט-
אַרטורער באַראָן ,אַ געבוירענער אין ראַדזיוויל ,וועלכער איז דורך דער רוסיש-
יאפּאנישער מלחמה געװאָרן אַ פילפאַכער מיליאָנער ,האָט מיט אַ ברייטער

האַנט

געשטיצט זיין געבורטשטאט ראַדזיוויל און דאָרטן אויסגעבויט אַ רייע בנינים פאָר
וווילטעטיקע אינסטיטוציעס  --האָט ער צו יענער צייט אוֹיך איבערגעבויט די
אַלטע שול און זי אינגאַנצן ,מאָדערניזירט" ,סיי פון דרויסן און סיי פון אינע-
װוײיניק; די אַלטע מעשענע הענג-לייכטער און מנורות אַרױסגעװאָרפן און אויף
יטינגעשטעלט עלעקטרישע לאָמפּן .אויף די ווענט איז נישט פאַרבליבן
זייער אאַר
קיין זכר פון די אַמאָליקע מאלערייען .אַזױ אַרום איז בידים אָפּגעװישט געװאָרן
יעדער שפּור פונעם

אַמאָליקן יחוס פון אַלטערטימלעכן

דער געבענטשטער ראַדזיווילער אַלטער שול,

רץ כצבי -- .האָלצשניט.
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גלאַנץ און פּראַכט פון

די מיקולאיעװער שול און זדעילטענע
צייכענונג אויפן עמוד
דאָס קליינע שטעטעלע מיקולאַיעוו איז געװאָרן באַװוּסט און זיך קונה'שם
געווען אינעם עולם החסידות צוליב דעם גרויסן צדיק רבי דוד מיקולאַיעװער ,אַ
תלמיד ותיק פונעם בעל-שם-טוב .איידער ר' דוד איז נתגלה געװאָרן האָט ער
יאָרנלאַנג אָפּגעריכט גלות ,און אַז ער איז נתגלה געװאָרן האָט ער זיך באַזעצט

אין מיקולאַיעוו און דאָרט אָפּגעלעבט אַלע זיינע יאָרן,
מיקולאַיעװו איז בזמן רבי דוד געווען אונטערגעװאָרפן צום פּולישן דוכס ,גראַף
טיפיניצקי .די ממשלה פון דעם דוכס טיפיניצקי האָט זיך געשפּרײיט איבער צענד"
ליקער דערפער אַרום מיקולאַיעװו און זיך געצויגן איבער הונדערטער מיילן פון
פרוכטבאַרע פעלדער ,אוראַלטע וועלדער ,גערטנער און סעדער ,טייכן און מילן

די פּויערים פון די דערפער האָבן געאַרבעט ,פּאַנשטשינע" ,געווען פאַררעכנט וי
זיינע לייב-קנעכט ,װאָס מוזי טאָן זיין װוילן .פאַר נישט פאָלגן זיינען זיי באשטראָפט
געװאָרן מיט די האַרבסטע שטראָפן ,אָפטמאָל אַפילו מיט  --טויט .זיין הערשאַפט
איז געווען אומבאַגרענעצט .אויך די ייִדן פון מיקולאַיעוו האָבן אים געצאָלט צינזן
און געווען אונטערגעװאָרפן צו זיינע קאַפּריזן און אויסגעשטעלט צו זיינע גזירות.
אויפגעהאַלטן האָט זיך דער גראַף ערגעצוו אין מרחקים :אין די גרויסע
שטעט פון פּוױלן אָדער אין אױיסלאַנד .בלויז אַ פּאָר מאָל אין יאָר פלעגט ער קומען
ּ,אָלעװאַניע* (יאַגד) .זיין פּרעכטיקער פּאַלאַץ איז געשטאַנען עטלעכע וװוערסט
אויף פ
פון מיקולאֵיעוו .בעת די באַזוכן איז ער אַרומגעפאָרן איבער זיין ,פּאַראַפיע* ,באַ-
קוקט זיינע מאַיאָנטקעס ,באַזוכט די מוזשיקעס אין זייערע דערפער ,און איז אויך
געקומען צו זיינע ייִדן אין מיקולאַיעוו .די ייַדן פלעגן זיך אַלעמאָל ביי אַזאַ באַזוך
ווענדן צו אים מיט בקשות וועגן זייערע קהלישע הצטרכותן ,װוי ,למשל :האָלץ
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צו באַהײצן די תלמוד-תורה :אַ נייעם דאַך פאַר דער באָד ,אָדער גאָר אַ נייעם גדר
צום

בית-עולם  --און זעלטן האָט געטראָפן ,אַז ער זאָל זיי אין עפּעס אָפּזאָגן.

דערציילן זקנים :אײינמאָל ,ווען דער גראַף ,נאָך אַזאַ אינספּעקציע איבער זיין
;פּאַראַפיע* ,האָט זיך געהאַט צוריקגעקערט אויפן וועג צו זיין פּאַלאַץ ,איז ער דורכ-
געפאָרן מיקולאַיעו .ס'איז געווען ערב יום-כפּור פאַר ;כל נדרי" ,די זון האָט זיך
שוין געהאַט געזעצט ,די נאַכט איז צוגעפאַלן .אַז דער גראַף איז אַרײנגעפאָרן אין
בלויז פון

שטעטל ,האָט ער געזען ,אַז אומעטום ,אין אַלע שטיבער ,איז פינצטער,
איין הויז העלט אַרױס אַ גרויס ליכטיקייט,
דאָס הויז איז געווען די אַלטע שול.
האָט דער גראַף געהייסן זיך אָפּשטעלן לעבן דער שול .ער איז אַראָפּ פיך

דער קאַרעטע ,באַטראַכט מיט שטוינונג די קליינע ,הילצערנע ,איינגעהויקערטע,
באַלױכטענע

שול,

מיט דעם שטרױיענעם דאַך ,און איז מיט פּאַמעלעכע

טריט

אַרײנגעגאַנגען אינעװייניק .זיינע אויגן האָבן אָנגעהױבן פּינטלען פון דער געלער
שיין ,װאָס איז געקומען פון די צענדליקער אָנגעצונדענע דיקע װאַקסענע ליכט,
װאָס האָבן זיך געשמאָלצן און געטריפט מיט געלע טראָפּנס ,װוי זודיקע טרער

װאָלטן זיך געקייקלט פון זיי .ער האָט דערזען די מענער אָנגעטאָן אין ווייסע קיט-
לען און איינגעהילט אין געשטרייפטע טליתים .צו זיינע אויערן האָט זיך דער-
טראָגן דאָס זיסע וויינענדיקע קול פון רבי דוד מיקולאַיעװער ,װאָס איז געשטאַנען
פאַרן עמוד און געזאָגט ,כל-נדרי" מיט דעם דורותדיקן ,נשמחדיקן ניגון .דער
דוכס איז פאַרכאַפּט געװאָרן פון דעם אויסערגעוויינטלעכן בילד און פון דער שיינער

נגינה און איז געבליבן שטיין װוי פאַרכישופט,
ווען די ראשי-הקהל האָבן דערזען ,װאָס פאַר אַ חשובן גאַסט זיי האָבן ביי
זיך ,האָבן זיי אים מיט גרויס יראת-הכבוד אַרויפגעפירט אױבנאָן און אַנידער-
געזעצט אין מזרח-װואַנט .דער גראַף האָט ,מיט פאַרשטענדעניש און התפּעלות ,זיך
צוגעהערט צו די וויינענדיקע ,האַרציקע ניגונים פון .כל-נדרי", ,יעלהס" און אַנ-
דערע תפילות און געבליבן זיצן ביז צום סאַמע סוף.
נאָכן דאַװונען האָבן די מתפּללים ,מיט גרויס דרך-ארץ ,אַרומגערינגלט און
אַרױסבאַגלײט דעם גראף .אין דרויסן ,איידער ער האָט זיך אַריינגעזעצט אין זיין
קאַרעטע ,האָט ער באַטראַכט דעם יום-טובדיקן עולם .ווידער אַ װאָרף געטאָן זיין
בליק אויף דעם אָרעמען בנין פון דער שול ,צוגערופן צו זיך דעם רבין רבי דוד
מיקולאַיעװער און צו אים אַזױ געזאָגט:
 --ראַבין! איך זע אַז אייער ,מאָלעלניע* (גטבעט-הויז)

איז אַ קליינע און

דערצו אַ הילצערנע ,דער דאַך אַ נידעריקער און דערצו פון שטרוי ,און אָנגע-
צונדענע ליכט אַ סך ,איז פאַראַן אַ סכנה אַז ס'זאָל אויסברעכן אַ שרפה .נעם איך

אויף זיך ,ראַבין ,אויסצובויען פאַר אייך ,ייִדן ,אַ נייע ,סינאַגאָגע* ,אַ גרויסעי
מיט אַ דאַך אַ הויכן ,געדעקט מיט רויטע ,געברענטע ;,טשערעפּעס".
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און
--זאָלן זיי
ברענגען

תוך כדי דיבור זיך געווענדט צו אַלעמען ,צו גאַנץ קהל און געזאָגט;
שיקט באַלד נאָך די ימים-טובים אייערע שליחים צו מיר אין װאַלד אַרײן;
אויסהאַקן די העכסטע און שטאַרקסטע ביימער; מיינע וועגענער װעלן זי
אַהער ,און הייבט אָן בויען אַ נייע ,שיינע ,סינאַגאָגע" אויף מיין חשבין,

איך װעל דעקן אַלע הוצאות!
און טאַקע באַלד נאָך די ימים:נוראים זיינען עטלעכע שיינע בעלי-בתים,
,שעפּעליווקער" װאַלד,
װואַלדסוחרים ,מבינים אויף געהילץ ,אַרױסגעפאָרן אין ט

אױיסגעהאַקט הויכע ,שטאַרקע דעמבעס ,דאָרט זאייַרומגעטעסעט  --און נאָך איי-
דער ס'האָט זיך געשטעלט דער וינטער ,האָט דער דוכס

דאָס געהילץ געבראכט

אויפן שול-הויף און מ'האָט זיך גענומען צו דער מלאבה,
ביים

לייגן דעם ווינקלשטיין האָט רבי דוד מיקולאַיעװער

מהבר געוען אַ

באַזונדערע תפילה ,אין וועלכער ס'ווערט דערמאָנט לטובה דעם גראַף טיפיניצקיס
נאָמען .ער האָט אויך מתקן געווען אייניקע באַזונדערע תקנות .דאָס אַלץ איז דע-
מאָלט אַרײנגעשריבן געװאָרן אינעם
טיקע דורות ,לזכר עולם,

מיקולאַיעװוער

פּנקס-הקחל פאַר די צוקונפ-

און ס'האָט לאַנג נישט גענומען װוי די ,רושטאָװאַניע? איז אינגאַנצן פאַרטיק
געװאָרן ,מ'איז צוגעטראָטן ,לייגן? די וענט .ייִדן האָבן אױיסגעגראָבן עטלעכע
גריבער אין אין זיי ,מיט באַרוועסע פיס ,געקנאָטן ליים ,געמישט מיט שטרוי ,און
מ'האָט געטינקעוװועט די ווענט .געאַרבעט האָבן כמעט אַלע מיקולאַיעוער ייִדן מיט
|
גרויס התמדה און איבערגעגעבנקייט,
איין טאָג ,ווען די ייִדן זיינען געווען פאַרטאָן אין זייער הייליקער אַרבעט ,האָט
זיך באַװויזן דער גראַף .ער איז געקומען אַ קוק-טאָן וי ווייט מ'איז שוין אַװעק
מיטן בנין .אַז ער האָט דערזען װוי די וװענט ווערן געמאַכט פון ליים און שטרוי,
איז דאָס אים נישט געפעלן געװאָרן .ס'איז געווען לא לפי כבודו ,ס'איז אים נישט
אָנגעשטאַנען .האָט ער געהייסן אָפּשטעלן די אַרבעט פון מאַכן די ליימענע וװוענט
און צוגעזאָגט צו שיקן ציגל ,און אין אַ פּאָר טעג אַרום זיינען טאַקע אָנגעקומען
צענדליקער וועגענער מיט רויט-געברענטע ציגל פאַר די ווענט פון דער שול,
האָט מען אָפּגעלײיגט די ציגל אויפן שול-הויף און די גאַנצע שטאָט איז געווען
מלא-שמחה ,װאָס זיי וועלן האָבן אַן אמת-געמויערטע שול ,מיט װענט פון רויטע
געגרענטע ציגל ,ווען רבי דוד מיקולאַיעװוער האָט דערזען די ציגל ,האָט ער
באַפױלן באַלד צו פאַררופן אַן אסיפה און האָט מזהיר געווען קהל נישט צו דער-

זוועגן זיך צו נוצן די ציגל פאַרן בנין פון דער שול ,אויף מאָרגן גאַנץ פרי האָט ער
געהייסן שפּאַנען פערד-און-װאָגן און צוזאַמען מיטן רב און עטלעכע חשובי-העיר
געפאַזין צום גראַף,
ווען זיי זיינען אָנגעקומען צום פּאַלאַץ ,און דער גראַף האָט דורכן פענצטער
דערזען דעם צדיק רבי דודן אַראָפּגײן פון װאָגן ,איז ער אים געגאַנגען אַנטקעגן
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און אַ פאַרװוּנדערטער געפרעגט װאָס האָט אים געבראַכט אַהער און װאָס איז זיין
פאַרלאַנג .האָט רבי דוד מיט גרויס הכנעה זיך טיף פאַרנייגט פאָרן גראַף ,און מיט
אַ קלאָרער קלינגענדיקער שטים אַזױ געזאָגט:
-י גנעדיקער האַר! מיט דיין נאָבעלער גוטסקייט און גרויס לייטזעליקייטהאָסטו באַװיליקט צו שענקען אונדז ציגל צו מיערן דאָס הויז פון תפילה צו
אונדזער ייִדישן גאָט .ווייסן מיר און מיר פילן ,אַז דיין גוטסקייט צו אונדז איז
געקומען פון די טיפענישן פון דיין לויטער האַרץ .מיר קענען אָבער ,ליידער ,מיט
דיין ווירדיקער מתנה זיך נישט באַנוצן .מיר קענען דאָס נישט וייל מיר טאָרן
דאָס נישט ,און מיר טאָרן נישט דערפאַר ,ווייל די ציגל ,װאָס דו האָסט באַװי-
ליקט אונדז צו שענקען ,זיינען געמאַכט געװאָרן דורך צװאַנג ,דורך הענט פון
שקלאַפן אונטער דיין הערשאַפט ,און אונדזער אמונה איז קעגן שקלאַפערײי .אונדזער
גאָט האָט אונדז פאַרזאָגט מיר זאָלן שטענדיק געדענקען, :אַז שקלאַפן זיינען מיר
געווען אינעם לאַנד מצרים און איך האָב אייך פון דאָרט אַרױסגעצױיגן" .דעריבער
וועסטו ,ליכטיקער האַר ,מיט דיין קלוגשאַפט באַגרייפן ,אַז ס'איז פאַר אונדז נישט
מעגלעך צו באַנוצן די ציגל ,װאָס קומען פון שקלאַפן ,און מיט זיי בויען אַ געבעט-
הויז צו אונדזער גאָט ,אין וועלכן מיר װועלן יעדן טאָג מתפּלל זיין צו אים און אים

לויבן דערפאַר ,װאָס ער האָט אונדז באַפרײט פון שקלאַפעריי .בעטן מיר דיך ,האַר
אונדזערער! פריינט אונדזערער! נעם צוריק דיין גרויסע האַרציקע מתנה און דער"
לויב אונדז ,ייִדן ,דיינע געטרייע איבערגעגעבענע אונטערטאַנען ,אַז מיר אַלײן
זאָלן אויסקנעטן און אויסברענען די צאָל ציגל ,װאָס װעלן נייטיק זיין צום בנין
פֿון אונדזער היליקן טעמפּל ,און די ברכה פון אונדזער ייִדישן גאָט וועט רוען

אויף דיין קאָפּ אויף לאַנגע יאָרן,
דער גראַף האָט מיט גרויס באַװוּנדערונג און אויפמערקזאַמקייט אויסגעהערט
די בקשה פון רבי דודן .האָט ער באַלד געשיקט רופן דעם ממונה איבער דער
ציגעלניע און אים באַפױלן צוצולאָזן די מיקולאַיעװער ייִדן אַליין צו קנעטן ,מאַכן
און ברענען ציגל וויפל נאָר זיי וועלן באַדאַרפן,
זיינען צענדליקער מיקולאַיעװוער ייַדן געפאָרן קיין ,טשעפּעליווקע* אין דער
ציגעלניע און טאַקט געקנאָטן ,געפורעמט און געברענט ציגל צום בנין פון זייער
שול .זיי האָבן דאָס באַטראַכט פאַר אַ גרויסער זכיה צו האָבן אַ חלק אינעם בנין
|
פונעם ;מקדש-מעט" אין זייער שטאָט מיקולאַיעו.
צוויי יאָר האָט געדויערט ביז מ'האָט אויסגעבויט ,אויסגעפאַרטיקט און אויס"
געשטאַט די גרויסע מיקולאַיעװער שול ,װאָס האָט דערנאָך געשמט ,מיט איר אייננ-
אַרטיקײט פון סטיל ,איבער אַלע ייִדישע תפוצות פון אוקראַינע.
מיקולאַיעװער זקנים דערציילן ,אַז זייערע זיידעס האָבן זיי דערציילט ,אַז צום

חנוכת-הבית איז געקומען דער בעלישם-טוב ,און אַז ס'זיינען זיך צונויפגעפאָרן
צענדליקער רבנים מפורסמים ,צדיקים ,יסודי:עולם און אויך הונדערטער חסידים.
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ואנשי-מעשה פון נאָענט און פון ווייט  ---און אַז די שמחת-מצווה
הכנסת

דמיקולאַיעוו

האָט זיך געצויגן זיבן טעג

א

פון חנוכת בית-

כסדר.

8

ס'איז דאָ אויך כדאי צו דערציילן ,אַז אין  3191ווען מיר זיינען געווען אין
דער מיקולאַיעװער שול ,האָבן מיר דאָרט געזען אַ גרויסע צאָל טראַדיציאָנעלע
מאַלערײיען ,װי די צוועלף

מזלות אויפן סופיט .אויף די וענט; :יציאת-מצרים",

;חנה מיט אירע זיבן זין? א"אַ ,אַלץ געמאַכט פון אַן אַנאָנימען קינסטלער .אָבער מער
פון אַלעמען האָט פאַרכאַפּט אונדזער אויג אַ צייכענונג אויפן עמוד פון ;ידי אהרן"
(כּון צוויי הענט וי כהנים האַלטן ביים דוכנען) ,דערמיט װאָס אויף דער רעכטער
האַנט פון די ,ידי-אהרן? האָט געפעלט דער גראָבער פינגער ,און פונעם אָרט ,וו
דער פינגער האָט געפעלט ,איז גערונען בלוט,

|

האָבן מיר זיך נאָכגעפרעגט און זיינען דערגאַנגען ;אַז די צייכענונג איז גע-
מאכט געװאָרן אין די צייטן פון די ,כאַפּונעס? ,ווען מ'האָט געכאַפּט קליינע יידישע
יינגלעך און זי אָפּגעגעבן

פאַר אניקאָלאַיעװסקי* סאָלדאַטן ,פלעגן עלטערן ,כדי

אויסצוהיטן זייערע קינדער ,אַז זיי זאָלן נישט אַרײנפאַלן אין ,פאָניעס* הענט,
לאָזן אָפּשנײדן

דעם גראָבן פינגער

פון זייערע קינדערס

הענטלעך ,וייל לויטן

געזעץ האָט מען קיין קאַליקעס פאַר קיין סאָלדאַטן נישט גענומען .האָט אָט דער
אַנאָנימער מאָלער ,אַ כהן ,געלאָזט אָפּשנײדן ביי זיין בן-יחיד דעם גראָבן פינגער

פון זיין רעכטער האנט *) .זיין בן-יחיד האָט פון דער אָפּעראַציע געקראָגן אַ בלוט-
פאַרגיפטונג און איז געשטאָרבן .איז אין אָנדענק פון זיין קינד האָט ער ,דער
אומגליקלעכער פאָטער ,אָט די געשעעניש פאַראײיכיקט אין דער מאָלערײ פון די
,ידי-אחרן" אויפן עמוד איבערן ,שויתי ד' לנגדי תמיך",

*) די אָפּגעשניטענע פינגער פלעגט מען אָפּהיטן ביז צים סוף פון די טעג און נאָכן
|
טויט ברענגען צו קבורה איניינעם מיטן בר-מינן.
דער עקספעדיציע איז געלונגען אָפּצוקויפן אַזאַ אָפּגעשניטענעם פינגער ,ביי אַ זקן,
אין פּראָסקוראָוו  --פאַרן עטנאָגראַפישן מוזיי.
4

דיך תורה מיטן דונס וענן רער
מעוריטשער שׁוֹל
ווען דער דוכס פון מעזריטש האָט חתונה געמאַכט זיין בן-יחיד און געטיילט
מתנות צו אַלעמען מיט דער ברייטער האַנט ,האָט ער דעמאָלט אויך באַװיליקט

דער ייִדישער קהילה די לאַנגיאָריקע בקשה אויסצובויען פאַר זײי אַ שול צום
דאַוונען .און אַזױ װי ער איז געווען אַ פרומער קאַטאָליק ,האָט ער אַפילו בא-
שטימט אַ פּלאַץ פאַר דער שול אַנטקעגן זיין פּאַלאַץ ,כדי ער אַלין זאָל קעגען
זען צי אַלע ייִדן פון שטאָט זיינען פרום און גייען דאַװנען.
איידער אָבער ער האָט באַװויזן נעמען זיך צום בויען די שול איז ער קראַנק
געװאָרן ,און ס'האָט לאַנג נישט געדויערט און ער איז פון דער קרענק געשטאָרבן,
ווען דער זון זיינער ,דער איינציקער יורש ,איז נאָכן פאָטערס טויט געקו"
מען איבערנעמען דאָס שטעטל ,האָבן די ייִדן אים דערציילט וועגן זיין פאָטערס
הבטחה און געבעטן אַז ער זאָל די הבטחה מקיים זיין,
דער יונגער דוכס האָט זיך אָפּגעזאָגט צו דערפילן זיין פאָטערס צװאָג.
ער האָט צוריקגעוויזן די ייִדישע בקשה מיטן אויסרייד ,אַז ראשית האָט זיין
פּאָטער אים וועגן דעם גאָרנישט געזאָגט ,און צווייטנס גלייבט זיך אים בכלל
נישט ,אַז זיין פאָטער ,דער פרומער קאַטאָליק ,זאָל ווען עס איז גאָר האָבן אַזאַ

|
הבטחה געמאַכט צו ייַדן ;אַנטיקריסטן?,
דערציילן די מעזריטשער ייַדן אַז דער אַלטער דוכס איז אין דער זעלבער
נאַכט געקומען צום זון זיינעם אין חלום און אים געהייסן האַלטן זיין צוזאָג צו
די ייִדן פון מעזריטש ,אויפצובויען פאַר זיי אַ שול,
דער יונגער דוכס אָבער ,װאָס האָט זיך געהאַלטן פאַר אַ מאָדערנעם גע-
לערנטן ,האָט זיך אויסגעלאַכט פונעם חלום און זיך שוין אַפילו אָנגעהויבן קלייבן

אַװעקצופאָרן צוריק אין זיינע ווייטע מקומות,
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|

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

האָבן זיך די מעזריטשער ייִדן מיישב געווען און געשיקט רופן דעם ינגן
דוכס צו אַ דין-תורה .לכתחילה איז דער דוכס שטאַרק ביז געװאָרן; :ס'טייטש!
אַזא העזה!

איך ...זאָל גאָר קומען

צו זייער

ראַבין אויף אעַספּראַװע"?

באַלד

אָבער האָט זיין צאָרן נאָכגעלאָזן .די ייַדישע חוצפּה איז אים דווקא געפעלן גע-
װאָרן ,און צו דער באַשטימטער צייט איז ער געקומען אין בית:דין שטיבל ,וו
צוזאַמען מיטן רב זיינען געזעסן ביים טיש נאָך צוויי דיינים ,די שבעה טובי-
העיר

אוֹן די פּרנסים,

באַלד ביים אַריינקומען האָט דער דוכס מיט אַ שפּאָטישן שמייכל אויף זיינע
ליפּן אונטער די פאַרשפּיצטע װאָנצעס זיך געװענדט צום בית-דין מיט אַזאַ מין
ווויליונגערישער פראַגע:
,פּראָשען באַרדזאָ (כ'בעט אייך זייער) ,גיט מיר צו פאַרשטיין פאַרװאָס פאָ-
דערט איר פון מיר ,אַז איך ,אַ נישט-ייד ,זאָל אויסבויען אַ ;סינאַגאָגע* פון אייער
גאָטס וועגן .װאָרום קענט איר אַלײן נישט ,מיט אייערע אייגענע יידישע כוחות,
אויפבויען אַ געבעט-הויז פאַר אייער יַדישן גאָטל?"
האָט אים דער ראש פון די טובים אַזױ געענטפערט:
;מיר ייִדן זיינען אָרים .מיר האָבן נישט קיין אייגענע פעלדער ,קיין אייגענע
װועלדער; מיר פאַרמאָגן נישט קיין פערד און װעגענער :מיר באַזיצן נישט קיין
ציגעלניעס .דער פּריץ איז אונדזער האַר און מיר זיינען זיינע אונטערטאַנען ,איז
צו וועמען זאָלן מיר זיך ווענדן אויב נישט צו אייך ,גנעדיקער האַר! בפרט נאָך,
אַז אייער נאָבעלער פאָטער האָט אונדז

צוגעזאָגט אויסצובויען

אַ שול".

דער יונגער דוכס איז זיך געמיטלעך געזעסן און דער שפּאָטישער שמייכל
איז נישט אַראָפּ פון זיינע

ליפן,

דעמאָלט האָט דער גרייז-גרויער רב אויפגעהויבן זיינץ ליכטיקע אויגן ,זי
אָנגעשטעלט אויפן דוכס

און געזאָגט:

;גרויסער האַר! די צען געבאָט זיינען הײיליק נישט נאָר ביי אונדז ,ייִדן ,נאָר
אויך ביי אייך ,קאַטאָליקן ,געדענקט איר דאָך זיכער ,אַז דער פינפטער פון די
צען געבאָט איז; :כבד את אביך ואת אמך" ,איז פרעג איך אייך :פאַרװאָס זענט
איר עובר אויף דעם געבאָט און פירט נישט אויס דעם פאַרשפּרעכן װאָס דער
ליכטיקער דוכס ,אייער ווירדיקער פאָטער ,האָט צו אונדז געמאַכט??.
דעם רבס האַרבע רייד און זיין דורכדרינגנדיקער בליק האָבן דעם יונגן
דוכס צעטומלט און אויפגעהויבן פון אָרט .ער האָט זיך דערמאָנט וי זיין פאָטער,
דער דוכס ,האָט אים אין חלום באַפױילן צו האַלטן זיין צוזאָג צו בויען די ייַדישע
סינאַגאָגע .דער שפּאָטישער שמייכל איז פון זיינע ליפּן מיט אמַאָל פאַרשװוּנדן ,ר
איז געבליבן שטיין װי אפא
ַַרלוירענער .באַלד האָט ער זיך געשטאַרקט ,אויפגע-

הויבן דעם אַראָפּגעלאָזענעם קאָפּ ,געקוקט מיט יראת-הכבוד אויף דעם גריז
גרויען רב ,זיך צוריק אַנידערגעזעצט ,אַ מילדער שמייכל האָט זיך פאַרצויגן
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רעכטמאַז

אברהם

איבער זיין שטרענגן פּנים ,און מיט אַ רויַקן טאָן האָט ער זיך געװענדט צום
בית-דין און אַזױ געזאָגט:
;איך בין גרייט מקיים צו זיין מיין פאָטערס צזאָג צו אייך .איך וויל נאָר
איר זאָלט מיר זאָגן וי ווייט דאַרפן גיין מיינע פליכטן צו מיין פאָטערס צװאָג,
ווייל כ'גלייב ,אַז ס'וועט זיין נישט יושרדיק ,אויב איר װועט אַרױפװאַרפן די גאַנצע
לאַסט אויף מיר אַלײן ,איר אַלע ,אייער גאַנצע געמיינדע ,דאַרף נעמען אן אַנטייל
און צולייגן אַ האַנט .איך פאַרלאָז זיך אינגאַנצן אויפן ,ראַבין" .װאָס ער װועט
פּסקנען ,אַז איך זאָל טאָן ,װעל איך אָננעמען און מקיים זיין בשלימות".

טיף פאַרנייגט

אָפּזאָגנדיק דאָס האָט זיך דער דוכס אויפגעשטעלט,
פאַרלאָזט דאָס בית-דין-שטיבל,
און דער פסק-דין איז געווען; אַז דער דוכס זאָל צושטעלן

און

נאָר די רוי-

מאַטעריאַלן ,ווי :געהילץ ,ציגל און ליים; אַלע בוי-מכשירים ,װוי :וועגענער ,פערד,
לאָפּעטעס ,מאַטשקעס ,קעלניעס וכדומה ,די אַרבעט גופא ,װי :קנעטן ,לייגן ציגל,

קלעפן די ווענט ,אַרױפלײגן דעם דאַך ,פאַרבן און מאָלן  --דאָס אַלץ זאָלן די
ייִדן אַלײין טאָן.
און דער דוכס האָט פּינקטלעך אױיסגעפאָלגט דעם פּסקידין ,צוגעשטעלט
אַלץ ,געשיקט אַפילו אַן אייגענעם בוי-מייסטער .די ייִדן האָבן חדשים-לאַנג טיכ-
טיק געאַרבעט ,ביז די גרויסע מעזריטשער שול איז אויסגעבויט געװאָרן
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האָלצשניט פון שלמה

יודאָווין.

:
וׂ :

וני יזודהס נית מדרש ,אין  לויצק
אין לויצק איז פאַראַן אַ בית-מדרש ,װאָס טראָגט דעם נאָמען פון ;רבי יהודה
הקדוש".

ווען מיר האָבן זיך אָנגעהויבן נאָכצופרעגן

יהודה ,װאָס האָט זוכה געווען צו דער מדרגה
זאָל אָנגערופן ווערן

אייף זיין נאָמען?

בית-עולם ,און דער קברות-מאַן
אויף וועלכער

מ'האָט קוים

ציון

מערה

יסורים
יהודה

לאחד

אכזר"ים
במהור"ר

ודינז קבל במרה

פון ;קדוש",
מען

האָט

און אַז אַ בית-מדרש

אונדז געפירט

אויפן אַלטן

האָט דאָרט אָנגעוויזן אויף אַ שטיינערנער

געקענט
קדוש

דעשיפרירן
שמת

וקידפףם
טובי'

--

ווער ס'איז געווען דער רבי

כ"ה תמחז

מיתה

השסם

עלה

אָט-דעם
אכזריה

המיחד,

למרום
תקכ"ב

מצבה,

עפּיטאַף:
קב?

התורני

ביום

עובת

תנצב"ה.

איז אָט װעגן דעם רבי יהודהן האָבן מיר געהערט צויי פּאַרשיידענע לע"
גענדעס ,װאָס אונטערשיידן זיך אין תוך איינע פון דער אַנדערער ,אָבער ביידש
ווערסיעס פאַרענדיקן זיך מיטן זעלבן מאָטיוו פון קידוש-השם,
לויט לעגענדע

נוסח

א',

איז רבי

יהודה

געװען

א פרומער

למדן

און

דערצו אַ גרויסער בקי אויך אין ספרים חיצונים .ער האָט אויך געקענט עטלעכשף
לשונות.

לויצקער גלחים האָבן זיך מיט אים אָפט עפנטלעך מתווכח געווען אין

ענינים פון אמונה .ער האָט אָבער ,מיט זיין גרויס געלערזאַמקײט און פּיקחות.
זיי מנצח געווען ,און די גלחים זיינען אַלע מאָל געבליבן צו-שפּאָט און צו-שאַנד,
די שטענדיקע נצחונות זיינע האָט די גלחים שטאַרק געערגערט ,האָבן זיי דערי"
בער געזוכט אַ פּאַסיקע געלעגנחייט ווי אַזױ זיך אין אים נוקם צו זיין,
אין לויצק האָט מען געהאַט אויפגעבויט אַ נייעם קלויסטער .זיינען
דער פייערונג פונעם חנוכת-הקלויסטער צונויפגעפאָרן באַרימטע גלחים און הויכ-

זיך צו
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געשטעלטע גייסטלעכע .האָבן זיך די לויצקער גלחים באַקלאָגט פאַר די געסט-
גלחים אויף דעם אומבאַזיגבאַרן רבי יהודה און מיט זיי זיך שואל-עצה געװען

וי אַזױ און אויף װאָס פאַר אַן אופן אים צו באַזיגן .,איז ביי זיי אַלעמען געבליבן,
בעצה אחת ,אַז מ'זאָל װוידער אַרוסרופן רבי יהודהן אויף אַן עפנטלעכן וויכוח.
דאָסמאָל אָבער װעלן זיי ,די פרעמדע גלחים מיט זייער גרויסער חכמה ,צונויפ"
שטעלן אַ לאַנגן צעטל מיט שווערע שאלות און האַרבע קשיות .דערצו נאָך װעלן
זי אַליין זיך באַטײליקן אינעם וויכוח ,פֿאַרװאַרפן רבי יהודהן מיט אַ סך שווערש
און פאַרפּלאָנטעױטע פראַגעס און אים אַזױ צעטומלען און פאַרדרייען דעם קאָפּ
:
אַז ער װעט שוין נישט וויסן װאָס צו ענטפערן
האָבן זיי טאַקע אַזױ געטאַן .מ'האָט ווידער אױיטגעפאָהערט רבי יהודהן צו
קומען צו אַן עפנטלעכן וויכוח ,און וי אַלעמאָל האָט רבי יהודה אויך דאָסמאָל
באַװיליקט צו קומען.
אין מיטן מאַרק

אין אַ באַשטימטן

איז אויפגעשטעלט

געװאָרן אַ הילצערנע הויכע בימה .און

זונטיק ,נאָך האַלבן טאָג ,זיינען זיך צונויפגעפאָרן

פון די

אַרומיקע שטעט און דערפער אַ גרויסע צאָל פּויערים און פּױערטעס ,װאָס זייערע
גלחים האָבן זיי געלאָזט וויסן וועגן דעם זעלטענעם וויכוח .צו דער אָפּגעשטעל-
טער צייט זיינען אַרויפגעקומען אויף דער בימה די באַרימטע געסט-גלחים ,אויס-
געצירטע אין פולן טראַכט פון זייערע רעליגיעזע בגדים ,זיך אויסגעזעצט אין אַ
חצי-עיגול .ס'איז אויך געקומען רבי יהודה ,וועמען זיי האָבן אַרײינגענומען צווישן
|
זיך אינמיטן  ---און דער וויכוח האָט זיך אָנגעהויבן,
שעהן האָט זיך דער פאַרביטערטער ווערטער-קאַמף געצויגן און לסוף האָט
אויך דאָסמאָל רבי יהודה אַלעמען מנצח געווען.
פאַרשעמטע זיינען געבליבן די דערהויבענע געסט-גלחים .פאַרשעמט בפני
|
כל עם ועדה,
האָבן זיי ,די דערצערנטע האַרן ,מיט ברענענדיקן כעס ,צװאַמען מיט די
לויצקער גלחים ,אָנגעהויבן צו זוכן אַ וועג וי אַזױ נישט נאָר זיך נוקם צו זיין
אין רבי יהודהן ,נאָר אויך פון אים אינגאַנצן פּטור צו װוערן ,כדי נישט דאַרפן
מער ליידן פון אים קיין חרפּות און בזיונות.

|

האָבן זיי געטראַכט ,געטראַכט און זיך לסוף דערטראַכט!..
אין פּױלן איז צו יענער צייט געװען אַזאַ משונהדיקער געזעץ :אַז אויב
מ'האָט ביי עמעצן אין הויז געפונען אַ טויטן חזיר ,װאָס איז נישט געווען זיינער,
איז דער ,ביי וועמען מ'האָט דעם חזיר געפונען ,מחויב געװען צו געבן דעם
חזירס אייגנטימער אַזופיל הירזש ,װאָס זאָל קענען צודעקן די נבלה פון חזיר
ווען  מ'ישטעלט אים אויף די הינטערשטע פיס .אויב דער שולדיקעף איז'נישט
ביכולת צוצושטעלן
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אַזויפיל הירזש

--

דאַרף מען

אים אַרינזעצן אין תפיסה,

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר
און די ריכטער זאָלן אַרױסטראָגן קעגן אים אַ שטראָף .די ריכטער האָבן געהאַט
דאָס רעכט צו פאַרמשפּטן אים אַפילו צום טויט,
איז אָט-דעם געזעץ האָבן די גלחים באַשלאָסן אָנצוּווענדן קעגן רבי יהודהן.
ווייל געװוּסט האָבן די רשעים גאַנץ גוט ,אַז רבי יהודה איז אָרעם ,װעט ער דאָך
געוויס נישט קענען נאָכקומען די פאָדערונגען פון געזעץ ,צוצושטעלן אַזיפיל
הירזש ,װעט מען אים דאָך אַרײינזעצן אין תפיסה ,און אַז ער װעט זיין אין זייערע
הענט ,וועלן זיי שוין פּועלן ביי די שופטים מ'זאָל פון אים אינגאַנצן פּטור ווערן.
און כך הוה :מ'האָט געקיילט אַ גרויסן חזיר און אים בינאַכט אַרײנגע-
װאָרפן צו רבי יהודהן אין שטוב אַריין .װוען רבי יהודה האָט אויפגעװאַכט פון
שלאָף ,האָט ער געפונען די נבלה פונעם חזיר ביי זיך אין הויז .איידער ער האָט
זיך אַרומגעקוקט זיינען אָנגעקומען די היטער פון געזעץ און אים אָפּגעפירט אין
תפיסה אַריין,
האָט מען ביי אים געמאָנט די פולע מאָס הירזש ,וי דאָס געזעץ פאָדערט
 -און ער האָט דאָס נישט געקענט צושטעלן האָבן די שופטים ,אונטערגעץ-קויפטע פון די גלחים ,אים פאַרמשפּט צו תליה,
איידער מ'האָט איט אויפגעהאנגען האָט מען אים געגעבן די ברירה ,אַז ער
זאָל זיך אָפּזאָגן פון זיין אמונה ,װעט מען אים שענקען דאָס לעב האָט רבי
יהודה זיך מוסרינפש געווען אויף קידוש-השם ,און זיין נשמה איז אויסגעגאַנגען
אויף דער תליה מיט ;אחד",
עד כאן לעגענדע נוסח א',

די לעגענדע נוסח ב' דערציילט :אַז מ'האָט אויף די לויצקער ייִדן געמאַכט
אַן עלילת-דם ,מ'האָט אונטערגעװאָרפן אין דער גרויסער שול אַ טויט קריסטלעך
קינד און געפאָדערט פון די ייִדן ,אַז אין משך פון אַ חודש צייט זאָלן זיי אַרױס-
געבן דעם שולדיקן .אויב זיי װעלן דאָס נישט באַװײיזן צו טאָן ,װעט מען זי אַלע
אומברענגען,

האָבן ייִדן מתפּלל געווען אין אַלע מקומות קדושים ,גוזר תענית געװען
זיך משתטח געווען איבער קברים פון צדיקים און קדושים ,געקליבן געלט און
זיך משתדל געווען ביי דער מאַכט  ---אָבער אומזיסט ,די שופטים מיט די גלחים
בראש האָבן מיט גרויס אכזריות זיך געהאַלטן ביי זייער עקשנותדיקער פאָדע-
רונג  --אַרױסצוגעבן דעם ,שולדיקן?,

ווען דער טערמין איז געווען אַריבער  --אין אַן ערב-שבת ,ווען דער רב
מיט זיין גאַנצער עדה ייִדן זיינען געווען אין מרחץ -- ,האָט פּאַליצײ אַרומגץ-
רינגלט די באָד ,זיך אַריינגעריסן אינעװייניק און דערקלערט ,אַז אויב מ'ווצט
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באַלד ,דאָ אויפן אָרט ,נישט אַרױסגעבן ,אָדער ברענגען דעם שולדיקן ,װעט מעד
אונטערצינדן

די באָד פון אַלע פיר זייטן

האָט זיך פון צווישן עולם אַרױֹיסגערוקט רבי יהודה ,איז צוגעקומען צו דער
פּאָליצֵײי און געמאָלדן ,אַז ער איז דאָס דער ,וועמען זי זוכן ,ער האָט דערמאָרדעט
דאָס קריסטלעכע

ייַנגל ,האָבן די פּאָליציאַנטן ,באין-ברירה ,אים אַרעסטירט .און

די לויצקער ייִדן זיינען אָפּגעראטעװעט געװאָרן פון זיכערן טויט,
רבי יהודהן האָט מען שנעל פאַרמשפּט צו תליה און אויפגעהאנגען אין
מיטן שטאָט,
דער סוף פון ביידע נוסחאות לויטעט ,אַז די לויצקער ייַדן האָבן רבי יהודהן
געבראַכט צו קבר ישראל אויפן אַלטן בית:החיים ,אים געקרוינט מיטן נאָמען
קדוש און געשטעלט די אױיבנגעבראַכטע מצבה .און אויפן אָרט ,װוּ ס'איז געשטאַ-
נען די תליה (אָדער װוּ ס'איז פאָרגעקומען דער ויכוח) ,האָט מען שפּעטער
אויסגעבויט אַ בית:מדרש און עס גערופן אויף זיין נאָמען לזכר עולם,
2

דער זעלבער קברות-מאַן ,װאָס האָט אונדז געפירט צו דער מצבה פונעם
קדוש רבי יהודה ,האָט אונדז אויך אָנגעװיזן אויף גאָר אַלטע מצבות ,װאָס אויף
אייניקע פון זיי האָט מען נאָך געקענט זען דעם פּרט פון די יאָרן תכ"ב (,)2661
תכ"ח ( )8661און תפ"ב ( .)2761ער האָט אונדז אויך געפירט צו אַן ;אוהל" פון
צוויי ברידער צדיקים :ר' יצחק-אייזיק בן הצדיק ר' ברוך נפטר בשנת תקפ"ו
( )6271און ו' יהושע-העשל בן הצדיק ר' ברוך ,נפטר בשנת תיר"א (,)1581
אינעװייניק אינעם שטיבל איז נאָך געשטאַנען דער שטענדער ,אויף ועלכן ר'
יצחק-אייזיק האָט געלערנט .דער קברות-מאַן האָט אונדז דערציילן וועגן די צוויי

צדיקים אַ פּאָר מעשיות ,װאָס מיר האָבן דעמאָלט פאַרשריבן,
אַניסקי

האָט

שטאַרק

נושא"חן

געווען

ביי די לויצקער ראשי-הקהל

--

אַזױ ווייט ,אַז חברה קדישא ,ביי וועמען ס'האָט זיך געפונען אַן אַלטער פּנקס
פון דער לויצקער קהילה ,האָט אַניסקין געגעבן דעם פּנקס במתנה פאַר אונדזער
עטנאָגראַפישן מוזיי,
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אליקער שול ,װאָס איו ענלעד .צו
אקַלויסטער -
דער דוכס ,צו וועמען דאָס שטעטל אליק האָט געהערט ,איז געוען אַ
שלעכטער ,אַ רשע מרושע .ער האָט די פּויערים זיינע געפּײניקט און די ייִדן
נישט געלאָזן אויף די אויגן,
אַ סך מאָל האָבן זיך די ייִדן צו אים געװוענדט מיט דער בקשה ,אַז ער זאָל
זיי דערלויבן צו בויען אַ שול ,אָבער איטלעכס מאָל האָט ער זיי אָפּגעזאָגט.

אויך די בקשות פון די פּויערים צו בויען פאַר זיי אַ קלויסטער האָט ער
אָפּגעזאָגט,
ויהי היום ,פּאַסירט ,אַז דער דוכס ווערט שטאַרק קראַנק .ברענגט מען אַראָפּ
די גרעסטע דאָקטוירים ,אָבער ס'ווערט אים נישט גרינגער  --פאַרקערט ,װאָס
אַ טאָג שטאַרקט זיך זיין קרענק און ער ווערט אַ חולה מסוכן.
שיקט דער דוכס נאַָכן גלח און בעט אים ער זאָל אויסבעטן ביי גאָט פאַר
אים אַ רפואה ,און איז דעם גלה מבטיח ,אַז אויב זיין תפילה װעט אָנגענומען
ווערן און ער װועט געזונט ווערן ,װעט ער אויסבויען אַ נייעם קלויסטער.
ס'איז דעם דוכס אָבער נישט בעסער געװאָרן.
האָט ער דערפילט ,אַז זיינע כוחות לאָזן זיך אים אויס ,און אַז ער האַלט
ביים סוף  --האָט ער געשיקט רופן צו זיך דעם אַליקער רב און אויך ביי אים
געבעטן מתפּלל צו זיין פאַר זיין געזונט ,אים אויך צוגעזאָגט ,אַז באם דעם
רבס תפילה וועט האָבן אַ פּעולה ,װעט ער אויסבויען א שול פאַר ייִדן
און ס'איז געשען ,אַז װוי נאָר ער האָט די הנכטחה צום רב געמאַכט ,האָט ער
באַלד דערפילט אַ פאַרלייכטערונג ,זיך אָנגעהויבן בעסערן ,און אין עטלעכע טעג
אַרום איז די חולאת אינגאַנצן אָפּגעטראָטן
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ווען ער איז אַרונטער פון קראַנקן-בעט ,האָט ער גאַנץ גוט געדענקט זיינע
הבטחות ,סיי צו די קריסטן און סיי צו די ייִדן ,און אָפּגעמאכט בי זיך צו
האַלטן װאָרט צו ביידן ,ער האָט אָבער נישט געקענט באַשטימען וועלכע פון די
צוויי נדרים זאָל ער מקיים זיין צום ערשטן :זאָל ער אָנהייבן בויען דעם קלויסטער
אָפדיִער  --װעלן די ייִדן האָבן תרעומות .זאָל ער ווידער אָנהייבן בויען די שול
צום ערשטן  --װועלן די קריסטן פאַריִבל האָבן .איז ער געפאַלן אויף אַ המצאה;

ער װועט הייסן בויען ביידע בנינים איינצייטיק,
האָט דער בוימייסטער זיינער טאַקע אַזױ געטאָן .מען האָט אױיסגעגראָבן צוויי
גלייכע גראָבנס פאַר לייגן די פונדאַמענטן ,איינער נישט וייט פונעם צוייטן
און זיך גענומען

לייגן ביידע פונדאַמענטן

אין איין און דערזעלביקער

צײט.

מ'האָט געלייגט אַ ציגל פאַר דעם קלויסטער און אַ ציגל פאַר דער שול .און
אין אַ קורצער צייט אַרום זיינען ביידע בנינים פאַרענדיקט געװאָרן  --באַגלייך,
און ביידע האָבן געהאַט דעם זעלבן אויסזען.
ווערט דערציילט ,אַז ווען די

שול און דער

קלויסטער

זיינען שוין

געװוען

אינגאַנצן געענדיקט ,איז דער דוכס געקומען ,באַטראַכט די צוויי בנינים און נישט
געקאַנט אָנזעטיקן זיין אויג מיט דער שינקייט פון דער אויסערגעויינלעכער

אייגנאַרטיקער אַרכיטעקטור,

|

ער איז אַװעק אַ באַגײסטערטער און אויף מאָרגן גערופן צו זיך דעם בוי-
מייסטער און אים אומגעבראַכט .דער דוכס האָט נישט געקענט פאַרטראָגן דעם
געדאַנק ,אַז ס'איז פאַראַן אַ מעגלעכקייט ,אַז דער בוימייסטער זיינער זאָל אפשר
ערגעץ אַנדערשװוּ אויך בויען ,פאַר אַן אַנדער דוכס ,פּונקט אַזעלכע אָדער ענלעכט
בנינים,
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דעם נוויטו ר' לינערט שול אביאןַרדיטשעוו
זייער שיין און האַרציק איז די לעגענדע ,װאָס די באַרדיטשעװער זקנים
דערציילן וועגן דער אַלטער שול ,װאָס ווערט אָנגערופן ;דעם גרויסן ר' ליבערס
שול" ,דער צדיק רכי ליבער*) האָט געלעבט אין די צייטן פונעם בעל-שם-טוב .ער
איז אַפילן געווען מיט עטלעכע יאָר עלטער פון אים און האָט אויך מאריך ימים

געווען נאָכן בעש"ט .דער בעש"ט האָט אים געהאַלטן פאַר אַ גרויסן צדיק און אים
אָפּגעגעבן גרויס ככוד .אויף אים האָט ער געזאָגט :עעס זיינען פאַראַן צדיקים
װאָס זיינען זוכה צו גילוי אליהו ,ביי ר' ליבערן אָבער איז פאַרקערט ,אליחו
איז זוכה צו גילוי ר' ליבער" .דער בעש"ט פלעגט אַ פּאַר מאָל אין יאָר פאָרן

קיין באַרדיטשעוו מיט דער כוונה צו טרעפן זיך מיט ו' ליבערן און דער עיקר,
כדי צו טובלען זיך אין זיין מקוה **) ,מ'האָט געגלייבט ,אַז דאָס װאַסער פון רבי

ליבערס מקוה איז אַ סגולה צו אויגן-קראַנקײט  --זיינען מענטשן מיט קראַנקעץ
אויגן געקומען פון ווייטע מקומות ,כדי צו טובלען זיך אין דער מקוה,
לויט דער מסורה איז ר' ליבער געווען הויך געװאַקסן ,ממש משכמו

ולמעלה

העכער פון אַלע אַרומיקע; געדיכטע ברעמען ,װאָס זיינען אַריבערגעהאנגען און
פאַרשטעלט אים די אויגן .אַז ער האָט באַדאַרפט אויף עמעצן אַ קוק-טאָן ,האָט
ער מיט די פינגער אויפגעהויבן די ברעמען ,אַ קוק-געטאָן און זיי ווידער אַראָפַּ-
געלאָזט .זיין באָרד

איז געווען לאַנג און געדיכט

און דערגרייכט

ביז אונטערן

*) רבי ליבער הגדול :זיין פאָטער איז געווען ר' אברהם אַשכנזי ,מגיד אין קראָקע;
זיין מוטער איז געווען אַן אייניקל פונעם צדיק ר' יחיאל מיכל ,װאָס איז אומגעקומען
איניינעם מיט זיין מוטער אויף קידוש-השם אין נעמיראָוו ,כ' סיון ת"ח (זען זייט .)132
אין יאָר ת"ל ( ,)0761ווען די פּאָליאַקן האָבן געמאַכט אַ גירוש אויף די יידן פון קראָקע,
האָט ר' אברהם אַשכנזי זיך באַזעצט אין באַרדיטשעװו ,װאָס איז דעמאָלט נאָך געװוען גאָר
קליין ,און אין דאָרט געװאָרן אַ מגיד .נאָך זיין פטירה (תנ"א  )1761 --האָט ר' ליבער
איבערגענומען דאָס מגידות,
**) אין  ,3191ווען די עקספּעדיציע איז געווען אין באַרדיטשעװו ,איז נאָך די מקוה
געווען.
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גאַרטל ,ער האָט די באָרד זיינע קיינמאָל נישט געקעמט ,מחמת מורא טאָמער װעט
געמינערט וערן אשַערה ,אַן איינציקע האָר.
דערציילט מען ,אַז אײינמאָל ,ווען דער בעש"ט איז ביי אים געווען ,האָט
ער זיך געבעטן ביי רבי ליבערן ,אַז ער זאָל אים דערלויבן .מיט די פינגער
אויסקעמען די באָרד זיינע ,און דער בעש"ט האָט בעת-מעשה ערב געװוען מיט
זיין חלק עולם-הבא ,אַז סווצט נישט געמינערט וערן קיין איינציקע האָר .אָבער
רבי ליבער איז נישט מרוצה געװאָרן .איז איינע אַן אַלטע שול ,אין האַרץ פון
באַרדיטשעװו .,טראָגט זיין נאָמען משום מעשה שהיה:
דער רבי ר' ליבער האָט זיך כל ימיו נוהג געווען ,אַז אין די װאָכעדיקע טעג
זאָל ער דאַװונען מנחה אויפן פרייען פעלד ,טרעפט אינמאָל וען ער איז כמנהגו
געשטאַנען אויפן פעלד אונטער אבַוים און געװען שטאַרק פאַרטאָן אין דאַװוגען
 --גראָד דעמאָלט איז פאַרבײגעפאָרן דער דוכס און דערזען דעם ייִדן װוי ער שטייטאונטערן בוים ,שאָקלט זיך און באַמערקט אים אַפילו נישט .האָט ער אָנגעהויבן
קנאַלן מיט דער בייטש און שרייען מיט באַנומענע

קולות, :זשידזיע ,זשידזיע!".

רבי ליבער אָבער איז געווען פאַרטיפט אין תפילה און צו זיינע אויערן האָבן גאָר-
נישט דערגרייכט ,נישט דאָס קנאַלן פון דער בייטש און נישט די געשרייען פונעם
דוכס .ער איז זיך געשטאַנען װי פריער און ממשיך געווען דאָס מנחה-דאַוונעןף
ווערט דער דוכס מלא-חימה; :אַזאַ חוצפּה!" .שיקט ער זיינע צוויי משרתים ,דעם
אָנטרײבער און לאָקײ (באַדינער) ,צוצורופן דעם ייַדן צו זיין קאַרצטע .די משרתים
רעדן ,רופן ,אָבער רבי ליבער הערט נישט .האָט זיך דער דוכס אָנגעצונדן און
באַפױלן צוצוברענגען דעם אײנגעשפּאַרטן ייִדן איבער געװאַלד ,די צוויי משרתים
האָבן אים כאאַַפּ-געטאָן ,געבראַכט און אַװועקגעשטעלט אַנטקעגן דוכס .האָט דער
דוכס צו אים גערעדט האַרבע דיבורים ,געצאָרנט ,אים געזידלט ,און אַן ר' ליבער
האָט אַלץ נישט געענטפערט ,האָט ער געכאַפּט די בייטש און געשלאָגן ר' ליבערן
מכות-רצח .רבי ליבער האָט זיך אָבער אַפילו קיין קרים נישט געטאָן און אַלץ
נישט מפסיק געווען די תפילה .איז דער דוכס נשתומם געװאָרן פון דעם מאָד-
נעם יידנס גבורה .װי אַזױ איז דאָס מעגלעך אַריבערצוטראָגן אַזינץ
קערפערלעכע פּייניקונגען און אַפילו קיין קרעכץ נישט אַרױסלאָזן? האָט
ער אַראָפּגעלאָזט די בייטש .זיין כעס האָט אָנגעהויבן אָפּצוגיין און זיין נייגיר איז

געשטיגן .האָט ער באַפױילן :צוריק צו טראָגן דעם ייִדן צום פרלערדיקן אָרט אונ-
טערן בוים .אַלין האָט ער זיך אַרײנגעזעצט צוריק אין קאַרעטע און געדולדיק
געװאַרט צו זען װאָס ס'וועט ווייטער געשען.
באַלד וי ר' ליבער האָט אָפּגעדאַװונט ,איז ער מיט שנעלע טריט צוגעקומען
צום דוכס ,זיך פאַרנײיגט און געזאָגט/ :ברודער מיינער! װאָס האָסטו פּריער ביי מיר
געװאָלט פרעגן? אַצינד בין איך גרייט צו ענטפערן אויף דיינע פראַגעס!" .האָט
דער דוכס אַ פאַרגאַפטער באַטראַכט רבי ליבערן און ביי אים געפרעגט; :זאָג מיר,
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פאַרװאָס ביסטו נישט צוגעקומען ווען כ'האָב דיך גערופן?"; ,וי האָב איך געקענט
צוקומען צו דיר ,גנעדיקער האַר ,אַז איך בין געשטאַנען פאַרן האַר איבער אַלע
האַרן און זיך מתוודה געווען אויף מיינע זינד ,נו ,האָב איך דען געקענט איבער-
רייסן?!*, ,פאַרװאָס-זשע רופסטו מיך נאָך ברודער ,נאָכדעם וי כ'האָב דיר אַזויפיל
יסורים פאַרשאַפּט?", ,כירוף דיך ברודער דערפאַר ,ווייל אַלע מענטשן זיינען גאָטס
קינדער .גאָט איז אונדזער אַלעמענס פאָטער ,און קינדער פון איין טאַטן זיינען
ברידער!"/,, .ביסטו אויף מיר גאָרנישט בייז ,װאָס איך האָב דיך אַזױ שטאַרק גע-
שלאָגן?", .ני,ין?! נישט דו האָסט מיך געשלאָגן ,איך האָב זיכער געזינדיקט ,האָט מיך
דער אייבערשטער געשטראָפט מיט קלעפּ .דו ביסט בלויז געווען זיין שליח ,איז

בייז אויף דיר בין איך נישט ,אָבער רחמנות אויף דיר האָב איך יאֵ"/ .רחמנות!"
 --װוונדערט זיך דער דוכס ; --רחמנות! פאַרװאָס??; .,דערפאַר װאָס גאָט האָט אויס-געקליבן דווקא דיך צו זיין זיין שליח צו שלאָגן אַ מענטשן און דורך דעם פאַר-

שאַפן אים יסורים? .,דער דוכס איז דערשטוינט געװאָרן פון די ענטפערס .ער זעט,
אַז ער האָט דאָ צי טאָן מיט אַ געטלעכן מענטשן .איז אים אַ מורא באַפאַלן ,האָט ער
געבעטן ר' ליבערן ,אַז ער זאָל אים מוחל זיין פאַר די יסורים ,װאָס ער האָט אים
פאַרשאַפט און געפרעגט ביי אים מיט װאָס ער קען זיך אויסקויפן פון דער זינד,
האָט ר' ליבער צו אים געזאָגט; :אויב דו האָסט חרטה אויף דיינע מעשים און
ווילסט באמת ,מיטן גאַנצן האַרצן ,תשובה טאָן ,זאָג מיר צו בלויז די איינציקע זאַך,

אַז דו וועסט קיינמאָל אויף קיינעם דיין האַנט נישט אויפהייבן .קיינעם! קיינעם נישט
שלאָגן?; .נו ,און די פּויערים מיינע זאָל איך אויך נישט שלאָגן? זיי זיינען דאָך
מיינע ,מיינע שקלאַפן ,מיין אייגנטום!", .נייף! אַפילו אויף דיינע פּוערים זאָלסטו
נישט הייבן דיין האַנט! אויך זיי זיינען גאָטס קינדער ,אויך זיי ,װוי דו און איך ,זיי-
נען קנעכט פון גאָט ,אָבער נישט קנעכט פון אַ קנעכט!.
דער דוכס האָט הכנעהדיק אַראָפּנעלאָזט דעם קאָפּ און געזאָגט, :ראַבין
כ'זאָג צו! כ'זאָג צו פון היינט אָן און ווייטער צו קאָנטראָלירן מיין צאָרןף כ'זאָג
צו מער קיינמאָל אויף קיינעם נישט הייבן מיין האַנט! און דערפאַר װאָס כ'האָב
דיר גורם געווען אַזופיל צער וען דו ביסט געשטאַנען און געדאַװנט צו דיין
ייִדישן גאָט ,וװועל איך דעריבער אויף אָט דעם זעלביקן אָרט ,אָט אַ דאָ ,װוּ דער
בוים שטייט ,אויסבויען אַ גרויסע שיינע ,סינאַגאָגע? ,װוּ דו װעסט קענען פריי,
אומגעשטערט .תפילה טאָן צו דיין ייִדישן גאָט"
דער דוכס האָט געהאַלטן װאָרט

און אויף דעם

אָרט ,װוּ רבי ליבער האָט

דעמאָלט געדאַװנט מנחה ,האָט ער אויסגעבויט אַ גרויסע שטיינערנע שול .די
שול וערט עד היום גערופן ;דעם גרייסן ר' ליבערס שול* ,לזכר דעם גרויסן נס,
װאָס ס'איז מיט רבי ליבערן אויף דעם אָרט געשען
לכתחילה ,ווען מ'האָט די שול געהאַט

אויסגעבויט,

איז זי געװוען אויסער

דער שטאָט .באַרדיטשעוו איז אָבער געװאַקסן ,און אין  ,3191ווען מיר זיינען געווען
אין באַרדיטשעוו ,איז די שול שוין געווען אין רעכטן מיטן שטאָט.
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לודמירער שול
דער דוכס ,גראַף לובאָמירסקי ,האָט באַװיליקט צו בויען אַ שול פאַר די
ייִדן אין לודמיר (װלאַדימיר-װאָלינסק) ,האָט ער צוגעשיקט גענוג בוי-מאַטעריאַל

און זיינעם אַן אייגענעם בוימייסטער.
און אַז דער מייסטער האָט געפרעגט ביים דוכס װי דיק ס'זאָלן זיין די ווענט?
האָט אים דער דוכס געענטפערט; -- :מאַך דעם פונדאַמענט אַזױ ברייט ,אַז איך
זאָל קענען פאָרן איבער אים מיט מיין קאַרעטע געשפּאַנט מיט דריי פערד אין
דער ברייט .אַזױ דיק זאָלן אויך זיין די װענט ביז אַרויף".
ווערט טאַקע דערציילט ,אַז ווען ס'איז פאַרענדיקט געװאָרן דאָס לייגן פונעם
פונדאַמענט ,איידער מ'האָט זיך גענומען צו די ווענט ,איז דער דוכס געקומען צו
פאָרן אין זיין גאָלדענער קאַרעטע .די לודמירער ייִדן מיטן רב בראש האָבן אים
באַגעגנט ביים פונדאַמענט פון דער שול מיט ספרי-תורה אין די הענט .דער
חזן מיט די משוררים האָבן געזונגען אסַפּעציעלן ,נותן-תשועה" ,װאָס דער רב
האָט פּאַרמאַסט לכבוד דעם גראַף לובאָמירסקי ,און ווען דער חזן מיט גאַנץ קהל
האָבן אָנגעהויבן זינגען דאָט קאַפּיטל תהלים קי"ח? :הודו לה' כי טוב כי לעול

חסדו!"  --האָט דער דוכס פאַרבעטן דעם רב צו זעצן זיך מיט אים אין זיין קאַ-
רעטע ,און ביידע זיינען אַרומגעפאָרן איבערן פונדאַמענט ביז מ'האָט געענדיקט
זינגען דאָס קאַפּיטל תהלים,
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אַפטראַה ,דער מהרשייא ,די גרויסע שול ,דער
טייו ,דער נייח און וני יינייט נית-מרדרש
אֹ
דער מהרש"א (ראשי-תיבות פון :מורנו הרב ר' שמואל (אליעזר) איידלש) איז

אָנגעקומען קיין אָסטראָה (אָסטרע) שוין נאָכדעם װוי ער איז פריִער געווען רב און
ראש-ישיבה אין אייניקע אַנדערע גרויסע און חשובע ייִדישע קהילות,
געבוירן געװאָרן איז ער אין קראָקע ,אין יאָר שכ"ה ( ,)5651חתונה געהאַט
אין פּויזן און דאָרט געפירט אַ ישיבה פון עטלעכע הונדערט תלמידים .די ישיבה
איז אויסגעהאַלטן געװאָרן פון זיין שוויגער איידל ,וועלכע האָט געפירט

גרויסע

מסחרים ,ער האָט דער שוויגער זיינער אָפּגעגעבן גרויס כבוד ,און אַלס אָנערקע-
נונג פאַר איר גוטסקייט ,האָט ער זיך אָפּטמאָל געחתמעט מיט איר נאָמען איידל
(שמואל איידלש) און איז באַקאַנט געװאָרן איבער דער ייִדישערּ וועלט מיטן נאָמען

די שמואל איידלש (מהרש"א)),
נאָכן טויט פון זיין רייכער
זוכן פֿאַר זיך אַ כסא רבנות וי
כעלם ,דערנאָך אין לובליז ,ביז
אָסטראָה  ---װאָס איז דעמאָלט
הכולל פון אסטראָה
שטעטלעך אַרום,

און דעם

שוויגער איז דער מהרש"א געווען געצװוונגען
אַ מקור פון חיונה .איז ער געװאָרן רב :פריער
צר איז אויפגענומען געװאָרן פון דער קהילה
געווען די הױפּטשטאָט פון װאָלין --- ,װוי דער
צענדליק

גאַנצן אומגעגנט ,פון עטלעכע

צו
אין
אין
רב

קליינע

1

באַלד ביי זיין אָנקומען קיין אָסטראָה האָט דער מהרש"א

געגרינדעט און

געפירט אַ ישיבה פון אַרום צוויי הונדערט תלמידים ,פון וועלכע ס'זיינען דערנאָך

(גרויסגעװאַקסן רבנים מפורסמים,

מנהיגים און גדולי ישראל .אין אָסטראָה האָט
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אנורהם

רעכטמאַן

ער מחבר געווען די פיל ספרים זיינע און דער עיקר זיינע חידושים אין פּירוש
אויף גמרא ,װאָס יעדער גמרא-לערנער האָט זיך אין זיי געגריבלט .דער פּירוש
מהרש"א איז פאַרעכנט געװאָרן װי דער דריטער פּירוש צום תלמוד ,נאָך רשיי
און תוספות,
איבער דער טיר פון זיין הויז האָט דער מהרש"א געהאַט אַרײנגעפאַסט צוויי
גרויסע פירקאַנטיקע שטיינער ,אויף וועלכע ער האָט געלאָזט אויסקריצן דעם
פּסוק,, :בחוץ לא ילין גר דלתי לאורח אפתח  --אויף דער גאַס װעט נישט נעכ-
טיקן קיין פרעמדער ,מיינע טירן צו אַן אורח װעל איך עפענען"( .איוב ל"א,)22 ,
ווערט איבערגעגעבן ,אַז איין מאָל אין אַ שעת-חירום ,װאָס אָסטראָה האָט אַזויפיל
מאָל איבערגעלעבט ,בעת אַן אָנפאַל פון רויבער-באַנדעס ,זיינען די צוויי שטיינער
מיטן פּסוק פון איוב אויף זיי אַרױסגעריסן געװאָרן פונעם פאָרנט פון זיין הויז

און זיינען װי אין װאַסער אַרײן .מ'האָט זי געזוכט אומעטום ,אָבער אָן דערפאָלג.
אַן עלטערע פרוי ,אַ קרובה פונעם מהרש"א ,האָט זיך גענומען זייער שטאַרק
צום האַרצן װאָס די שטיינער זיינען פאַרפאַלן געװאָרן .האָט זי נישט אויפגע-
הערט מתפּלל צו זיין און פאַסטן תעניתים ,בעטן גאָט ,אַז די הייליקע שטיינער
זאָלן זיך אָפּזוכן.

די דאָזיקע קרובה האָט זיך ניהג געווען יעדן ערב-שבת אַרומצוגײן איבער
די הייזער און קלייבן צדקה פאַר אָרימעלײט .טרעפט ,אַז איינמאָל ,אין אַן ערב-
שבת ,גייט די פרוי פאַרביי נישט ווייט פון מהרש"אס הויז און אויפן מיטן וועג
פאַרטשעפּעט זי זיך אין עפּעס ,פאַלט אום און צעקלאַפּט זיך די פיס .האָט זי זיך
אויפגעהויבן און דערצו נישט געשענקט קיין שום אויפמערקזאַמקײט .דעם צווייטן
ערב שבת ,ווען זי איז ווידער פאַרבײיגעגאַנגען דעם מהרש"אס הויז ,איז זי אויפן
זעלביקן אָרט אצַווייטן מאָל געפאַלן און װוידער זיך צעקלאַפּט ,אַזױ איז געשען
דריי פרייטיקן דורכאַנאַנד .איז איר דער ענין אַריין אין קאָפּ ,נישט אַנדערש ,נאָר
מ'איז איר אוודאי אויף עפּעס מרמז ,איז זי געקומען צו די ראשי-הקהל ,זיי דער"
ציילט װאָס מיט איר האָט פּאַסירט און געבעטן ,אַז מ'זאָל גראָבן אויף אָט-דעם
אָרט ,װוּ זי איז שוין דריי מאָל געפאַלן ,די ראשי-הקהל האָבן זי געפאָלגט און
טאַקע דאָרטן אױיסגעגראָבן די צוויי פאַרלאָרענע שטיינער .מ'האָט זיי צוריק
אַרײינגעמױערט אויף זייער פריערדיקן אָרט איבער דער טיר פונעם מהרש"אס
הויז .ווען די עקספּעדיציע איז געווען אין אָסטראָה זיינען די צוויי שטיינער גע-
לעגן אין דער גרויסער שול ,װאָס טראָגט דעם נאָמען פונעם מהרש"א .אַניסקי
האָט זיך שטאַרק משתדל געווען ,אַז מ'זאָל די שטיינער שענקען פאַר זיין היס-
טאָריש-עטנאָגראַפישן מוזיי .אָבער אָן דערפאָלג ,די רייכע זוסמאַנס האָבן נישט
דערלאָזט.
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

ב

איך װעל

דאָ ברענגען

בלויז צוויי קורצע

מעשהלעך

פון די הונדערטער

מעשיות ,װאָס ווערן דערציילט אין אָסטרע וועגן דעם מהרש"א ,כדי צו אילוס-
טרירן װי הייליק און דערהויבן

די אָסטרער ייַדן האָבן אים

געהאַלטן,

דער מהרש"א האָט שטאַרק מקפּיד געווען אַראָפּצונעמען מעשר פאַר צדקה
פון אַלע זיינע הכנסות .פלעגט ער אַלצדינג פּינקטלעך פאַרשרייבן אין אַ באַזון-

דערן פּנקס ,און דעם לעצטן חשבון האָט ער געמאַכט אין דער נאַכט פון עניטל*
(די נאַכט פוֹן קריסטוסעס געבורט) ,ווען מ'האָט ,װי דער מנהג איז ביי ייִדן פון
קדמונים אָן ,נישט געלערנט און אַפילו נישט אַריינגעקוקט אין אַ ספר.
דעם טעם פונעם מנהג נישט צו לערנען אין דער װײינאַכט און אַפילו נישט
צו עפענען

דערקלערט

קיין ספר האָט דער מהרש"א

צו זיינע תלמידים

אויף

|
אַזאַ אופן :
ס'איז דאָך ידוע ,אַז דאָס ,יויזל" (יעזוס) איז געווען אַ ייד און האָט געלערנט
תורה .ס'איז אויך ידוע ,אַז אין דער װײינאַכט:קריסטמעס ,ווערט ער מדי שנה

בשנה געמשפּט פאַרן בית-דין של מעלה .דעריבער ,אוב ייִדן װעלן אין דער
דאָזיקער נאַכט עוסק זיין אין לערנען תורה ,קען דאָס דערמאָנען אין דעם װאָס
אויך ער ,דער

אותו-האיש,

האָט געלערנט און דאָס לערנען זאָל מגין זיין אויף

אים .לכן דאַרפן די ייִדן זיין זהיר וזהיר נישט צו לערנען אין דער! האָזיקער
נאַכט ,כדי נישט אויפצווועקן דורך דעם אַ זכות פאַרן נוצרי,
איז אין אָסטרע געווען אַ ייִד אַ תקיף ,אַ קצב ,װאָס דער מהרש"א האָט אים
געהאַט אַרײנגעלײגט אין חרם דערפאַר װאָס מ'האָט אים געהאָט געכאַפּט פאַר-
קויפן צו ייִדן בשר טריפה .האָט דער תקיף געזוכט אַ געלעגנהייט זיך אָפּצורע-
כענען מיטן מהרש"א .אַז ער האָט דערהערט די אויסטייטשונג פונעם מהרש"א
וועגן דער ;ניטל"-נאַכט ,איז ער געקומען צו דער פּאָליצײי און פאַרמסרט דעם
מהרש"א :אַז ער האָט שבת

פאַרן גאַנצן עולם געלעסטערט דעם נאָמען פון יע-

זוסן ,ער האָט געזאָגט ,אַז די נאַכט פון זיין געבורט איז אַן אומווירדיקע .די
גאַנצע לופט איז אַ פאַראומרייניקטע ,און אַז צוליב דער טומאה פון יעזוטן ,האָט
דער רב געזאָגט ,טאָר מען נישט עפענען קיין ייִדישן ספר .און כדי צו באַװיזן
אַז ער זאָגט דעם אמת האָט דער מסור געראטן ,מיאָל זיך אין דער ווינאַכט
פּלוצים אַרײנרײסן צום מהרש"א אין הויז ,װעט זיך די פּאָליצײי איבערצייגן ,אַז
דער מהרש"א ,װאָס זיצט שטענדיק און לערנט ,װעט אין דער נאַכט נישט האַלטן

אַפּילו קיין אָפּענעם ספר אין האַנט,

|

|

אין יענער ;ניטל"-נאַכט איז דֶער מהרש"א ,וי זיין שטייגער איז געווען
מדי שנה בשנה ,געזעסן איבערן ספר החשבונות און געמאַכט דעם יערלעכן
חשבון פון זיין הכנסה ,כדי צו וויסן צי האָט ער גענוי אָפּגעשײדט דעם גאַנצן
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רעכ

טמאַן

מעשר פאַר צדקה .פּלוצים האָט ער דערהערט וי עפּעס איז אַראָפּגעפאַלן אויפן
דיל ,האָט ער זיך אומגעקוקט און דערזען ,אַז אַ גמרא איז אַרױסגעפאַלן פונעם
ספרים-שראַנק .האָט ער זיך אָנגעבויגן ,אויפגעהויבן די גמרא ,זי אַ קוש-געטאָן
און צוריק אַריינגעשטעלט .אין עטלעכע מינוט אַרום איז די גמרא װוידער אַרױס-
געפאַלן  --האָט ער זי װוידער אַרײינגעשטעלט .ווען די גמרא איז אַרױסגעפאַלן
צום דריטן מאָל ,האָט זי דער מהרש"א מיט ציטערדיקע הענט אויפגעהויבן,
אויפגעעפנט און געזען ,אַז ס/איז מסכת געבודה זרה" .האָט ער זיך אַנידערגע-
זעצט ביים טיש און זיך באַלד פאַרטיפט אין לערנעף
פּונקט דעמאָלט האָט זיך די טיר מיט אימפּעט צעפּראַלט און עטלעכע פֹּאָי
ליציאַנטן מיט זייער עלטסטן בראש האָבן זיך אַרײנגעריסן אינעװייניק און גע-
טראָפן דעם מהרש"א איבער אַ גמרא פאַרטיפט אין לערנען .האָבן זיי זיך אַנט-
שולדיקט און פאַרשעמטע פאַרלאָזט דאָס צימער .װוערט איבערגעגעבן ,אַז מ'האָט
דעם ,תקיף" ,דעם מסור ,אַריינגעזעצט אין תפיסה ,דערנאָך פאַרשיקט אין ווייטע
מקומות ,און אָסטרע איז פון אים פּטור געװאָרן אויף שטענדיק,
דעם מהרש"אס ישיבה אין אָסטרע האָט זיך קונה-שם געווען און זיך שטאַרק
צעװאַקסן .כמעט יעדן טאָג פלעגן אָנקומען תלמידים פון נאָענט און פון ווייט,
דער ישיבה-בנין איז געװאָרן צו-קליין .,האָבן די ראשי-הקהל זיך גענומען בויען
אַ נייעם גרויסן בנין פאַר דער ישיבה .ווען מ'האָט שוין געהאַלטן ביים לייגן דעם
פונדאַמענט ,האָבן זיך צונויפגעקליבן די רייכע חשובע בעלי-בתים ,די נגידים
פון אָסטראָה און אומגעגנט ,און מ'האָט אָנגעהױבן צו פאַרקויפן די מצווה צו
לייגן דעם װוינקלשטיין ,דער ראש-הקהל איז געשטאַנען אויף אַ שטול צװישן
עולם און אויסגערופן װוער

וויפל

ס'גיט .אינמיטן

פון די דינגענישן

איז צום

שמש פונעם מהרש"א צוגעקומען אַ ייָד ,אָרעם אָנגעטאָן ,און אים בשתיקה אַרײנ-
גערוקט אין האַנט אַריין אַ זעקעלע

מיט גאָלדענע רענדלעך ,פינף הונדערט אין

צאָל ,און געבעטן דעם שמש צו קויפן פאַר אים די מצוה; ער זאָל איבערשטייגן
דעם פּרייז ,אַלעמאָל מיט אַ רענדל העכער ,בלויז ביז ס'וועט דערגרייכן דעם
סכום פון פינף הונדערט גאָלדענע רענדלעך .דער שמש האָט אַזױ געטאָן ,די
גבירים האָבן געטריבן דעם פּרייז און דער שמש

האָט אַלעמאָל מוסיף געוען אַ

גאָלדן רענדל .ווען ס'איז געקומען צו פינף הונדערט ,האָבן זיך די גבירים אָפּגע-
שטעלט און דער כבוד צו לייגן דעם ווינקלשטיין איז געבליבן פאַרן פאַרבאָרגע-
נעם ייַדן ,און אַזױ װי ער האָט נישט געװאָלט ,אַז מ'זאָל וויסן װער ער איז ,האָט

ער דורכן שמש מכבד געווען דעם מהרש"א מיט דער מצווה .דער מהרש"א האָט
דעם כבוד אָנגענומען ,ער האָט בלויז געבעטן ,אַז דער ייד זאָל צו אים קומען.
אויף מאָרגן איז דער ייד געקומען בצינעה צום מהרש"א און ס'האָט זיך אַרױס-
געוויזן ,אַז ער איז ווייט פון צו זיין אַ נגיד .ער איז גאָר אַ פּשוטער בעל-מלאכה,
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ילדישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר
װאָס מיגיש כפּיו האָט ער מיט זיין ווייב ,אין משך פון עטלעכע יאָר ,אָפּגעשפּאָרט
די דאָזיקע פינף הונדערט גאָלדענע רענדלעך,
;מיר האָבן נישט זוכה געווען צו האָבן קיין אייגענע קינדער ,װאָס זאָלן
לערנען גאָטס תורה  --האָט דער ייַד דערקלערט דעם מהרש"א  --האָבן מיר
ביידע אָפּגעמאַכט ביי זיך אַװעקצוגעבן אונדזער גאַנצן אָפּגעשפּאָרטן פאַרמעגן
פאַר דעם נייעם בנין פון דער ישיבה ,װוּ קינדער פון אַנדערע טאַטעס און מאַמעס
וועלן לערנען תורה".
ווערט איבערגעגעבן פון זקנים ,אַז דער מהרש"א האָט אים דעמאָלט גע-
בענטשט,

אַז ער זאָל זוכה זיין צו האָבן און מגדל זיין לתורה אַן אייגן קינד,

אַ בן זכר  --און די ברכה איז מקויים געװאָרן.

די גרעסטע שול אין אָסטראָה טראָגט דעם מהרש"אס נאָמעף ,מהרש'אס
שול" .געבויט איז זי װי אַ פעסטונג מיט אַ הויכן טורעם אויפן סאַמע שפּיץ דאַך.
איבער דער טיר איז געווען איינגעפאַסט אויף אַ מאָזאַיִשן אופן ,פון קליינע
פירעקיקש שטיינדלעך ,דער פּסוק/, :מה נורא המקום הוֹה ,אין זה כי אם בית
אלהים וזה שער השמים" (בראשית כ"ח  .)71 --מ'שאַצט ,און ס'איז במסורה,
אַז די שול איז שוין איבער אַכט הונדערט יאָר אַלט ,אָסטראה האָט איבערגע"
לעבט אַסך מאָל חורבנות .בעת יעדן חורבן איז די שול באַשעדיקט געװאָרן און
נאָך יעדן חורבן איז זי פאַריכט און רעמאַנטירט געװאָרן אויפסגיי,
אין יאָר תקנ"ב ( ,)2971ווען די רוסישע סאָלדאַטן האָבן באַלאַגערט די
שטאָט אָסטראה ,ווייל ס'האָבן זיך אין איר דעמאָלט געפונען אַ גרויסע צאָל
סאָלדאָטן פון דער פּוילישער אַרמײ ,האָבן די רוסן פון דערווייטן געזען די שול,
װאָס איז געווען דער העכסטער בנין אין שטאָט ,האָבן זיי די שול אָנגענומען
פאַר אַ פעסטונג און זי באַשאָסן מיט קאַנאָנען עטלעכע טעג דורכאַנאַנד ,טאָג
און נאַכט .זיינען די באָמבעס געפאַלן אַרום דער שול און אָנגעמאַכט גרויסע
חורבנות .די שול גופא אָבער איז געבליבן נישט באַשעדיקט ,בלויז צוויי באָמבעס
האָבן זיך דורכגעריסן דורך דער דרום-װאַנט ,איינע איז אַריין אין וואַנט און
דאָרט געבליבן שטעקן ,און אַ צוייטע באָמבע איז אַרײן אינעוייניק און אי
לויט אַ מסורה ,געבליבן הענגען אין דערלופטן אַ גאַנצע .לזכר דעם נס האָט
מען די באָמכע אויפגעהאנגען אויף קייטן אינמיטן פונעם געװועלבטן סופיט פון
שוֹל ,און מיט אַ יאָר שפּעטער די גאַנצע געשעעניש פאַרשריבן אין אַ באַזונדער
מנילה ,מגילת נס אָסטראָה",
זינט דעמאָלט איז ז' תמוז באַשטימט געװאָרן צו זיין אַ טאָג פון פרייך,
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יום

משתה

ושמחה:

פפּורים

אָסטראָה".

תענית מיט אַלע פּרטים ,מ'האָט

אויך

רעכטמאַן

אַ טאָג

פריִער

האָס

מען

אָפּגעריכט

אַ

געליענט ,ויחל" ,וי אין אַ תענית ,און

אויף מאָרגן ,זי תמוז ,האָט מען זיך אױסגעפּוצט אין בגדי שבת ,געקומען אין
דער גרויסער שול הערן ליענען די ק,מגילת נס אָסטראה" ,דערנאָך האָט מען
געפּראַװעט גרויסע סעודות וי אום פּורים און געטיילט צדקה צו אָרעמעלײט,
די דאָזיקע

העתקה,

װאָס מיר ברענגען דאָ*) ,האָבן מיר אַראָפּגעשויבן

פוך

אַ טעקסט ,װאָס איז געהאַנגען אויף דער מערב:װאַנט אין דער שול פון מהרש"א,
װוּ דער נס איז געשען ,געשריבן מיט סופריש כתב אויף פּאַרמעט און איינגע-
פאַסט ,אונטער אַ גלאָז ,אין אַ גרויסער הילצערנער ראַם;
ח והות ם מח שנעשה בששי ושבעה לחדש ,הוא חדש
מ כ ת ב  9תוח,
תמוז שנגת תקנ"ב לפ"ק כאחד מעשרה נסים שבמקדש,
וגיתן לפרסם ברבים לרומם ולגדל שמו יתברך.
ב גי יש ר א ל ! שימו נא לבבכם לכל הדברים אשר ראן
א חיגנו
עיניכם ,אין נס גדול ומפורסם ונסים נגלים ומפורסמים װאָס השי"ת שמי ברחמיןו
וחסדיו המרובים האָט מיט אינז גיטאָהן בעיר הזאת פֹּה ק"ק אוסטרהא .מן יום
חמשה לחדש תמוז כמה שעות קודם הלילה עד יום השביעי לחדש ,שנת חמש

מאות וחמשים ושתים לפ"ק אין געהערט' גיװואָהרין אַזױ איין נס נגלה ממש װאָס
איז חוץ לדרך הטבע .עס איז גיפאַלין בּתוך העיר כמה וכמה מאות קאָלין מלאים
פּילװער פהיאןַראַמאַטעס הגדולים װאָס איטליכע באַזינדער איזן איהר פּעולה להפיל
חומות ובנינים חוץ פון קאָלין קטנים וגם לפי הנשמע מראשי החיל של מאָסקןוי
טער אַז זייא האָבין גיװאָרפין ג"כ באָמבעס און קיין שול קהל האָט נישט גישאַט,
נאָר איש אחד איז נהרג גיװאָרין בעו"ה ,שעמד אצל כותל בית הכנסת של המנוח
המפורסם מ' שמואל ז"ל .אין די קאָפּ זיינע איז געפלויגען על דלת עזרת נשים
של ביהכ"נ הנגיד המפורסם מ' יוזפא ז"ל .ובבית הכנסת הגדולה הקדושה דפה
איז .מלאה גיוועהן אנשים ונשים וטף בכל הבית כנסת ובעזרה ובעזרת נשַים
ובכל העליות .וחיל המאָסקװיטער האָבין מכוון געװוען מיט זייערע האַראַמאַטעס
לביהכ"נ כי אמרו שהוא מקום מבצר לחיל פּולין .אין די קאהלין װאָס האָבין
געטראָפּין לכותל האָבין אויך ניט געשאַט .חוץ כמה וכמה קאָהלין שנפלו מן
הצד אין קיין שום קאהל האָט ניט אָנגעצינדען זיך .ועוד כמה ניסים איז גיוועהן
בימים האלו װאָס ניט אַזױ נגלה איז גיוועהן לעיני כל .אין עס איז ידוע את
אשר עשה עמנוֹ השי"ת שמו בחסדו הגדול אלו כל הימים דיו וכו' קאהן מען ניט
צו' דערשרייבן .בפרט ביום השביעי לחדש תמון װאָט השי"ת שמו מציל געװען
אינז מבעלי בחירה ,כי לפי נימוסיהם במקום המלחמה זענין אנשי העיר לשלל
ולביזה גם עס איז אָפּגילײגט גיוואָהרן נייא חיל המאָסקװיטער על יום השביעי
אַז זייא זאָלין גייען שטורעם אין שטאָט אַריין ציא מאַכן דיא שטאָט איין תל עולם
דאָס איז ידוע לכל וגם עשרים באָמבעס גדולים ונוראים זענען שיין גיוועהן מוכן
להפיל להעיר כהשכמה והשי"ת ברחמיו ובחסדיו המרובים האָט אינז מציל גיוועהן
ולא נפקד מאתנו איש רק אשה אחת שנהרגה על הגשר .ובדברי קדשו כתוב

*) מיט נישטיגעענדערטער
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לאמר זכר עשה לנפלאותיו דאָס מיינט מען נפלאותיו של הקב"ה װאָס נוגע לעצמו
איז ווען ער טיט ניסים ונפלאות לישראל איז דאָס בוודאי לזכרון עולם װאָרין
מיר בני ישראל פאַרגעסין ניט צו דערמאַהנען זיינע ניסים אייביג .בכן איז בוודאי
איין חוֹב על כל איש ישראל לעורר לבבו ולהכיר הניסים הגדולים הנוראים
והנפלאים אשר עשה עמנו השי"ת שמו הגדול בחסדו וברחמנותו המרובים בעיר
הזאת אין מע זאָל מאַכין איין זכרון גדול לניסים הגדולים והנוראים וחסדים
ורחמנות השי"ת װאָס האָט מיט אינז גומל חסד גיוועהן שלא נשמע ולא נראה
נס נגלה ממש כזה מכמה וכמה מאות שנים וזה נודע ששמו של הקב"ה װערט
מ ת ג ד ל ומ ת ק ד ש בכ ל ה עו ל מ ות אַז וען מיר ישראל מאַכין
איין זכרון לניסים שעשה עמנו אין זענען מודים לשמו,

ל  9י כ ך אנחנו חייבים להודות ולהלל לעשות זכרון לדור אחרון על כל
הבאים אחרינו זרעינו וזרע זרעינו וכל הדרים בעיר הזאת להיות הימים האלה
נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה .וזאת קבלה בסוד ישרים ועדה כבוד אלופי רֹאשִי
מנהיגי הקהילה שני צידי הקהילות ואלוף קהל קראַסני גורע ומזריטש קטן ואלופי
הרבנים יושבי יעב"ץ בקלויז ואלופי לומדי תורה ובראשם כבוד הרב המה"ג
המפירסם מוהר"ר אשר צבי מגיד מישרים ומ"צ דפּה קהילתנו אַז מע זאָל קובע
זיין לחוק עולם להיות השני ימים יום ששי לחדש תמוז ויום השביעי לחדש לזכרו
עולם ולא ימושו מפינו ומפי זרעינו ומכל הדרים בעיר הזאת לספר באזני בנינו ובני
בנינו אין צי דערמאָהנין תמיד הניסים בכל שנה ושנה בימים האלו וגם לקיים
-עלינו דברי זעקתם אשר זעקוֹ בני ישראל והפילו תחנונים בקול גדול ובבכיה

רבה אנשים ונשים וטף מן חמשה לחדש קודם הלילה עד בוקר יום השביעי אז
ביים הששי לחודש תמוז זאָהל נסגר ווערן כל החנויות בהשכמה זאָל מען ניט
עפינען עד אשר יגמרו בכל בתי כנסיות כל חמשה ספרי תהלים אין קיין שום
מנין זאָהל ניט זיין באותו יום אפילו בװותיק ,רק בבתי כנסיות הקבועים אין מע
זאָל זיין בתענית

ביוֹם הששי לחדש

עד אחר שיתפּללו מנחה גדולה

טאָר קיינער

ניט טועם זיין חוץ מעוברת ומיניקת ומי שהוא חולה קצת או פּחות מח"י שנה
יכול לפדות את עצמו מן התענית ליתן לצדקה כפי נדבת לבו ואחר שיר של יום
יאמרו קאַפּיטל אהבתי כי ישמע וכו' ולמחרתו ביום השביעי לחדש תמוז זאָל
נקבע ווערן לששון ולשמחה מע זאָל מאַכין סעוחות כסעודות פּורים אין מע זאָל
לובש זיין בגדי שבת ולא יאמרו תחנון אין מע זאָל אסור זיין בתענית אפילן
יאָרציײיט אין מע זאָל שיקן מתנות לאביונים .כ"ז קבלנו עלינו ועל זרעינו ועל כל
הנלוים אֲלינו בעיר הזאת אין קיינער טאָר ניט פּורץ גדר זיין מסדר הזה בכל
שנה ושנה בימים האלו הן מי שיהיה פּה או אפילו יקבע דירתו בעיר אחרת.
השי"ת ברחמיו המרובים והגדולים אשר אין סוף ואין חקר זאָל וייטער מיט
אינז ועם כלל ישראל טאָהן ניסים ונפלאות להצילנו מכל גזירות רעות בכל פרשת
העיבור .יהיו צרכינו לפניו גלויות למען דעת כל עמי הארץ כי שם ה' גנקרא
עלינו ויאמרו הכל ה' אלוהי ישראל מלך יעזרנו ביום קראינו .כה דברי הבאים
על החתום לכבוד שמו יתברך .היום יום ג' ראשיחדש תמוז ת'ק'נעג לפ"ק.
אונטער דער מגילח זיינען פאַראַן  85חתימות פון די דעמאָלטיקע אָסטדאָהעױ
רבנים ,פּרנסים און ראשי-הקהל,
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,הרש"אס שול" האָט פאַרמאָגט זעלטענע אַנטיקן זילבערנע און גאָל-
מ
דענע תשמישי קדושה :כתרים ,ידים ,ציצים ,הענגלייכטער ,חנוכה-לאָמפּן אד"גל,
די כמעלניצקי-קאָזאַקן האָבן אין דִי יאָרן ת"ח ות"ט ( )9461--8461די שול באַ-
ראַבעװעט און צוגענומען דעם גרעסטן טייל פון די {עלטענע חפצים .פון די
איבערגעבליבענע אַנטיקן זיינען דערנאָך אַסך צעשמאָלצן געױאָרן אין דער גרוי"

סער שרפה פון יאָר תקס"ט (! ,)9081
עס איז אויך כדאי צו דערציילן ,אַז אין ;פּאָליש* פון שול איז געשטאַנען
אַ ,קונע"  --דאָס איז אַזאַ שמאָלער ,הויכער אַלמער ,אין וועלכן בית-דין פלעגט

פאַרמשפּטן אַ זינדיקן צו ,שטעלן אין קונע" .אין דער פקונע" האָט געקענט אַריין
בלויז איין מענטש ,און דאָס אויך נאָר שטייענדיק ,מיט אַראָפּגעלאָזטע הענט ,אין

דעם טירל פון ,קונע" אויבן איז געווען אַן עפענונג דורך וועלכן מ'האָט געקענט
אָנזען דאָס פּנים פונעם פאַרמשפּטן ,וס'האָט אויך נישט זעלטן געטראָפן ,אַז ווען
דער פאַרשולדיקטער איז געשטאַנען אין קונע פאַר אַ גאָר האַרבן חטא ,װ :גנבה,
מסירה ,געכאַפּט מיט אַן אשת-איש אד"גל --| ,האָט בית-דין באַפױלן ,אַז נאָכן
דאַװונען זאָלן די מתפּללים ,בעת זיי פאַרלאָזן די שול ,פאַרבייגיין די ,קונע" און

דורך דער עפענונג אין טירל  ---אַרײנשפּײיען דעם פאַרזינדיקטן אין פּנים אַרין,
כדי דער בזיון זאָל נאָך גרעסער זיין.
אויפן דיל פון ,פּאָליש* איז געווען אַ מאַסיווע אייזערנע טיר ,פאַרשלאָסן
מיט אַ גרויסן מעשענעם שלאָס .אונטער דער טיר האָבן שטיינערנע טרעפּ גע-
פירט צו עטלעכע טיפע אונטערערדישע היילן .אַ סך װוונדערלעכע מעשיות איז
אונדז אויסגעקומען צו הערן ועגן די היילן פון אונטער דער שול ,װאָס פירן
אין עטלעכע ריכטונגען און ציען זיך אויף ומיילן און מיילן ווייט! אייניקע ייִדן
האָבן אונדז אַפילו פאַרזיכערט ,אַז זיי אַליין זיינען מיטגעגאַנגען דורך די היילן

שעהן-לאַנג און צו קיין סוף נישט דערגאַנגען .עס גייט אַרום אַ מסורה ,אַז איינע
פון די היילן פירט ביז צו ירושלים,

ה
דער מהרש"א

איז נפטר

געװאָרן אין יאָר שצ"ב

קבורה אויפן אַלטן בית-הקברות.
גרויסט

8

( )2361און איז געקומען צו

די אָסטרער ייִדן האָבן זיך מיט

דעם קבר גע"

און אים הייליק געהאַלטן ,אָט דאָס איז דער נוסח פון זיין מצבה:
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פּה
נגנז ונאסף איע,
קדוש ,תגא דמלכא,
הוא נגר ובר נגר ,מופת הדור,
הצניף הטהור ,הרב המופלג
בחכמה בענוה וביראה ,ושמעו
יצא ממזרח עזמש עד ימבואה
האיר כל חכמי יעראל בחיבורן
הגדול עזחזדש בפּלפוּלן
ובחריפתו על גמרא ,פירוש
רשיי ותוספות  --הגאון נ"י פ"ה
שמואל אליעזר ,במהור"ר יהודה
הלוי זצללה"ה .ונתבקש בישיבה
של מעלה ומת במיתת פשיקה
ועלה העזמימה והיתה מנוחתו
כבוד במוצאי-מנוחה ,ונאסף ביום
א ,חמשה ימים לחודש כסלה

מו"ה *)

בשנת שצ"ב ,לפ"ק ,ת'נ'ציביה'.
מיט די יאָרן האָט זיך די מצבה אָנגעהויבן צו קרישלען זי איז צעשפּאָלטן
געװאָרן און ס'האָט געדראָט אַ געפאַר ,אַז זי זאָל אינגאַנצן צעפאַלן -- ,האָבן
די ראשי-הקהל אין יאָר תרי"א ( )1581אַרױפגעשטעלט אַ גרויסע נייע מצבה
פון גראַניט און אויסגעקריצט פון איין זייט דעם אַלטן נוסח (װוי פריטר) און פון
דער אַנדערער זייט צוגעגעבן אָט-די הוספה:
אבן פּינח+
והוקם

הוכן
ע*י

החברה

דפה

קהילתנט,

מחדש
קדישא
קהלה

יום א' ויו תמז
רייש יויד אל"ף

קדישא

שנת

תי"ן

אות-תורה
לכבוד
אלופנו

ולתפארת
מורנו

רב הרבנים,
אור
*) נרו יאיר

ישראל,
פּאר הדור

ורבינו
גאון הגאתנים,
וקההע,
מורנו

ורבני

הרב.
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הקדוש

והטהור,

הלך מסוף העולם
צדיק
רבנו

רעכטמאַן

ועד סופו,

יסוד עולם
מהרששייא

זצוקלל"ה,

יי

נישט
ס'שטייען
איינע

ווייט פונעם

מהרש"אס

קבר .געפינען

זיך דריי

קברים,

אויף

וועלכע

דריי זייער שיינע מצבות .צוויי פון זיי זיינען פון יאָר תק"א ()1471

פון תק"ב

( .)2471לויט דער

מסורה

זיינען דאָס

קברים

פונעם

און

מהרש'אס

אייניקלעך ,װאָס זיינען געקומען צו קבורה נישט ווייט פון זייער עלטער-זיידן,

אין אָסטראָה איז אַ קורצע צייט געווען רב און ראש-ישיבה אויך דער גרוי-
סער גאון און פּוסק רבי יואל סירקיס ,מחבר פון ;בית חדש" (ב"ח) אויף ;ארבע
טורים"; פון ;הגהות הב"ח" אויף תלמוד און פון אַ גרויסער צאָל שאלות ותשו-
בות .פון אים גייט אַרום אַ ווערטל ,װאָס ער זאָל האָבן געזאָגט אויף זיינץ
תלמידים ,וועלכע האָבן נאָך זייער חתונה זיך װײיגיק אָפּגעגעבן מִיט לערנעף
אויף זיי האָט דער ב"ח געזאָגט אַזױ; :מיינע תלמידים ,װיבאַלד זיי גיבן אַ

כתובה דער ווייב ,גיבן זיי אַ גט דער תורה!.
נאָך דער פּטירה פונעם ב"ח אינעם יאָר ת"א ( ,)1461האָט דאָס אָסטראָהער
כסא-הרבנות איבערגענומען זיין איידעם ,דער גאון עולם ,דער גרעסטער פּסק
פון די ,אחרונים* ,רבי דוד בן שמואל הלוי סג"ל ,באַרימט אין דער לומדישער
וועלט מיט זיין חיבור ,טורי-זהב" (ט"ז) אויף אַלע דינים פון ,שולחן ערוך" און

|
גארבע טורים".
אין יאָר ת"ח ( ,)8461ווען כמעלניצקיס קאָזאַקן האָבן אויסגעמאָרדעט טויזנ"-
טער ייִדן אין אָסטראָה ,איז דעם ט"ז געלונגען צו אַנטלויפן צוזאַמען מיט זיינע
בני-בית

קיין אָליק ,אַ קליין שטעטל,

װאָס האָט געהאַט אַרום זיך אַ שטאַרקע

פעסטונג מיט איינגעמויערטע אַלטע פאַרצייטיקע האַרמאַטן ,לכתחילה האָבן כמעל-
דוער אָליקער פעסטונג ,שפּעטער
ניצקיס חיילות מורא געהאַט צוצוקומען נאָענט צ
אָבער ,אין יאָר ת"ט ( ,)9461האָבן די קאָזאַקן געמאַכט אַ פּרווו צו שטורעמעי
די פעסטונג .זיי האָבן זיך דערנעענטערט צו אָליק און אָנגעהויבן צו באַשיסן די
שטאָט .די ייִדן פון אָליק האָבן זיך אױיסבאַהאַלטן אין זייער שול ,װאָס איז געווען

געבויט וי אַ פעסטונג ,און דאָרט מתפּלל געווען און אָפּגעריכט תעניתים .דער
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ט"ז ,װאָס איז געווען אַ חלוש ,האָט זיך געפונען צזאַמען מיט די אָליקער יִדן
אין שול .פון די תפילות ,יללות און תעניתים האַט ער זיך ממש נישט געקענט

האַלטן אויף די פיס .װוערט דערציילט ,אַז אַ פאַרחלשטער פון מידקייט האָט ער
אָנגעשפּאַרט זיין קאָפּ אויפן עמוד און באַלד איינגעדרימלט .חלומט זיך אים ,אַז
ער הערט וי אימיצער זאָגט מיט גרויס מתיקות דעם פּטוק פון מלכים ב' ,י"ט--
4

,וגנותי אֹל העיר הזאת להושׂיעה למעני ולמען דוד עבדי  --און איך על

באַשירעמען די דאָזיקע שטאָט,

איר צו העלפן פון מיינעט וװעגן און פון מיין

קנעכט דודס ועגן" .האָט ער זיך אױיפגעכאַפּט און געהייסן אַלעמען מתפּלל צו
זיין נאָך מיט מער בכיות און יללות, ,ווייל  --האָט ער געזאָגט  --די ישועה

איז נאָענט? ,און אַ נס איז טאַקע געשען .די אַלטע פאַרזשאַװערטע האַרמאַטן האָבן
פּלוצים אָנגעהויבן צו שיסן ,די באַנדעס רוצחים זיינען זיך צעלאָפן און די שטאָט
אָליק איז אָפּגעראַטעװעט

געװאָרן.

לזכר דעם נס האָט דער ט"ז מחבר געוען ספּעציעלע אסליחות" ,װאָס די
אָליקער ייַדן האָבן געזאָגט יעדעס יאָר אינעם טאָג פונעם נס ,כ"ו סיון (זען
זייט ,)481
ר

צענדליקער

אַנדערע

גאונים

גדולים,

באַרימטע

מורי-הוראה,

מחברים

פון

ספרי הלכה ,האָבן אין פאַרשײדענע צײיטן משמש געװוען בכתר הרבנות אין
אָסטראָה )*.וועגן זיי און זייערע ספרים איז אַ סך געשריבן אין דערציילט געװאָרן;
כיקען אָבער נישט פאַרבייגיין און נישט דערמאָנען דעם יליד אָסטראָה ,דעם װוּג-
דערלעכן צדיק ,דעם גרויסן עניו ,דעם חסיד וירא אלהים ,דער תלמיד ותיק
פונעם מעזריטשער מגיד :רבי יעקב יוסף ,װאָס איז אַ סך יאָרן געווען רב או
מגיד משרים אין אָסטראָה ,זיין געבורטשטאָט .ער האָט מחבר געווען דעם באַ-
רימסן ספר ;רבי ייב"י" ,אויף תהילים און אויך אַנדערע ויכטיקע חיבורים,
אגב האָט ער דעם חיבור אויף תהילים געמאַכט נאָר אויף  35קאַפּיטלעך און איז
נפטר געװאָרן אין עלטער פון  35יאָר .ביז לעצטנס האָט זיך אין אָסטראָה גע-

פונען זיין בית-מדרש ,װאָס מ'האָט גערופן קרב ייב"יס ביתימדרש? .אויך זיין
פאָטער רבי יהודה לייב ,װאָס איז געװוען מורה הוראה און מגיד משרים אין
אָסטראָה אַ סך יאָרן פאַר זיין זון ,איז געווען אַ מפורסם מיט זיין לומדות ,צידקוח
און חסידית .רב ייב"י פלעגט זאָגן ,אַז ביז צו זיין פאָטער האָבן זיך געצויגן דרייצי
דורות רבנים בעלי רוחיהקודש.
*) ניט אומזיסט האָבן יידן די שטאָט
פראַזירט און געזאָגט, :אויסיתורה".

גערופ

,אות'יתורה".

משכילים

האָבן פֿאַרצי
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אברהם

רעכטמאַן

וועגן רבי ייב"ין ווערן דערציילט װוונדערלעכע מעשיות ,װאָס כאַראַקטעריזירן
זיין התנהגות אַלס מורה-הוראה און זיין דרך אין פאַרשפּרײטן חסידות .װעל איך
דאָ פאַרצייכענען בלויז צוויי קליינע עפּיזאָדן ,װאָס שטרייכן אונטער זיין מסירת-

נפש צו אַ דבר-מצווה ,זיין ענוות פון איין זייט און זיין תקיפות פון דער אַנדערער
זייט,
אײנמאָל ,אַ טאָג פאַר ערב -פּסח ,נאָענט צו דער שקיעה ,איז רבי ייב"י
געגאַנגען מיט אַ גרויסן קרוג אין האַנט ,כדי אַלײן אָנצושעפּן און אָנצוגרײטן
;מים-שלנו? אויף מאָרגן ערביפּסח ,צו באַקן מצות .דער ברונעם איז געװוען
אויסערן שטאָט ,די שנייען זיינען שוין געווען צעגאַנגען און די בלאָטע איז געווען
טיף ,ממש ביז צו די קני .האָט רבי יעקב יוסף געשפּרײזט אין דער געדיכטער
בלאָטע צום ברונעם

און פאָרזיכטיק געטראָגן דעם קרוג אויפן אַקסל ,אין מיטן

וועג איז אָנגעפאָרן דער גביר פון שטאָט אין אַ קאַרעטע געשפּאַנט
פערד .אויך דער גביר איז געפאָרן נאָך ,מים-שלנו".

מיט דרי

ווען ער האָט דערזען דעם

רב ר' ייביין שפּאַנען ,האָט ער זיך אָפּנעשטעלט און פאַרבעטן אים צו זיך אין
קאַרעטע ,װעלן זיי איניינעם פאָרן צום ברונעם .האָט דער רב ר' ייבי דעם גביר
געדאַנקט ,זיך שטאַרק פאַר אים אַנטשולדיקט װאָס ער זאָגט זיך אָפּ פונעם כבוד,
און מיט אַ ליכטיקן שמייכל אויף זיין פאַרשװויצט פּנים זיך פּאַרענטפטרט; עדי
גרויסע מצווה פון אָנצוגרייטן ,מים-שלנו" האָב איך בלויז איין מאָל אין יאָר,
וויל איך זי מקיים זיין בכל גופי ובכל מאודי",

איינער פון די גרעסטע גבירים פון אָסטראָה איז געװען ר' אַבעלע זוסמאַן.
אַ פרומער ייָד ,אַ יראישמים ,אַ תלמיד-חכם ,אַן עוסק בצרכי ציבור באמונה,
אַ גרויסער בעל-צדקה ,אַ מוקיר תלמידי-חכמים ,און אַלײן אויף זיינע הוצאות
האָט ער אויפגעהאַלטן אַ ישיבה .געדאַװנט האָט ר' אַבעלע אין רבי ייבי"ס בית-
מדרש .זיין שטאָט איז געווען אין מזרח-װואַנט לעבן דעם מרא דאתרא רבי ייב"י,
האָט פּאַסירט ,אַז דער גױיַשער משרת זיינער ,װאָס איז געוװוען ממונה איבער
דער שטאַל מיט די פערד ,איז איינמאָל ,אום שבת ,אויפגעשטאַנען קאַיאָר ,ווען
אַלע זיינען נאָך געשלאָפן ,אױיסגערייניקט די שטאַל און דאָס מיסט אַרויסגעפירט
אויסערן שטאָט .איז רבי ייב"י דערפון געװאָר געװאָרן ,האָט ער אױיף מאָרגן
זונטיק ,גענומען מיט זיך זיין משמש און זיי זיינען ביידע געקומען צו ר' אַבעלען.
ר' ייב"י איז צוגעגאַנגען צום גרויסן טיש ,אַראָפּגענומען די זילבערנע לייכטער
און אַ זאָג-געטאָן כלאחר יד; :אייער משרת האָט צוליב אייך מחלל שבת געװוען.
נעם איך די לייכטער וי אַ משכון ,אַז איר זאָלט באַצאָלן דעם קנס פאַר חילול

שבת ,װאָס דער בית-דין װעט אייך נאָך היינט קנסנען"  ---און מיט די לייכטער
אין די הענט זיך געלאָזט אַרױסגײן .ר' אַבעלע איז אים נאָכגעגאַנגען ,זיך גע-
בעטן נישט צוצונעמען די לייכטער; :רבי  --האָט ער זיך געבעטן  --דער
משרת האָט דאָס געטאָן על דעת עצמו ,אָן מיין וויסן .אויב כ'וועל דאַרפן באַצאָלן
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קנס ,ביז איך מרוצה צו געבן אייך איצט גלייך וויפל איר װעט הייסן ,אַבי פאַר-
שעמט מיך נישט" .האָט אָבער רבי יעקב יוסף נישט נאָכגעגעבן און מיט עקשנות
געענטפערט, :אדרבא! כ'וועל די לייכטער טראָגן בפרהסיא לעיני כל ,כדי קהל
זאָל זען און וויסן ,אַז דאָרט װוּ ס'איז פאַראַן חילול-שבת איז מעך.קיינעם נישט
נושא פּנים ,אַפּילו נישט דעם גביר ה' אַבעלע*.
רבי יעקב יוסף (ייב"י) איז נפטר
אין יאָר תקנ"א

געװאָרן

אין אָסטראָה,

( )1971און דאָס איז דער נוסח פון זיין מצבה

חול-המועד

סוכות,

אויפן אַלטן בית-

הקברות :

פיו הרב המגיד מו"ה יעקב
מהור"ר

יהודא

דפה אוסטרהא,
שנת

יוסף בהרב המגיד 

ליב מגיד מישרים ומורה צדיק
נפטר

יום 7ד* החוה"מ

תקנ"א לפ"ק ,ת'ניציביה""

סוכות

|

בזמן ר' ייב"י איז אין אָסטראה געווען אגַלח אַ צורר היהודים .דער װעב
צום ייִדישן בית-עולם איז געלעגן נישט ווייט פון זיין קלויסטער .איז בעת ר'
ייב"יס לוויה האָט דער גלח באַפוילן צו קלינגען אין אַלע קלויסטער-גלעקער.
ער האָט געװוּסט ,אַז דערמיט װעט ער דערצערענען די ייִַדן .ווערט דערציילט,
אַז ווען די נושאי-המיטה האָבז זיך דערנעענטערט צום קלויסטער ,האָט זיך רבי
ייב"י פּלוצים אויפגעזעצט און געזאָגט דעם פּסוק; :שקץ תשקצנו ותעב תתעבנר
כי חרם הוא" (דברים ז'  .)62האָט דער קלויסטער אָנגעהױיבן פּאַמעלעך צו זינ-
קען ,ביז ער איז אינגאַנצן איינגעזונקען געװאָרן .דעמאָלט האָט זיך ר' ייב"
צריק אַװעקגעלייגט אויף דער מיטה און מ'האָט אים מלווה געווען צו זיין איי-
ביקער רו.
ביז רב ייב"ין איז אָסטראָה ,אאַַ שטאָט פון לומדים ,געווען ווייט פון חסידות.

צוליב דער השפּעה אָבער פון דער גרויסער ליכטיקער פּערזענלעכקייט רבי ייב"י
האָט חסידות זיך אָנגעהויבן אײינצוװאָרצלען און זיך אױיסצושפּרײטן אויך אין
אָסטראָה ,אַ גרויסן חלק אין דעם האָט געהאַט אויך רבי פּנחס קאָרעצער ,דעם
געלישם-טובס אַ חבר און אַ תלמיד .רבי פּנחס האָט זיך אין דער צייט פון ר'
ייב"י געהאַט באַזעצט אין אָסטראָה ,אויסגעבויט פאַר זיך אַן אייגענע קלויז ,און
באַלד צוגעצויגן צו זיך אַ גרויסע צאָל חסידים און תלמידים .די השפּעה פון זי

ביידע איז געווען גרויס און ס'האָט לאַנג נישט געדויערט װי אסטראה
װאָרן אַ גרויסער צענטער פון חסידות,

איז גע"
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רעכטמאַן
ט

לויט די חסידישע מקורים קומט
מאָל געקליבן צו קומען קיין אסטראה
גופא אָבער גייט אַרום אַ מעשה ,לוט
טוב איז יאַ געווען אין אסטראה ,און
ביטשער.

אויס ,אַז דער בעש"ט האָט זיך עטלעכט
און האָט דאָס נישט באַװיזן .אין אסטראת
וועלכער ס'ווערט קלאָר ,אַז דער בעלישט"
געקומען איז ער צוליב ר' איציקל דראָהאָ-
|

די מטורה דערציילט :אַז רבי איציקל איז אין זיינע יינגערע יאָרן ביז נאָך

דער חתונה זיינער ,געווען אַ מתנגד ,און װוי אַ מתנגד שטאַרק באַקעמפט חסידות,
ר' איציקל איז געווען אַ למדן מופלג און אַ עובד את ה' באמונה .דער בעש"ט
האָט זיך אַ סך אָנגעהערט ועגן זיין גדלות אין תורה און אין מידות ,איז ער
בשתיקה אַראָפּגעקומען קיין אסטראה און אונטער פאַרשידענע אויסריידן אָנגעַי
הויבן אַרײנצוקומען צו רבי איציקלען אין הויז און זיך צוגעהערט װי ער לערנט.
ס'האָט לאַנג נישט גענומען און דער בעש"ט איז געװאָרן ביי אים אַ עאַנצער
בן-בית ,גאָר אַן אייגענער ,און פלעגט אַפילו פון צייט צו צייט ר' איציקלען
|
משמש זיין,
אײינמאָל האָט דער בעש"ט

רי איציקלען דערלאַנגט אַ גלאָז טיי ,זיך שטיל

אַװעקגעשטעלט אין אַ ווינקל ,געװאַרט מיט יראת-הכבוד ביז ער האָט די טי
אויסגעטרונקען .דאַן איז ער צוגעגאַנגען ,גענומען די ליידיקע גלאָז און זי גע-
װאָלט צוריק אַרײנטראָגן

אין קיך אַרײן ,האָט

רבי איציקל

אָפּנעשטעלט

דעם

בעש"ט ,אַ שמייכל געטאָן און זיך צו אים אָנגערופן; :מילא ,האָסט מיר געבראַכט
אַ גלאָז טיי ,ווייל דו רעכנסט ,אַז איך בין אַ תלמיד-חכם ,האָסטו געװאָלט מקיים

זיין די מצווה פון משמש זיין תלמידי חכמים! וועלכע מצווה אָבער וועסטו מקיים
זיין מיט דעם װאָס דו וועסט צוריקטראָגן די ליידיקע גלאָז אין קיך אַריין!" .דע"
רויף האָט אים דער כעש"ט ,תוך כדי דיבור ,געענטפערט; :בעת דער געבודה"
פונעם כוהן-גדול אום יום-כיפּור איז דאָס צודיקברענגען פון פייער-פאַן און לעפל

פון קטורת

אין דער לשכת-הכלים

געוען אויך אַ טייל פון דער ;עבודה".

פון דער תשובה האָט ר' איציקל פּלוצים דערזען װי אַ גרויס ליכט פון געט"

לעכער קדושה שטראַלט אַרױס פונעם בעש"טס
שטעל אויף .האָט זיך דעמאָלט דער בעש"ט פאַר
האָט זיך בלב ונפש באַהעפט אין די דרכים פונעם
פון זיינע גאָר נאָענטע תלמידים ,ונפשו קשורה
דער בעש"ט האָט אַ מאָל אַ זאָג געטאָן ,אַז

אױגן ,האָט ער זיך געגעבן אַ
אים אַנטפּלעקט ,און ר' איציקל
בעש"ט און איז געװאָרן איינער
בנפש.
מ'האָט ר' איציקלען מן השמים

געגעבן אַ פּיצינקע נשמהלע ,די קלענסטע פון אַלע נשמות ,נאָר ער ,מיט זיין
גרויס צדקות ,האָט דאָס קליינינקע נשמהלע זיינס גרויס געמאַכט און דערהויבן

ביז צו די העכסטע מדרגות פון די עולמות העליונים,
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מ'דערציילט

אויך ,אַז רבי איציקל

פלעגט

פאַסטן די

גאַנצע

װאָך .שבת

אָבער האָט ער זיער אַ סך געגעסן און געטרונקען .פלעגט ער דערויף זאָגן;
,איך פאַסט די גאַנצע װאָך ,כדי כ'זאָל קענען הנאה האָבן פון עסן אום שבת ,שבת
עס איך און טרינק אַ סך ,כדי כ'זאָל קענען פאַסטן אַ גאַנצע װאָך".
לויט דער מסורה האָבן זיך ביי רבי איציקלען נישט געהאַלטן קיין קינדער,

הגם יעדעס יאָר האָט דאָס וייב זיינס געבוירן א קינד ,אָבער פאַרן ברית
פלפגט רבי איציקל אַרײנקומען צו דער קימפּעטאָרין ,אַ קוק:טאָן אויפן קינד
און אויף מאָרגן איז דאָס קינד געשטאָרבן .אַזױ זיינען ביי אים אין משך פון פינף
יאָר אַװעק פון דער װשלט פינף ניי-געבוירענע קינדער.
ווען זיין ווייב איז פאַרגאַנגען אין טראָגן מיטן זעקסטן קינד ,איז זי גע-
פאָרן צום בעש"ט און געבעטן ער זאָל מתפּלל זיין ,אדַאזָסמאָל זאָל איר קינד
זיין אַ זרע של

קיימא.

נישט צו װייון דעם

האָט זי דער בעש"ט געבענטשט און איר אָנגעזאָגט
מאַן אירן דאָס קינד ביז נאָכן ברית,
ערב דעם טאָג פון ברית איז ר' איציקל ,כמנהגו ,אַדריינגעקומען צו זיין ווייב,
דער יולדת ,און זיך געהייסן ,װוי אַלעמאָל ,ווייזן דאָס קינד ,האָט זי נישט געװאָלט,

וויפל ער האָט זיך ביי איר נישט געבעטן ,איז זי נישט מרוצה געװאָרן אים צו
לאָזן אַ קוק-טאָן אויפן קינד .אויף מאָרגן נאָכן ברית איז ער ווידער אַרײנגעץ-
קומען .האָט זי אים באַלד דאָס קינד דערלאַנגט .האָט ער גענומען דאָס קינד,
זיך גוט איינגעקוקט אין זיין פּנימל ,עס איר צוריקגעגעבן און דערביי אַ זאָג
געטאן;, :זאָלסט וויסן זיין ,אַז אַ סך שענערע נשמות האָב איך געפּסלט און צוריק
געשיקט אונטערן כסא הכבוד .איצט בין איך דיר מבטיה ,אַז דער װעט מאריך
ימים זיין",
און פון דעם קינד איז אױסגעװאַקסן דער גרויסער צדיק רבי יחיאל מיכל
זלאָטשעווער ,װאָס איז געווען איינער פון די שטאַרקסטע און פעסטסטע זיילן פון
חסידות.

15

10

נעמיראַװער שול װאָס איז נעבויט געװאָרן אויף
די חורנות פון אַן אַלטער געפונענער שול
די נעמיראָווער

גרויסע שול איז באַרימט

געווען

צוליב איר

אויסערגט-

וויינטלעכער אַרכיטעקטור און זעלטענער בוי-קונסט .די נעמיראָװוער ייִדן האָבן
במסורה ,אַז די שול איז געבויט געװאָרן מיט דער הילף פונעם גראַף פּאָטאָצקי.
אַן אוהב ישראל ,צו וועמען נעמיראָוו האָט געהערט .זיי דערציילן אָט-די ווייטער-
דיקע מערקווירדיקע מעשה :
ס'איז אין נעמיראָוו געווען אַ שרפה און דער קלויסטער איז אָפּגעברענט
געװאָרן ,האָט דער גוטהאַרציקער גראַף צוגעזאָגט דער קריסטלעכער באַפעל-
קערונג

אויסצובויען אַ נייעם קלויסטער.

איז אים געפעלן

געװאָרן

אַ בערגל אינמיטן

שטאָט,

האָט ער

באַשלאָסן

אויף אָט דעם בערגל אויפצושטעלן דעם נייעם קלויסטער .האָט מען אַ גאַנצן
ווינטער געמאַכט די נייטיקע הכנות :מ'האָט אַהינצו אָנגעפירט שליטנס מיט
געהילץ ,אָפּגעלײיגט בערג מיט ציגל ,הונדערטער פּוערים האָבן געטעסעט

קלע-

צער און געזעגט ברעטער .נאָך פּסח ,װען דער שניי איז צעגאַנגען ,די פרעסט
האָבן נאָכגעלאָזט און די ערד איז ווייכער געװאָרן  --האָט דער גראַף געשיקט
אַרבעטער צו שטעלן זיך גראָבן דעם פונדאַמענט,
און ס'איז געשען ,אַז אַזױ װי מ'האָט אָנגעהױיבן צו גראָבן ,האָבן די אַרבע-
טער אָנגעהויבן צו זינקען .מ'האָט זיי קוים לעבעדיקע אַרױסגעשלעפט ,אויפצו"
מאָרגנס האָט מען זיך גענומען גראָבן פון אַן אַנדער זייט ,און ס'איז געשען דאָס
זעלביקע װאָס נעכטן .אַזױ איז געשען אויך אויפן דריטן און אויפן פערטן טאָג,
ווען מ'האָט געפּרוּװוט גראָבן פון די אַנדערע צוויי זייטן .אַז מ'האָט וועגן דער
פּאַסירונג דערציילט דעם גראַף ,האָט ער באַפױילן אָפּצושטעלן די אַרבעט,
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דער קלוגער גראַף האָט פאַרשטאַנען ,אַז די זאַך איז נישט אַזױ פּשוט ,אַז
די פּאַסירונג איז נישט קיין צופעליקע  --נייערט עס מוז זיין עפּעס אַ טיפערע
סיבה דערצו .האָט ער אָנגעהויבן זיך נאָכצופרעגן ביי די זקני נעמיראָו ,ייִדן
און נישט-יידן; נאָכצוזוכן און צו נישטערן אין די פריִערדיקע כראָניקעס; זיך
גריבלען און שטודירן די אַלטע נעמיראָװוער לאַנדקאַרטעס  --ביז ס'איז אים
געלונגען פעסטצושטעלן ,אַז אויף דעם בערגל ,אויף וועלכן ער וויל איצט בויען
דעם קלויסטער ,איז אַמאָל געשטאַנען אַ ייִדישע ;סינאַגאָגע* ,װאָס כמעלניצקיס

|
קאָזאַקן האָבן אין יאָר  8461חרוב געמאַכט און פאַרשאָטן,
האָט דער גראַף באַגריפן ,אַז דאָס איז אַ הײיליק אָרט און אַז ס'איז באַגאַנגען
געװאָרן

אַן אומרעכט

דעם

מיט

װאָס מ'האָט

זיך

אַ

געקליבן אַװעקצושטעלן

קלויסטער איבער אַ ייִדישער סינאַגאָגע .האָט אים דאָס געוויסן אָנגעהױיבן פּלאָגן
און נישט געלאָזט רוען .אַ פּחד איז אים באַפאַלן ,אַ מורא ,טאָמער האָט ער
דערמיט דערצערנט דעם ייִדישן גאָט און ער װעט דערפאַר פון אים נקמה נעמען.
ווערט דערציילט :אַז דעם צווייטן טאָג שבועות ,ווען די נעמיראָװער ייִדן
האָבן אינעם גרויסן בית-מדרש געהאַלטן אין מיטן לייענען מגילת-רות  --האָט
זיך גראַף פּאָטאָצקי פּלוצים באַװויזן .ער איז צוגעקומען צום רב ,נעבן ארון-קודש,
און מיט אַ ציטערדיקן קול דערציילט פאַר די מתפּללים ,װאָס ער האָט אויסגץ-

פונען וועגן דעם בערגל און בשעת-מעשה אויפגעהויבן די הענט און געשװוירן
אַז בעת ער האָט פאַרטראַכט צו בויען דעם קלויסטער ,האָט ער נישט געהאַט
קיין אַנונג ,אַז דאָרט איז אַמאָל געווען אַ ייִדישע סינאַגאָגע.
דער גראַף האָט זיך מיטאַמאָל געגעבן אַ דריי אויס מיטן פּנים צום רב און
מיט טרערן אין די אויגן זיך ביי אים געבעטן ,אַז ער זאָל מתפּלל זיין ,דער ייִדי-

שער גאָט זאָל אים נישט שטראָפן פאַר זיין נישט-פאָרויסגעזצענעם טעות ,און וי
אַ באַװוייז אויף זיין אויפריכטיקער חרטה ,האָט דער גראַף צוגעגעבן .װעט ער
העלפן די ייִדן אויפצובויען טאַקע דאָרט אויפן זעלביקן בערגל ,װוּ די אַלטע שול
איז געשטאַנען אַמאָל ,אַ נייע געמויערטע שול ,און אַז די אַלע בוי-מאַטעריאַלן,
װאָס ליגן שוין דאָרטן אַרום דעם בערגל שענקט ער די ייִדן במתנה ,צושטייער
צו אַ בנין פאַר אַ נייער שול,
דער רב האָט דעם גראַף באַרויַקט ,געקוקט אויף אים מיט זיינע לויטערע
אויגן און אים פאַרזיכערט,

אַז לויטן ייִדישן דין איז ער קיין שום עוולה נישט

באַגאַנגען ,און צוגעגעבן אַז ער ,איניינעם

מיט זיין גאַנצער עדה,

ועלן בעטן

גאָט פאַר זיין געזונט און וווילזיין,
אַ באַרויַקטער האָט דער

גראַף פאַרלאָזט

דאָס מקום-קדוש.

זיינען טאַקע די נעמיראָװוער ייַדן ,באַלד נאָך שבועות ,צוגעטראָטן צו דער
הייליקער אַרבעט .דער אַלטער גרויער רב האָט די ערשטע

לאָפּעטע ערד אױיס-

געגראָבן און דערביי געמאַכט די ברכה ,שהחיינו!" .באַלד נאָך אים

האָבן זיך

זי

אברחם

רעכטמאַן

אַלע אַ נעם-געטאָן מיט גרויס ברען אַרומצוגראָבן דאָס בערגל .ס'האָבן זיך באַלד

באַװיזן דער דאַך און די צעשאָטענע ווענט פון דער חרובער אַלטער שול .אָן קיין
שום מכשול האָט מען די חורבות אָפּגעראַמט ביז צום פונדאַמענט .און אויף דעם
אַלטן פונדאַמענט האָט מען זיך גענומען אַרויפשטעלן נייע װענט פאַר דער נייער
שול,

דער גראַף פּאָטאָצקי פלעגט אָפט קומען זען װי ס'גייט די אַרבעט .אויב
עפּעס האָט אויסגעפעלט ,האָט ער באַלד צוגעשיקט בהרחבה.
צום חנוכת-הבית איז מען זיך צונויפגעפאָרן פון נאָענט און פון ווייט .דער
גראַף מיט זיינע בני-בית זיינען געווען צװוישן די הויפּט-מחותנים און זיי האָבן

זיך שטאַרק משמח געווען.

רץ כצבי-- .
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האָלצשניט פון שלמה יודאָווין.

11

מירעלעם שול אין נראהילאָ
אין אַ סך שטעטלעך אין אוקראַינע זיינען פאַראַן שולן ,װאָס ווערן אָנגע-
רופן אויך אויף נעמען פון פרויען צדקניות ,וועגן וועלכע ס'ווערן אויך דער"
ציילט ווונדערלעכע מעשיות און געשעענישן.
על איך דאָ דערציילן איינע אַזאַ מעשה וועגן ,מירעלעס שול" אין בראַ-

הילאָון ,די מעשה האָט מיר דערציילט דער זקן ר' יקותיאל סג"ל פון בראַהילאָוו,
אַן אייניקל פון הגאון והצדיק רבי אברהם משה סג"ל ,בראַהילאָװער רב ,מחבר
פון ספר ,מים

קדושים* אויף קדשים.

|

יאָרן לאַנג האָבן די ייִדן פון בראַהילאָוו געשפּאָרט פון זייער ביסן אין מויל,
געקליבן אַ גראָשן צו אַ גראָשן,

ביז ס'האָט זיך אָנגעקליבן אין דער קהלשער

קאַסע אַ געניגנדיקער סכום צו קענען זיך שטעלן בויען אַ שול.
דאָס גאַנצע שטעטל האָט זיך באַטײליקט אין דער עבודת-הקודש .מ'האָט

חדשים לאַנג געאַרבעט װי די בינען :געשלעפּט קלעצער; געקנאָטן ליים; געזעגט

ברעטער ,און דער בנין פון שול איז געװאַקסן פון טאָג צו טאָג .און אַזױ װי דער
בנין ,אַזױ איז אויך געװאַקסן די פרייד אין די הערצער פון די בראַהילאָװער ייִדן.
קינד און קייט האָבן זיך געפרייט און יעדער האָט מיטגעהאָלפן כפי יכלתו,
ווען די שול איז געווען שוין כמעט װי פאַרענדיקט ,און די בראַהילאָװער

ייִדן האָבן זיך געשפּיגלט אין איר פּראַכט ,אין אירע אויסגעצירטע געזימסן; זיך
זאַט נישט געקענט אָנקוקן אויף דעם גלאַנציקן דאַך ,װאָס האָט זיך געטורעמט
העכער

פון אַלע שטאָטישע

בנינים ,העכער אַפילו פונעם הויכן באַרג ,װאָס אוי-

סער דער שטאָט -- ,צו יענער צייט האָט דער רוח אָנגעטראָגן דעם דוכס ,װאָס
איז אָנגעקומען פון זיינע מרחקים ,אפשר גאָר פון מעבר לים :געקומען זיך אָפּי
צורוען אין זיין שיינעם שלאָס ,װאָס איז געשטאַנען אין בראַהילאָו ,אַריינגע"
רוקט

אינעם דערבייַקן געדיכטן

װאַלך,

9

אבורהם

רעכטמאַן

דער דוכס איז געווען אַ דשע מרושע ,אַ פאַרביסענער שונאיישראל ,האָט
נישט געלאָזט קיין ייִדן פאַר זיינע אויגן .איז אין יענעם פאַרנאַכט ,ווען די זון
האָט שוין געהאַט אָנגעהויבן נייגן זיך צו מערב צו ,און אירע לעצטע גאָלדענט
שטראַלן האָבן זיך געטוקט

און געשפּיגלט אין די גרויסע נייע שול-פענצטער --

איז דער בייזער דוכס אָנגעפאָרן קיין בראַהילאָוו .און אַז ער האָט דערזען די נייע
שול ,איז ער אַזױ פאַרכאַפּט געװאָרן פון דעם שיינעם בנין ,אַז ער האָט גלייך
אויפן אָרט אָפּגעמאַכט ביי זיך אַװעקצונעמען די שול פון די ייִדן און מאַכן פון
דעם גרויסן ,הויכן בנין אַ קלויסטער פאַר די גויִם,

און טאַקע באַלד אויפמאָרגן האָט דער דוכס געשיקט רופן צו זיך די חשובי"
העיר מיטן רב בראשם און האָט זיי אָן שום הקדמות באַפוילן ,אַז זיי זאָלן אים
מיט גוטן איבערגעבן די שליסלען פון דער נייער שול .אָט אַזױ וויל ער און אָט
אַזױ מוז זיין! אַניט וועלן אַלע בראַהילאָװער ייִדן האָבן אַ ביטערן סוף .אָפּגעזאָגט
זיינס ,האָט ער זיך אויסגעדרייט און נישט געװאָרן.
וי אבלים פון אַ לוויה האָבן זיך די חשובי-העיר מיטן רב צוריקגעקערט
אין שטאָט אַריין .די ביטערע גזירה האָט אַלעמענס הערצער צעבראָכן .מ'האָט
געוויינט און געיאָמערט

עטלעכע טעג כסדר .די שענסטע בעלי-בתים ,די אָנגע-

זעענסטע נגידים ,האָבן זיך משתדל געווען ביים דוכס ער זאָל די גזירה מבטל
מאַכן ,ער זאָל רחמנות האָבן אויף זיינע געטרייע ייַדן און נישט צונעמען ביי זי
דאָס הייליקע געבעט:-הויז ,זייער מקדש-מעט ,װאָס זיי האָבן אויפגעבויט מיט
אַזויפיל מי .אָבער דער דוכס איז געבליבן אײנגעשפּאַרט .אין אַ פּאָר טעג אַרום
האָט ער געשיקט זיינע משרתים און אויפגעהאנגען אַ שלאָס אויף דער שול.
אין בראַהילאָוו איז געווען אַ חשובע פרוי ,אַ נגידה ,אַן אמתע צדקת און אַ
גרויסע יפת-תואר .מירעלע האָט זי געהייסן ,האָט מירעלע מיטגענומען מיט זיך
איר גאַנץ פאַרמעגן און איז געקומען צום דוכס אין שלאָס ,אַװעקגעלײגט פאַר אים

איר גאָלד ,איר זילבער און איר צירונג ,און מיט טרערן אין די אויגן זיך געבעטן
ביי אים ער זאָל רחמנות האָבן אויף איר און אויף איר עדה ייִַדן און מבטל זיין
די האַרבע גזירה זיינע.
אַז דער דוכס האָט דערזען איר שיינקייט ,איזן זי אים שטאַרק געפעלן גע-
װאָרן ,און זיין תאווה האָט זיך אין אים אָנגעצונדן ,האָט ער צו איר געזאָגט,
אַז ער איז גרייט צו דערפילן איר בקשה און טאַקע באַלד צוריקצורופן די גזירה,

נאָר מיט איין תנאי  --זי זאָל מיט אים שלאָפן די נאַכט .בלויז די איינציקע נאַכט,
מירעלע האָט געוויינט ,געקלאָגט ,געפאַלן צו זיינע פיס און זיך געבעטן בי
אים ער זאָל צונעמען איר גאַנץ פאַרמעגן  --אַבי נאָר נישט באַרירן זי .דער
דוכס אָבער האָט זיך געהאַלטן ביי זיינעם :אַז בלויז פֿאַר איר קערפּער איז ער
מרוצה
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צו בייטן זיין באַשלוס.

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

איז ווען מירעלע האָט דערזען ,אַז כלו כל הקיצין ,קיין אַנדער ברירה איז
נישטאָ ,האָט זי געזאָגט צום דוכס ,אַז זי איז גרייט צו דערפילן זיין רצון ,אָבער
אויך בלויז מיט אַ תנאי ,דהיינו :אַז קומען זאָל ער צו איר ערשט נאָך האַלבער

נאַכט ,אָבער דעם שליסל צו די פאַרשלאָסענע שול-טירן ,װי אויך אַ דערלי"
בעניש צו ענדיקן די שול ,זאָל ער אַרױסגעבן באַלד ,טאַקע תיכף-ומיד,
דער דוכס האָט מסכים געווען און האָט די דערלױיבעניש באַלד אָנגע-
שריבן ,צוגעלייגט זיין זיגל און איר דאָס געגעבן אין דער האַנט אַרײן ,צוזאַמען
מיטן שליסל פון שול .מירעלע האָט דאָס איבערגעשיקט דורך אַ שליח מיוחד
צו די שטאָט-בעלי-בתים ,והעיר בראַהילאָוו צהלה ושמחה ,די גאַנצע שטאָט האָט

זיך געפרייט מיט דער ישועה.
און מירעלען האָט דֶער דוכס פאַרשלאָסן אין אַ באַזונדערן חדר און ביי דער
|
טיר געשטעלט אַ שומר,
ווען מירעלע איז געבליבן אַלײן ,האָט זי אויפגעהויבן די אויגן צום הימל
און מיטן גאַנצן האַרצן אָנגעהױיבן מתפּלל צו זיין און זיך בעטן ביים אויבערשטן;
,רבונו של עולם! דו האָסט מיך געבראַכט צו דעם נסיון ,בעט איך ביי דיר,

גאָטעניו ,נעם די נשמה מיינע צוריק אינעם אוצר פון אַלע דיינע ריינע נשמות.
נעם מיך צו זיך ,און זאָל מיין קערפּער נישט טמא װערן דורך דעם אומװירדיקן
.
רשע .העלף מיר ,גאָטעניו ,צו בלייבן ריין װי ביז איצט! *.
און זי איז זיך פאַרגאַנגען אין אַ יאָמער עד כלות הנפש ,ביז זי האָט אויס-
געהויכט איר ריינע כשרה נשמה ,בקדושה ובטהרה,
נאָך האַלבער נאַכט ,ווען דער דוכס איז צו איר געקומען ,האָט ער זי געפונען
אַ טויטע..
די בראַהילאָװער ייִדן האָבן גאָר אינגיכן זייער שול פאַרענדיקט ,און לזכר
מירעלעס הייליקער נשמה האָט מען די שול אָנגערופן אויף איר נאָמען/ :מירעלעס
שול",
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,דעם ברעסלויערט קלוי"" אין דוכנע
די שטאָט דובנע איז געווען אַרומגערינגלט מיט אוראַלטע דעמבענע װעלי
דער *) ,מיט גרויסע פרוכט-סעדער ,מיט טיכן און מילן ,מיט תבואה-פעלדער
און גערטנער .דאָס אַלץ האָט געהערט צום דוכס ,גראַף לובאָמירסקי,
געהאַנדלט מיטן דוכס האָט אַ ייָד ,אַ .סוחר פון ברעסלוי ,דייטשלאַנד .,ער,

דער סוחר ,האָט ביי אים געהאַקט די וועלדער ,געדונגען די סעדער און געהאַלטן
אין אַרענדע די מילן מיט די טייכן .צוליב די דאָזיקע גרויסע מסחרים ,האָט דער
|
גביר פאַרבראַכט דאָס רוב פון יאָר אין דובנע.
האָט זיך דער סוחר מיישב געװען :צוליב װאָס זאָל ער זיין נע-ונד ,ער
קען דאָך וווינען אין דובנע .האָט ער זיך אויסגעבויט א שיין הויז אין מיטן
שטאָט ,אַראָפּגעבראַכט זיין ווייב ,קיין קינדער האָט ער נישט געהאַט ,און אין
געװאָרן אַ דובנער תושב .געפירט האָט ער זיך מיט גרויס חשיבות ,געטילט

צדקה צו אָרעמעלײט ,געגעבן אויף אַלע קהלשע הצטרכותן מיט דער ברייטער
און לערנען

האַנט ,אַלײן אַ בר-אורין ,פלעגט ער אָפט זיצן אין בית-מדרש
איבערהויפּט האָט ער געשטיצט לומדי תורה מיט גרוֹיס דרך:ארץ,
אין דובנע איז געשטאַנען אַן אַלטער בית-מדרש ,װאָס האָט שוין געהאַלטן
| ביים איינפאַלן .הגם דער דאַך איז שוין געווען אונטערגעשפּאַרט מיט דרענגלעך
און די װענט

פול מיט

לעכער ,דאָך זיינען אינעװייניק

געזעסן קיושבים

יידן

לומדים ,ייִדן תלמידי חכמים און געלערנט תורה .דאָס קול פון תורה האָט דאָרט
קיינמאָל נישט אויפגטהשערט .סיי בײיטאָג און טיי בייגאַכט,
האָט דער גביר זיך מיישב געווען מיט זיין ווייב :היות קיין קינדער האָבן
זיי נישט ,וועלן זיי אויפבויען אַ נייעם בית-מדרש פֿאַר די לומדי-תורה .אַ בית

מדרש ,װאָס זאָל זיין לשם ולתפארת ,אין װאָס זאָל בלייבן נאָך זיי וי אַ זכר
לאחר מאה ועשרים שנה,
*) פון דאַנען,
א דעמב.
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אגב ,זאָל שטאַמען

דער

נאָמען ,דובנע" --

,דוב" אויף רוסיש

מיינט

יידישע עטנאָגראַפיש און פאָלקלאר

האָבן זיי דעם פּלאַן זייערן נישט אָפּגעלײגט אויף צו לאַנג ,נאָר טאַקע באַלד

זיך גענומען צו דער אַרבעט .מ'האָט אָנגעפירט פון זײיערע אייגענע װעלדער
דאָס בעסטע געהילץ ,אויסגעברענט שיינע פירקאַנטיקע ציגל ,געדונגען ייִדישע
בעלי-מלאכה

און זיך געשטעלט צו דער הייליקער אַרבעט .מ'האָט קיין זאַך ניט

געזשאַלעװעט ,געצאָלט פאַר אַרבעט מיט דער פולער האַנט .און גאָר אינגיכן איז
אין שכנות מיטן אַלטן האַלב-חרובן בית:-מדרש אױסגעװאָקסן אַ נייער פּרעכ-
טיקער גנין  --דאָסט נייע בית:מדרש.
ניים חנוכת-הבית האָט דער גביר געמאַכט אַ גרויסע סעודה ,געטיילט צדקה
און זיך שטאַרק משמח געווען .ער האָט אויך אַראָפּגעבראַכט אַ שניצער ,אַ גרויסן
אומן-יד ,װאָס האָט אויסגעשניצט און אױיסגעטאָקט אַ זעלטן-שיינעם ארון-קודש
און מ'האָט אַריינגעשטעלט גרויסע ברייטע שאַפעס פאַר ספרים .געבראַכט פון
דייטשלאַנד בליץ-לאָמפּן ,אויפגעהאנגען מאַסיווע מעשענע

מנורות ,און אַלץ פונעם

בעסטן און פונעם שענסטן,
דער גביר האָט אָנגעקװאָלן און די גבירנטע האָט געשטראַלט פון נחת,

ווען אַלץ איז געווען אױיסגעפאַרטיקט,

איז דער גביר ,אַ שטראַלנדיקער,

געקומען צו די יושבים ,די לומדי:-תורה אינעם האַלב:חרובן בית-המדרש ,זײי
איבערגעגעבן דעם שליסל און געזאָגט, :אָט האָט איר דעם שליסל פונעם נייעם
בית-מדרש ,ס'איז אייערער ,קומט און לערנט תורה מיט הרחבה .איך וויל בלױז

האָבן די זכיה אייך משמש צו זייף"
האָבן זיך די לומדים איבערגעקוקט ,אַראָפּגעלאָזט די אויגן און געענט-
פערט

כהאי לישנא:

;דאָס האַרץ דערלאָזט נישט אָנצונעמען אייער מתנה! מיר קענען אונדזער
איצטיקן

אַלטן מקום-תורה נישט איבערלאָזן גלאָט אַזױ און אַװעקגײן .די אַלטע

ווענט און די סטעליע
זײי ,

די װענט,

בענקען

זיינען אָנגעזאפּט מיטן קול פון אונדזער לערנען ,װעלן
נאָך אונדז.

אַזױ לאַנג וי זיי האַלטן זיך איניינעם --

וועלן מיר דאָ בלייבן מיט זיי",
;אַ פאַרשעמטער ,אַ צעבראָכענער ,אַן אומגליקלעכער ,איז דער גביר פון
זיי אַװעקגעגאַנגען .ער און זיין פרוי האָבן נישט געקענט געפינען קיין טרייסט,
זי ביידע האָבן פאַרגאָסן ביטערע טרערן ,נישט געקענט זען וי דאָס נייע בית-
מדרש זייערס שטייט פּוסט בײיטאָג און פינצטער ביײנאכט,
אַזױ זיינען אַװֹעק עטלעכע װאָכן .פון גרויס ערגערניש און עגמת-נפש
איז דער גביר װי איינגעשרומפּן געװאָרן .די באַקן איינגעפאַלן ,די אויגן אויס-
געלאָשן .און אַרומגעגאַנגען איז ער אַלעמאָל פאַרקלערט וי אויפן עולם התוהו,

אַ פאַרטראָגענער אין זיין אומבאַהאָלפנקײט,
אין דעם צושטאַנד איז ער איינמאָל ,צוליב זיינע געשעפטן ,גערופן געװאָרן
צום דוכס .אַז דער דוכט האָט אים דערוען און אים געטרעגט װאָס מיט אים

3

|

אבורהם

רעכטמאַן

איז געשען  --האָט דער גביר נישט געקענט איײנהאַלטן זיין צער ,אױיסגעבראָכן
אין אַ גרויס געוויין און דערציילט דעם דוכס די גאַנצע פּאַסירונג פון א' ביז ת',

וי די לערנער זאָגן זיך אָפּ אַריבערצוגיין פון זייער האַלב-חרובן בית-מדרש און
אַז זיין נייער .,ערשט-אויסגעבויטער שיינער בית-מדרש שטייט פּוסט און לער.
דער דוכס האָט דאָס אַלץ אויסגעהערט און געשויגן .נאָר דעם קומענדיקן
ערב שבת ,נאָך האַלבן טאָג ,ווען די דובנער ייַדן זיינען געווען אין מרחץ ,האָבן
זיך באַװיזן עטלעכע צענדליק פּויערים מיט העק און אייזנס ,װאָס דער דוכס
האָט זיי געשיקט ,און אין אַ פּאָר שעה צענומען דעם אַלטן בית-מדרש ,נישט
געלאָזט קיין שטיין אויף אַ שטיין ,דעם ארו-קודש מיט די ספרי-תורה און די
שאַפעס מיט די ספרים אַריבערגעטראָגן אינעם נייעם בית-מדרש אַריין פונעם
|
|
|
גביר,
ווען די תלמידי-חכמים ,די יושבים ,זיינען אַרױס פון מרחץ און דערזען
װאָס דאָ איז פאָרגעקומען ,איז ביי זיי קיין ספק נישט געבליבן ,אַז דאָס װוויל
דער גביר זיי צווינגען ,בעל-כרחם ,אַריבערצוגיין אין זיין מקום-קדוש ,האָבן זי
זיך אָפּגעקערט פון אים אינגאַנצן און זיך צעשפּרײט איבער די אַנדערע צענדלי-
|
קער מקומות קדושים פון דובנע,
אַז דער גביר האָט דערזען די בערישע טובה ,װאָס דער דוכס האָט אים
דאָ אָפּגעטאָן ,איז ער אין גרויס פאַרצווייפלונג געלאָפן צום מרא-דאתרא און
מיט טרערן אין די אויגן פאַרזיכערט ,אַז די שענדלעכע מעשה פונעם דוכס איז
אָפּגעטאָן געװאָרן אָן זיין ידיעה ,און ער האָט זיך געבעטן תחנונים ביים רב ער
זאָל זיך דערבאַרעמען איבער אים און איבער זיין ווייב און אַרונטערנעמען פון
זיי דעם דאָזיקן אומזיסטן שאַנד-פלעק פון חשד,
האָט דער רב פאַררופן מוצאי-שבת אַ גרויסע אסיפה ,צו וועלכער ער האָט
באַפױלן אַז ס'זאָלן קומען אויך די לומדים פונעם חרובן מקום-קדוש .דער גביר
האָט פאַר אַלעמען מוסר מודעה געווען און געשווירן בנקיטת-חפץ ,אַז ידו לא
היתה במעל הזה ,אַז דאָס האָט דער דוכס אָפּגעטאָן על דעת עצמו און האָט בעת
מעשה געבעטן די בני-תורה זיי זאָלן נישט בלייבן איינגעעקשנט און קומען
לערנען אין זיין נייעם בית-מדרש ,אויף דער דרינגנדיקער דרישה פונעם רב
זיינען די לומדי-תורה מרוצה געווען .זיי האָבן זיך געזעצט לערגען אינעם נייעם
בית-מדרש און צו דער שמחה פונעם גביר מיט זיין ווייב איז נישט געווען קיין
ברעג און קיין מאָס.
פאַר זיך האָט דער גביר באַשטימט אַ זיץ-פּלאַץ ,אַ ,שטאָט" ,לעבן דער
טיר ,צווישן די אָרעמעלײט .כל-ימיו האָט ער אַליין משמש געווען די לומדי-תורה,
די קלויז האָט מען זינט דעמאָלט גערופן אויף זיין נאַמען ;, --דעם ברעסלויערס
קלויז",
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שולן װי אַ נאַלױינונג פּאַר געװונענע ווינוחים
מיט נלחים
די אוקראַיַנער ייִדן ווייסן אויך צו דערציילן אַ גרויסע צאָל שיינע לעגענדעס

וועגן שולן ,װאָס דוכסים זאָלן האָבן אויסגעבויט װי אַ באַלױנונג צו ייִדן פאַר
געװוונענע וויכוחים מיט גלחים,
דער אָנגענומענער נוסח פון אַזעלכע לעגענדעס גייט בערך אַזױ :דער דוכס
רופט אַרױס די ייִדן זיינע צו אַ וויכוח מיט אַ קאַטױלישן גלח ,װאָס איז על פּי

רוב
זי
זיך
זיין

באַװוּסט וי אַ צורר היהודים .דערביי
װועלן צו דעם באַשטימטן טערמין נישט
מתווכח זיין מיט דעם גלח ,װעט ער
האַרבע גזירות .נעמען אָן ייִדז זייערע

װאָרנט דער דוכס זיינע ייִדן אַז באם
געפינען צװישן זיך עמעצן ,װאָס זאָל
אַרױפלײגן שװערע שטראָפן און גוזר
אױסגעפּרוּווטע מיטלען ,דהיינו :מ'איז

גוזר תענית ,מ'איז מתפּלל אין אַלע מקומות קדושים ספּעציעל פאַרפאַסטע תפי"

לות ,מ'רייסט קברים  ---די .גאַנצע עדה איז פאַרצווייפלט ,ווייל ס'געפינט זיך נישט
קיינער ,װאָס זאָל זיין מרוצה צו נעמען אויף זיך אַזאַ אחריות .לסוף אָבער ,ממש
אין דער לעצטער שעה ,באַווייזט זיך עמעצער ,מיינסטנס פונעם פּשוטן המון;
אָדער ס'יאַװעט זיך עפּעס אַן אומבאַקאַנטער ,אַן אורח  --מעלדעט מען זיך צום
דוכס ,מ'פירט דעם ויכוח און מ'געווינט .די שטאָט פרייט זיך ,און דער דוכס
אַנערקענט דעם ייַדישן זיג ,און װוי אַ באַלױינונג בויט ער אַ שיינע שול.

אגב געפינט זיך אין קיעוו ,אויפן אַלטן בית:-הקברות ,אַ קליין פאַרצייטיק
בית-מדרשל ,װי דער קברות-מאַן האָט מיר איבערגעגעבן ,האָבן אין דעם בית-

מדרשל

קריסטלעכע

גלחים מיט

ייִדישע רבנים

און געלערנטע

געפירט

אָפטע

וויכוחים וועגן ענינים פון אמונה,
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דער אינעװייניקסטער אויסוען פון אַלטע שולן
און אויף וויפל ס'איז אינטערעסאַנט די אויסערלעכע שיינקייט פון די אַלטע
שולן ,די װוונדערלעכע ,אײגנאַרטיקע אַרכיטעקטור ,די קאָמפּליצירטע געזימסן
און גאַנעקלעך  --איז אָבער נאָך מער אינטערעסאַנט ,און נאָך מער אײגנאַרטיק,

די פּאַטריאַרכאַלע שיינקייט און די רייכקייט פון קאָלירן און פאַרבן ,װאָס דיין
אויג באַגעגנט בעת דו קומסט אַריין אינעװייניק אין אַזאַ אַלטער שול.
דו ווערסט גלייך פאַרכאַפּט פון די מאלערייען אויף דעם סופיט *) און אויף
די ווענט ,װאָס אַן אַנאָנימע קינסטלערישע האַנט האָט מיט אַזױ פיל פאַרשטענ-
דעניש און קענטעניש געמאָלן; אַ באַזונדערן חן ליגט אױיסגעגאָסן :אויף די ריזיקץ
שטייענדיקע מעשענע מנורות ,די העסעס און קאַנדעלאַברעס ,װאָס הענגען אַראָפּ
פונם סופיט און אויף די מאַסיווע חנוכה-לאָמפּן ,געגאָסן פון פּאַרצייטיקע קופּער-
שמידן ,די אױיסגעשפּרײיטע דערן פון די מנורות און העטעס זיינען באַצירט מיט
אויסגעהאַמערטע אֵונאַמענטן פון פייגל ,חיות ,בלומען און טרויבן ,דו קענסט
די אויגן נישט אָפּרײסן פון די געטאָקטע ארון-קדושן און עמודים ,פון די אויסגע"

שניצטע לייבן און הירשן ,לעמפּערטן און אָדלערס ,װאָס דערמאָנען דיך גלייך
דעם מאמר פון יהודה בן תימא, :יהי עז כנמר וקל כנשר ,רץ כצבי וגבור כארי
 -זיי מוטיק וי אַ לעמפּערט און גרינג וי אַן אָדלער ,פלינק וי אַ הירש אוןשטאַרק וי אַ לייב* (אבות ,פּרק ה" ,משנה  .)02דו באַװוּנדערסט די סאַמעטענע
און זיידענע פּרוכתן און כפורתן מיט די אויסגעהעפטע אלוחות" ,קידי אהרן",

*) דער סופיט פון אַ שול װוערט טראַדיציאָנעל גערופן רקיע  --דער אױסשפּרײט ,דער
הימל ,לויט דעם פּסוק, :ויקרא אלהים לוקיע שמים" (בראשית א--ח' ,האָט מען מהאי
טעמא ,אין די אַלטע שולן ,גשפּאַרבט דעם סופיט (רקיע) מיט אַ הימלבלוי קאָליר ,באַזעצט
מיט שטערן ,גאָלדענע און זילבערנע ,גרעסערע און קלענערע.
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יידישע עטגאָגראָפיע אין פאָלקלאָר

מיט די נעמען פון מנדבים אויסגענייט אויף זיי מיט זילבערנע און גאָלדענע
פעדים; די ,כתרי-תורה"; ,ציצין", ,ידן" און אַנדערע תשמישי-קדושה פון זיל-
בער און גאָלד ,געמאַכט

פון קינסטלער

גאָלדשמידן; די מעשענע

;מתן בסתן*-

פושקעט מיט אױיסגעגראַװוירטע פּאַסיקע פּסוקים; די קופּערנע בייכיקע ,כיורים?;
די קופּערנע מזוזה-שיידלעך .אויף די אַלע חפצים איז אױסגעשפּרײט

אַ צניעות-

דיקער ,תמימותדיקער חן און ס'רוט אויף זיי אַ זעלטענע ,אַן אמתע ,פּאַטריאַר-
באַלט שיינקייט,
אַ רייכע קאַלעקציע

פון אַזעלכע טראַדיציאָנעלע

כלי-קודש

און תשמישי-

קדושה ,װוי אויך הונדערטער פאַטאָגראַפיעס פון שולן און חפצים ,האָט די עטנאָ-
גראַפישע עקספּעדיציע אָנגעזאַמלט פאַר דעם ייִדישן היסטאָריש-עטנאָגראַפישן
מוזיי,

די יו |
ושע
א

די

האָלצשניט

2

,

פון שלמה

א

יודאָווין,
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צו אָפּטײלונג זן

ראַדזיווילער

שול ,אויפסניי

איבערגע בויט.
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כסא של אליהו ,מיט אַ באַלדאַכין ,אין קרעמעניצער שול,
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מצבוח .קבדים און ;שטיבלעך""

דער קנר און די קלויז פונעם נעל שם'טוב
אין מעושנווש
א

דאָס דעכל איבערן בעש"טס קבר
כמעט אין יעדער אוקראַינער שטעטל געפינט זיך ,מיינסטנס אויפן אַלטן
בית:-הקברות ,אַ קבר פון אַ צדיק .װאָס האָט דאָרט געלעבט און דאָרט צו קבורה
געקומען.
על-פּידרוב

זיינען

אויף

אַזעלכע

הייליקע

קברים

אויסגעמויערט

געװאָרן

קליינע שטיבלעך ,װאָס מ'רופט; :אוהל". ,ציון" אָדער סתם ,.שטיבל" .די דאָזיקף
קברים וערן געהאַלטן זייער הייליק .זיי ווערן באַזוכט גאָר אָפט ,איבערהױיפּט
ווען ס'טרעפט ,חלילה ,אַן עת-צרה  --דעמאָלט שפּרײטן זיך די מענער און פרויען
פונעם שטעטל אויפן קבר פון זייער צדיק ,זיינען מתפּלל און לייגן אקוויטלעך"

אין זיין א,והל", ,ציון" אָדער גשטיבל".
ווען די עקספּעדיציע איז געקומען קיין מעזשבוזש ,די שטאָט װוּ ס'האָט
געלעבט און געװוירקט דער בעל-שם-טוב ,און באַזוכט דעם אַלטן בית-עלמין ,זיי-

נען מיר דערשטוינט געװאָרן ,ווען מיר האָבן געזען  ---אַז דווקא אויפן קבר פונעם
פאָטער און שאַפּער פון חסידות ,רבי ישראל בעל-שם-טוב ,דווקא אויף זיין קבר
איז קיין געמויערט ;שטיבל" נישט פאַראַן .סישטעקן בלויז פיר פלעקער ,פון די
פיר זייטן פון זיין קבר ,און איבער זי אַ דעבל פון ברעטלעך  --און מער גאָרנישט,

שפּעטער זיינען מיר דערגאַנגען ,אַז יש דברים בגו ,ס'איז פאַראַן אַ סיבה
דערצו .זקנים האָבן אונדז דערציילט ,אַז באַלד נאָך דער הסתלקות פונעם בעש"ט
האָבן די תלמידים זיינע מכריז געווען ,אַז מ'זאָל זיין זהיר וזהיר מיטן קבר ,ווייל,

115

אבוהם

רעכטמאַן

האָבן די תלמידים געװאָרנט ,דער שטח באָדן אַרום דעם קבר איז קודש ,און דער
קבר אַליין איז קודש קדשים ,וכל הנוגע בו מות יומת .יעדערער ,װאָס װעט זיך
פּאָרען און אויפרודערן דעם קבר ,איז אַ מתחייב בנפשו.
ווערט טאַקע איבערגעגעבן ,אַז עטלעכע מאָל ,אין פאַרשיידענע צייטן ,האָבן
זיך געפונען יחידים ,געטרייע חסידים ,װאָס האָבן אויף זיך גענומען אויפצו"
שטעלן אַ ,ציון" איבער זייער רבינס קבר  --יעדעס מאָל אָבער זיינען די
מענטשן ,װאָס האָבן זיך דערביי מתעסק געווען ,געניזוקט געװאָרן גלייך ביי דער
התחלה ,און נישט געקענט ממשיך זיין.
וועגן די פיר פלעקער מיטן דעכל ,װאָס זיינען פאָרט

אַװעקגעשטעלט

גע-

װאָרן און געבליבן שטיין איבערן קבר עד היום  --וייסְן .די מעזשבוזשער ייַדן
צו דערציילן די דאָזיקע ווונדערלעכע מסורה:
אַ סטאָליער ,אפַּראָסטער בעל-מלאכה ,אַ נהנה מיגיע כפּו און אַ חסיד נלהב

 -האָט נישט געקענט צוזען וי דער רעגן רינט אַרין ,שװענקט אָפּ און מאַכטחרוב זיין הײיליקן רבינס קבר .האָט ער אָפּנעמאַכט ביי זיך אַװועקצושטעלן לפּחות

אַ דאַך ,װאָס זאָל דעם קבר אַביסל צודעקן און באַשיצן פון רעגן .און הגם ער
האָט גאַנץ גוט געװוּסט ,אַז אייניקע פאַר אים האָבן שוין געפּרוּווט דאָס צו טאָן,
און אַז זייערע לעבנס זיינען פאַר דער צייט פאַרשניטן געװאָרן  --האָט ער פונ"
דעסטוועגן זיך נישט אָפּגעשראָקן און בדחילו ורחימו גענומען אויף זיך מקדש
השם

צו זיין און אויפשטעלן

זיין הייליקן

אַ שוץ-שטיבל

אויף דעם אומבאַשיצטן

קבר פון

רבין.

כדי אָבער עֶר זאָל נישט געניזוקט װוערן גלייך ביים אָנהייב ,וי אַלע אַנדערע
פאַר אים ,האָט ער זיך דערטראַכט צו אָט אַזאַ פּלאַן ער װעט פריער פאַרטיק
מאַכן דעם גאַנצן ,ציון" ביי זיך אין דערהיים און דערנאָך אַ פאַרטיקן ברענגען
אויפן בית-עולם און אַװעקשטעלן

אויפן קבר פונעם בעש"ט.

און איידער דער סטאָליער האָט זיך גענומען צו דער אַרבעט ,האָט ער זיך
אַ גאַנצן חודש געהײיליקט און גערייניקט :דורך פאַסטן יעדן מאָנטיק און דאָ"
נצרשטיק ,דורך טובלען זיך יעדן פרימאָרגן ,דורך זאָגן גאַנץ תהילים יעדן טאָג
און דורך תפילה בכוונה,

ווען די פיר װאָכן זיינען געווען פאָריבער ,האָט ער דאָס גאַנצע געצייג זיינס
געװואַשן ,גערייניקט און דערנאָך געטובלט ,און אין איין שיינעם פרימאָרגן איז
ער אַװעק אין װאַלד אַריין ,מיט אייגענע הענט אויסגעהאַקט פיר גלייכע ביימלעך,
אָפּגעשניטן די צווייגן ,אַרומגעטעסעט זי פון אַלע זייטן ,צוגעשניטן פיר גלייכע
פירעקיקע סלופּעס און געבראַכט צו זיך אַהים .אין פדערהיים האָט ער אויך
צוגעגרייט אַ דעכל פון ברעטער,

אױיסגעפאַרטיקט אַלע אַנדערע טיילן ,װאָס ער

האָט נייטיק געהאַט פאַרן ;שטיבל* און זיך געקליבן אויף צומאָרגנס אינדערפרי
צונויפצושטעלן
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ביינאַכט איז דער בעש"ט געקומען צו אים אין חלום און געזאָגט ער זאָל
זיך נישט דערוועגן דאָס צו טאָן .ער האָט אים געװאָרנט ,אַז זיין לעבן װערט
געשטעלט אין אַ גרויסער סכנה ...דער סטאָליער אָבער האָט זיך נישט אָפּגע-
שראָקן .ער איז גרייט געווען אויף מסירת-נפש .ממש אָפּצוגעבן זיין לעבן צוליב
דעם כבוד פון זיין הײיליקן רבין ,דעם בעש"ט,

איז ער אויפגעשטאַנען כיאור (קאַיאָר) ,אַלײן אויפגעשטעלט די פיר
סלופעס און אויף זיי אַרױפגעקלאַפּט דאָס צוגעגרייטע דעכל ,אָפּגעפאַרבט און
געשטעלט אַקעגן דער זון ס'זאָל זיך אָפּטריקענען .אָפּגעדאַװונט מיט גרויס כוונה,
איז ער אַרױס אויפן מאַרק ,געדונגען דריי פּויערים און ער ,צזאַמען מיט זיי,
האָבן דאָס פאַרטיקע שטיבל געטראָגן ביי די פיר סלופעס ביז צום בעל-שם-טובס
קבר .דאָרטן האָבן זיי אויף שנעל ,מיט גרויס אימפּעט ,אַריינגעשטעקט די שאַרף-
פאַרשפּיצטע סלופּעס אין דער ווייכער ערד פון איבערן קבר.
ווען דער סטאָליער האָט אָפּגעװישט דעם שווייס פון פּנים ,אויפגעהויבן דעם
קאָפּ און דערזען װי דאָס פריש-געפאַרבטע דעכל הענגט איבערן קבר ,פאַרשטעלט
און באַשיצט אים --- ,איז ער אָנגעפילט געװאָרן מיט גרויס חדווה ,אַ װאַרעמ"
קייט האָט זיך צעגאָסן אין אַלע זיינע גלידער .אַ געלייטערטער ,אַ שטראַלנדיקער,
לאַנגזאַם ,טראָט ביי טראָט ,הינטערויילעכטס ,איז ער צוריק געטראָטן ,נישט
אַראָפּנעמענדיק קיין אויג פונעם בעש"טס קבר ,פּאַמעלעך זיך דערווייטערט ,ביז
ער איז אינגאַנצן אַרױס אין דרויסן פונעם גדר פון בית-החיים,
װוי די מסורה גיט איבער ,איז אַזױ שנעל װי ער איז אַריבערגעטראָטן די
שוועל פון זיין היים ,האָט ער באַלד דערפילט אַ שװאַכקײט אין אַלע זיינע גלידער,
ער האָט געװוּסט און באַגריפן װאָס דאָס באַטײט .האָט ער געװאַשן די הענט,
אָנגעטאָן די תכריכים און זיך געלייגט אויף זיין געלעגער ,צוגערופן זיין ווייב און
קינדער און מיט גליקזעליקייט זיי געמאָלדן ,אַז זיין סוף איז נאָענט .זי אָנגעזאָגט,

אַז מ'זאָל נאָך אים נישט ויינען ,נישט קלאָגן ,און האָט 'מיט גרויס התלהבות
אָנגעהויבן זאָגן װידוי; זיך אומגעקערט מיטן פּנים צו דער װאַנט און זיין נשמה
איז אױיסגעגאַנגען בקדושה ובטהרה,
 6א

צ

אויפן זעלביקן בית-עלמין ,נישט ווייט פונעם בעש"טס קבר ,געפינען זיך
אַ צאָל ;שטיבלעך* און קברים פונעם בעש"טס תלמידים ,צװישן זיי אויך דער
קבר פון זיין אייניקל ר' ברוכל און פון הערשעלע

אָסטראָפּאָליער ,װאָס פלעגט

דעם רבין ר' כרוכל משמח זיין ,װי אויך דער קבר פונעם צדיק ר' אברהם יהושע
העשל ,דער

אַפּטער רב.

אַנטקעגנאיבער די קברי-החסידים ,פון דער אַנדערער זייט ,געפינען זיך די
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אבוהם

רעכטמאַן

קברים פון מעזשבוזשער רבנים מתנגדים ,װוי דער גאון ר' שמחה ביק ,הרב
הירש לייב און אַ צאָל אַנדערע.

רי

וועלוול ,דער תלמוד-תורה-מלמד ,װאָס האָט אונדז באַגלײט ,האָט אונדז אָנ-
געוויזן אויך אויף די קברים פון אַ מאַן-און-ווייב ,מרדכי און אסתר ,װאָס װעגן
זיי ווערט דערציילט אין דער אָרטיקער ;מגילת מעזשבוזש" ,וי אַזױ זיי האָבן,
בימי כמעלניצקי ,איינגעשטעלט זייערע לעבנס און דורך אַן איינפאַל אָפּגעראַ-
|
טעװועט די שטאָט (זען זייט ,)922
ב

דעם בעשיטס קלויז

די קלויז ,אין וועלכער דער בעש"ט האָט געדאַװנט ,איז נאָך זיין הסתלקות
זעלביקן צושטאַנד וי זי איז געווען בחייו .מ'האָט זי נישט

פאַרבליבן אינעם

רעמאָנטירט און אַפּילו נישט געקאַלכט .ווייל פּונקט וי מ'האָט געגלייבט ,אַז זיין
קבר איז הייליק און מ'טאָר זיך צו אים נישט צורירן ,אַזױ האָט מען אויך גע-

גלייבט ,אַז די וענט פון זיין קלויז ,װאָס האָבן איינגעזאַפּט אין זיך ,אין משך
פון עטלעכע צענדליק יאָר ,דאָס דאַװונען און דאָס לערנען פונעם הײיליקן בעש"ט,
זיינען אויך הײיליק ,קודש לה' וכל הנוגע בם מות יומת .און די גאַנצע קלויז
איז אינעם

גדר פון עלא תוסיפו ולא תגרעו" ,מ'טאָר צו איר קדושה גאָר נישט

צוגעבן ,מינערן אַװדאי און אַװדאי נישט .האָט מען זיך דעריבער אָפּגעהאַלטן
פון צו פאַריכטן די קלויז און מ'האָט זי אַפילו נישט געקאַלכט --

נישט

פון

אינעװייניק און נישט פון דרוֹיסן,
ווערט דערציילט ,אַז דער רבי ר' ברוכל ,דעם בעש"טס אייניקל ,װאָס האָט
געדאַװנט אין זיין זיידנס קלויז ,האָט באַמערקט ,אַז די סטעליע הייבט זיך אָן צו
קרישלען און די ווענט שיילן זיך .האָט ער געהייסן אױיסקאַלכן די קלוין מבית

ימבחוץ ,אויף זיין אחריות .האָט מען צוגעגרייט קאַלך און אַנדערע נייטיקע מכ-
שירים ,באַשטעלט מוליאַרעס און זיך געגרייט אויף מאָרגן זיך נעמען צו דער
אַרבעט .האָט זיך ביינאַכט דער בעש"ט באַװיזן צו זיין אייניקל ,ר' ברוכלען ,אין
חלום און אים באַפױלן נישט צו דערוועגן זיך דאָס צו טאָן .האָט ר' ברוכל אויף
מאָרגן די אַרבעט אָפּגעשטעלט .און די קלויז איז די אַלע יאָרן פאַרבליבן נישט
קיין געקאַלכטע.
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ג

קבר פון בעל-שט-טובס מוטער
ס'איז פאַראַן אַ מסורה ,אַז דער קבר פונעם בעש"טס מוטער ,שרה ,געפינט
זיך אין טלוסט ,אַ קליין שטעטעלע

נישט וייט פון קאַמענעץפּאָדאָלסק .זי איז

דאָרט אומגעקומען אין אבַהלה און איז געבראַכט געװאָרן צו קבורה איניינעם
מיט אגַרויסער צאָל אַנדערע קרבנות אויפן דאָרטיקן בית-עולם,
ווען דער בעש"ט איז נתגלה געװאָרן ,האָבן די טלוסטער ייַדן ,צוליב דעם
כבוד פון בעש"ט ,באַשלאָסן צו שטעלן אשַיינע מצבה אויף זיין מוטערס קבר.
האָט אַ באַרימטער מצבה-קריצער געמאַכט אַן אײיגנאַרטיקע מצבה :צוויי שפּיצן
|
אין די זייטן און אין דער מיט אַ מנורה,
װוערט דערציילט ,אַז װען די מצבה איז פאָרטיק געװאָרן און מ'האָט זי
געװאָלט אַװעקשטעלן ,האָט מען נישט

געװוּסט אַקוראַט װוּ דאָס אָרט פון קבר

געפינט זיך .האָט מען אָנגעפרעגט ביים בעש"ט װאָס צו טאָן ,האָט ער געראָטן,
אַז אַ מנין ייִדן זאָלן אַרומטראָגן די מצבה איבערן הײיליקן אָרט צװישן די שורות
קברים ,און װוי מ'וועט דערפילן ,אַז די מצבה איז פּלוצים שווערער געװאָרן ,זאָל
|
מען װויסן ,אַז דאָרט איז דאָס אָרֵט פון זיין מוטערס קבר.
האָט מען אַזױ געטאָן .און אַז מ'איז געקומען צום זיבעטן קבר פון דער זי-
בעטער שורה ,איז די מצבה געװאָרן אַזױי שװוער ,אַז מ'האָט נישט געקענט! אַ
שפּאַן טאָן ווייטער ,האָט מען דאָרטן די מצבה געשטעלט,
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,שמד'צינליי און ,לינעצינליי אויף קנרים
פון צדיקים
על-פי-רוב געפינט מען כמעט אין יעדן ,אוהל" פון אַ צדיק , --קוויטלעך",
װאָס זיינע חסידים האָבן אים דערלאַנגט אין משך פון זיין לעבן און נאָך זייו
הסתלקות האָט מען די ,קוויטלעך" אים מיטגעגעבן.
ס'איז אויך געווען איינגעפירט צװוישן חסידים ,אַז סיי בעת אַ צרת -הפּרט:
אויב ס'האָט זיך ביי עמעצן ,חלילה ,געטראָפן אַן אומגליק ,און סיי אין אַ צרת-
הכלל :אַ בילבול ,אַ גזירה  --זאָל מען עולה זיין אויפן ,ציון" פונעם רבין
אַרײנלײגן אַ קוויטל אין ?אוהל" אַריין און מתפּלל זיין,
געוויינטלעך זיינען די ,קוויטלעך" געווען געשריבן אין לשון-קודש ,ס'זיי-
נען אָבער אויך געפונען געװאָרן אַ באַדײיטנדיקע צאָל ,געשריבן אין ייִדיש ,דאָס
פּאַמיר און פאָרמאַט  ---פאַרשײידנאַרטיק .אייניקע אַפילו דרייעקיקע .דער נוסח
און אינהאַלט  ---אויסערגעוויינטלעך אינטערעסאַנט און פון גרויסן עטנאָגראַפישן
באַטײט,
דאָס אִיז אַ טעקסט
ק"מ
בגו"נ
85

(קוויטל

(בגוף

מאת)

ונפש)

(פדיון נפש)

אַ גרויסע

פון אַ דורכשניטלעכן
משה

ולרפו"ש

א' רויכ

בן רחל
(ולרפואה

קװיטל:
ודביתהו

עזלמה)

מלכה
דלזש"ק

בת

אסתר

(ולזרע

לישעה

של קימא)

(רובל בסף).

קאָלעקציע פון אַלערלײ ,קוויטלעפך* האָט די עקספּעדיציע

צו"

נויפגעקליבן.
אַחוץ די ,קוויטלעך* האָט זיך דער עקספּעדיציע איינגעגעבן צו געפינען
אויף קברים פון גאָר באַרימטע צדיקים 2 --קגעברענטע" ציגל ,אויף וועלכע

10

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

ס'איז געווען אויפגעשריבן ,אָדער אויסגעקריצט ,תפילות און שפּרוכן קעגן פאַר-
שיידענע אומגליקן,
פון די אַנטדעקטע ציגל איז אונדז געלונגען פעסטצושטעלן צווייערליי מי"
נים ציגל ,װאָס לויט זייערע אויפשריפטן קענען זיי אָנגערופן װערן? :שמד-ציגל"

און ,ליבע-ציגל".
די ,שמד-ציגל" האָבן געדינט וי אַ סגולה קעגן איינעם ,װאָס איז אַרױס
לתרבות-רעה און געהאַלטן

ביים בייטן דאָס רענדל .די ,ליבע-ציגל"

האָבן גע-

דינט װי אַ סגולה קעגן אַ פאַרפירטער ,אומגליקלעכער ליבע .אויף די געפונענץ
;שמד-ציגל? זיינען געווען אויפגעשריבן ,אָדער אויסגעקריצט ,מיט סופריש כתב,
די ווייטערדיקע װערטער:
;כשם שהלבנה

זו בוערת באש ,כן יבער לב פלוני בן פּלונית (פּלונית

בת פלונית) שיצא(ה) לתרבות

רעה ,ש"יהפוך לבווה) לשמים לטובה" ,.

ייִדישע איבערזעצונג:
;אַזױי װוי דער ציגל װוערט

געברענט

אין פייער,

אַזױ זאָל ברענען

פון דעם און דעם (פון דער און דער) ,װאָס האָט אָפּגעקערט
זיין (איר) האַרץ זאָל זיך אומקערן צן גאָט צום גוטן".,

דאָס האַרץ

פון ידישקייט,

אַז

לויט װוי מ'האָט אונדז איבערגעגעבן ,איז דאָס צוגרייטן פונעם ,שמד-ציגל"

פאָרגעקומען אויף דעם פאָלגנדיקן אופן :
די עלטערן ,די פרוי ,אָדער די גאָר נאָענטסטע פון דעם ,װאָס איז אַרױס
לתרבות-רעה ,האָבן מיט זייערע אייגענע הענט געקנאָטן די ליים און געמאַכט
אַ ציגל און אויף אים געלאָזט אויפשרייבן,

אָדער אויסקריצן,

דעם אויבנדער-

מאָנטן טעקסט .דערנאָך האָט מען דעם ציגל געברענט אין אַן אויוון זיבן טעג און
זיבן נעכט דורכאַנאַנד .,ערשט דעמאָלט האָט מען דעם ציגל אַרױסגענומען פון
אויוון ,אים געבראַכט אויף אַ בית-עולם און אַװעקגעלײגט אויף אַ קבר פון אַ גאָר
גרויסן הייליקן צדיק,
אָפטמאָל פלעגט מען אַפילו פאָרן מיילן וייט ,כדי דעם ציגל אַװעקצ-
לייגן אויף אַ קבר פון אַ גדול בישראל ,פון אַ גרויסן צדיק ,װאָס איז געװועל
מפורסם וי אַ ;פועל ישוצות".

אויך די ,ליבע-ציגל" זיינען צוגעגרייט געװאָרן אויף דעם זעלביקן אופן וי
די ,שמד-ציגל* ,און אויך אויף זיי פלעגט
אָטידעם ענלעכן טעקסט:
;כשםס
(פלונית

בת

שהלבנה
פלונית.

זזו בוערת
וכשם

באש.

שהלבנה

מען

אויפשרייבן אָדער אויסקריצן,

כן יבער
זו נשברת

לבו

ש4ל פלתי

ונפרדת,

בן פלונית

כן ישבר

יפר)

לבם שלזה מזו (של זז מזה) לעולמי עד
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אנוהם

ייִדישע איבערזעצונג :

אַזױ װי דער ציגל ווערט געברענט אין פייער ,אַזױ זאָל ברענען דאָס האַרץ
פון דעם און דעם (פון דער און דער) ,און אַזױ װוי דער ציגל ווערט צעבראָכן און
צעטיילט ,אַזױ זאָלן צעבראָכן און צעטיילט ווערן די הערצער פון דעם און דעם
פון איר (פון דער און דער פון אים) אויף אײביק און שטענדיק".
אויך דעם ;ליבע-ציגל" פלעגט מען ברענען אין אַן אויוון זיבן טעג און

זיבן נעכט דורכאַנאַנד .דערנאָך פלעגט .מען דעם ציגל צעברעכן אויף צווייען
אוֹן די צוויי העלפטן אַװעקלײגן אויף צוויי באַזונדערע קברים פון צוויי גדולי

|

הדור,

י

און װי געזאָגט ,איז אונדז געלונגען צו געפינען אויך ציגל מיט אַנדערע
נוסחאות; ס'איז אָבער שווער געווען איבערצולייענען די אויפשריפטן און פעסט"
צושטעלן צו װאָסערע געלעגנהייטן זיי זיינען גענוצט געװאָרן וי סגולות און

תרופות.

/

|

|

די גרעסטע צאָל אַזעלכע ציגל האָבן מיר געפונען אויפן קבר פון ר' לוי
יצחק באַרדיטשעװוער ,די ,ציגל פון ליבע" זיינען אָבער געווען בלויז העלפטן ,די
צווייטע העלפטן איז אונדז נישט געלונגען צו געפינען.
איך געדענק וי אין מעזשבוזש האָבן מיר אויפן קבר פון ר' ישראל בעל"
שם-טוב געפונען אַ האַלבן ,ליבע-ציגל" .האָבן מיר זיך משער געוען :אַזױ וי
אויפן מעזשבוזשער בית-עולם זיינען פאַראַן קברים פון אַ סך אַנדערע גרויסע
צדיקים ,מוז זיך ערגעץ געפינען די צווייטע העלפט פונעם ציגל אויף אַן אַנדער
קבר פון אַן אַנדער גרויסן צדיק .דריי טעג נאָכאַנאַנד האָבן מיר גענישטערט אויף
די קברים פונעם בעש"טס תלמידים ,אויך אויפן קבר פונעם אַפּטער רב ,בי
ס'איז אונדז סוף-כל-סוף

געלונגען צו געפינען

די צוייטע

קבר פון ר' ברוכל מעזשבוזשער ,דעם בעש"טס אייניקל.
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העלפט ציגל אויפן

3

קנר פון רי ישראל מת
נישט ווייט פונעם

בעלישם-טובס

6ציון" אין מעזשבוזש

געפינט

זיך אַ

מצבה (פון יאָר תרכ"ה?) ,אויף וועלכער ס'איז אויסגעקריצט;
 91רבי ישראל מת עומת בחײין
(דאָ איז באַערדיקט ד' ישראל מת ,װאָס איזן

געשטאָרבן ביים לעבן)

וועגן דער מצבה ווערט דערציילט אָט די דאָזיקע ווונדערלעכע מעשה:
אָדל ,דעם בעש"טס טאָכטער האָט ,װי באַװוּסט ,געהאַט דריי קינדער:
משה-חיים

אפרים

סודילקאָװוער ,ר' ברוכל

מעזשבוזשער

'

און אַ טאָכטער פייגע,

די מוטער פון ר' נחמן בראַצלאַװער.
נאָך דער הסתלקות פון ר' ישראל בעל-שם-טוב איז געווען אָנגענומען אין
מעזשבוזש נישט צו רופן קיין ניי-געבוירן ייַנגל מיטן נאָמען ישראל ,צוליב דער
קדושה פונעם בעל-שם-טובס נאָמען  --ישראל .און אַ קינד ,װאָס מ'האָט אַ
נַאָמען געגעבן ישראל ,האָט נישט מוציא שנתו געװוען.
ויהי היום ,איז פייגע ,דעם בעלישם-טובס אייניקל ,אָדלס טאָכטער ,ווידער
פאַרגאַנגען אין טראָגן און האָט צו דער ריכטיקער צייט געבוירן אַ בױזכר.
ווערט דערציילט ,אַז דער בעש"ט איז געקומען צו זיין טאָכטער אָדלען אין חלום
און ביי איר געבעטן ,אַז מ'זאָל דעם ניייגעבוירענעם ייִנגעלע אַ נאָמען געבן --
ישראל,

האָט פייגע ,דעם קינדס מאַמע ,נישט געװאָלט מסכים זיין ,זי װויל נישט
אייגשטעלן איר קינדס לעבן .אָדל אָבער ,די באבע ,האָט געװאָלט ממלא זיין די
בקשה פון איר הײיליקן טאַטן ,דעם בעש"ט -- ,איז צום ברית ,אַז דער חזן האָט
אויסגערופן:

,ויקרא שמו בישראל"  --האָט זיך אָדל האַסטיק געגעבן אַ הייב-

אויף און אויסגעשריען

אויפן קול:

,ישרא? .דער חזן האָט נאָכגעזאָגט

דעם
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קינדס נאָמען געבליבן ישראל ,קעגן דער מו"

נאָמען און אַזױ אַרום איז דעם
טערס ווילן.
ן מילה איז דאָס קינד געשטאָרבן .האָט פייגע ,די אומ"
אויפן דריטן טאָג פו
ן דאָס טויטע קינד ,עס געבראַכט צו איר מאַמען צו
גליקלעכע מוטער גענומע
יר אַנידערגעלײגט און מיט טרערן אין די אויגן אַזױ
אָדלען ,האָט דאָס פאַר א
שולדיק אין מיין קינדס טוט! נאַ דיר דאָס קינד און
געזאָגט, :מ,אַמע! דו ביסט
טו מיט דעם װאָס דו װילסט!

:

ד אַיועקגעטראָגן אויפן הײליקן אָרט און עס אַװעקגעי
אָדל האָט דאָס קינ
פאָטער דעם בעש"ט ,מיט די דאָזיקע ווערטער; :טאַטעי
לייגט אויפן קבר פון איר
ופן דאָס קינד מיט דיין נאָמען ,און איצט איז עס טויט.
דו האָסט מיר געהייסן ר
ינס!" זי האָט זיך גוט אויסגעוויינט און איז אַהיים גע"
נעם-זשע דיר צו  --די
גאַנגען.
געפאַלן אַ שניי .אין דער פרי ,ווען דער קברות-מאַן
די גאַנצע נאַכט איז
האָט ער דערהערט וי דאָס קול פון אַ ויינענדיק
איז אַרױסגעגאַנגען פון הויז,
הקברות ,איז ער נאָכגעגאַנגען נאָכן קול ביז ער איזקינד טראָגט זיך פונעם בית
בעש"ט אין דאָרט געפונען דאָס וויינענדיקע קינד.
צוגעקומען צום קבר פון
אַ רעש .די מוטער פון קינד ,פייגע ,איז באַלד גע"
אין שטאָט איז געװאָרן
קומען

צו לויפן און אָפּגענומען איר קינד ,װאָס איז

געבליבן גאַנץ אױיף אַלע

זיינע איברים,

קינד ישראל כלדימיו גערופן גישראל מת".
צוליב דעם פאַל האָט מען דאָס

ימים געווען ,און איז לאחר מאה שנה געקומען צו
ער האָט געלעבט און מאריך
 ,וי זיין עלטער-זיידע ,דער בעש"ט .און אויף
קבורה אויפן זעלביקן בית-עולם
מען אויפגעשריבן "8; :ישראל מת שמת בחייו",
זיין מצבה האָט
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אוהל פון רכי לוי יצחק כאַרדיטשעװער
און דער קנר פון רני משה יאַכנעכ
אין דעם גרויסן רחבותדיקן ,שיין-געמויערטן וייסן ,אוהל" ,אויפן קבר
פונעם צדיק לוי יצחק באַרדיטשעװער ,האָט שטענדיק געברענט אַ אגר תמיד".
אַ ייַד אַ זקן ,װאָס האָט זיך מתייחס געווען צו זיין אַן אייניקל פונעם באַרדי
טשעווער רב ,האָט זיך דאָרטן געפונען אַ גאַנצן טאָג .ער האָט צוגעגרייט קאַ-
ניצלעך ,זיי אָנגעפילט מיט בוימל ,אַרײנגעצױגן קנייטלעך און בשעת-מעשה
געזאָגט תהילים און מתפּלל געווען פאַרשיידענע ספּעציעלע תפילות ,װאָס ער
האָט איבערגענומען בירושה פון זיין פאָטער ,װאָס האָט אויך געטאָן די אייגענע
הייליקע עבודה.
פון גאָר ווייטע מקומות איז מען געקומען אַהינצו ,כדי צו האָבן די זכיה
אָנצוצינדן אַ קאַניץ אויפן קבר פונעם גרויסן צדיק .מ'האָט געגלייבט ,אַז דאָס
העלפט צו אַלערלײ חולאתן און איבערהויפּט איז עס אַ סגולה צו קינדער האָבן
אין דעם ,אוהל* ליגן אויך די רביצין חוליה ,זייערע דריי זין און שנורן.
כ'בין ניט זיכער צי זיין מוטער סאָסיע-שרה ליגט אויך דאָרטן ,מיר דוכט ,אַז יאָ,
דער ,ציון" איז געווען אָנגעפילט מיט ,קוויטלעך" ,װאָס חסידים האָבן דאָרטן
געלייגט,

צופוסנס פון רבי לוי יצחקס ;אוהל" געפינט זיך דער קבר פון רבי משה
יאַכנעס .וועגן רבי משה יאַכנעס ווערט דערציילט ,אַז בעת ער האָט באַדאַרפט
ווערן בר-מצווה האָט אים זיין פאָטער געפירט צום בעל-שם-טוב ,האָט אים דער
בעש"ט באַטראַכט און צו אים אַזױ געזאָגט{ :װוילסטו מאריך ימים זיין ,זאָלסטו
נישט מפורסם ווערן" .און ער איז טאַקע כל-ימיו געווען זהיר נישט צו װערן
קיין מפורסם .רבי משה איז געװוען אַ גרויסער צדיק און מזאָגט ,אַז צו די
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מדרגות ,צו וועלכע ער האָט זוכה געווען צו דערגרייכן ,האָט אַפילו אַזאַ צדיק
זקדוש וי רבי לוי יצחק באַרדיטשעװער נישט געקענט דערגרייכן
וועגן ר' משהן איז אין באַרדיטשעװו אַרומגעגאַנגען אַ מסורה ,אַז ער איז
איינמאָל ,שפּעט ביינאַכט ,געזעסן און געלערנט .איז אים עפּעס קשה געװען אַ
שווערער ענין אין ,תוספות יום טוב" .וי ער איז אַזױ געזעסן ,פאַרטיפט און
פאַרמוחט ,איז אַרײנגעקומען אַן אַלטיטשקער ,זיך אַנידערגעזעצט לעבן אים און
דערקלערט דעם גאַנצן ענין .האָט זיך רבי משה געװוּנדערט און געפרעגט דעם
אַלטן ,װוי עס איז זיין נאָמען .אָבער דער אַלטיטשקער האָט זיך געמאַכט נישט-
הערנדיק און צו אים געזאָגט, :אויב דו וילסט זען דעם ;תוספות יום טוב",
|
זאָלסטו מכוון זיין די און די כוונות ביי ;מלך חי העולמים".
רבי לוי יצחק האָט דעמאָלט דערפילט ,אַז דער ;תוספות יום טוב" איז ביי
רבי משה יאַכנעס ,איז ער שנעל אַהין געלאָפן .אָבער ער האָט שוין דעם זקן נישט
געטראָפן,
ווען רבי משה יאַכנעס איז נסתלק געװאָרן ,האָט רבי לוי יצחקס זון ,דער
פּיקעווער רבי ,געבעטן די חברה-קדישא ,מען זאָל רבי משהן מקבר זיין צופוסנס
פון זיין פאָטערס קבר ,ער האָט אָבער נישט אָנגעגעבן קיין טעם דערצו .,ר' זעליק,
דער משמש פון רבי לוי יצחקן ,האָט נאָכדעם דערציילט כהאי לשנא :אײנמאָל
איז רבי משה יאַכנעס אַרײנגעגאַנגען צו רבי לוי יצחקן אין זיין חדר מיוחד
און זיך דאָרט פאַרזאַמט אַ לענגערע צייט .האָב איך אַריינגעקוקט דורך אַ שפּאַ-
רונע און געזען וי זיי שטייען ביידע אָנגעבױיגן ,די הענט פון איינעם אויפן קאָפּ
פונעם צווייטן,
רבי לוי יצחק זאָנט; :בענטש מיך ,משה סערדצע!" און רבי משה זאָגט;
,ענטש דו מיך ,לוי יצחק ברודער!" ,נאָכדעם האָב איך אויך געהערט װי רבי
ב
לוי יצחק ,װאָס איז געווען אַ סך ייַנגער פון רבי משהן ,האָט געזאָגט; :משה
סערדצע! כ'וויל ,אַז לאחר מאה ועשרים שנה ,זאָלסטו ליגן לעבן מיר" .דערויף
האָט אים רבי משה געענטפערט; :נין ,לוי יצחק ,ברודער! ס'וועט זיין גענוג
פאַר מיר ,אַז כ'וועל ליגן ביי דיר צופוסנס!",
דעמאָלט איז ערשט קלאָר געװאָרן פאַרװאָס דער פּיקאווער רבי האָט גע-
הייסן לייגן ר' משה יאַכנעס צופוסנס פון זיין פאָטערס קבר.
מ'דערציילט אויך ,אַז בעת דער לוויה פון רבי לוי יצחק באַרדיטשעװער
איז רבי משה יאַכנעס נאָכגעגאַנגען ביז צום קבר .דאָרטן איז ער צוגעגאַנגען
צו דער מיטה ,זיך איבערגעבויגן איבערן נפטר און אים אַרײנגערױמט אין
אויער אַרײן דעם פּסוק; :שבעה שבועות תספּור לך" ,און טאַקע פּונקט צו די
|
זיבן װאָכן איז רבי משה נסתלק געװאָרן.
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דאַט ,,שטינליי אויפן קנר פונעם נסתר,
רי וועלוועלע זשיטאָמירער
אין זשיטאָמיר ,אין דעם ;שטיבל" פונעם ;נסתר" ר' ועלוועלע זשיטאָ-
מירער ,מחבר פון ספר ;איר המאיר" ,געפינט זיך אויך דער שטענדער ,אויף
וועלכן ער האָט געלערנט און געדאַװנט .ביי דער װאַנט פון גשטיבל" שטײט
אויך די באַנק ,אויף וועלכער ער איז געשלאָפן
וי אַזױ ר' וועלוועלע איז נתגלה געװאָרן און געקומען
ווערט דערציילט די דאָזיקע אויסערגעוויינלעכע מעשה.

קיין זשיטאָמיר,

איידער ער איז נתגלה געװאָרן האָט ער געװוינט אין פילעווע ,אַ קליין
שטעטל ,אַ היפּשער מרחק פון זשיטאָמיר ,דאָס שטעטל איז געווען באַרימט צוליב
די גרויסע יאַרידים ,װאָס זיינען דאָרט אָפּגעהאַלטן געװאָרן איין מאָל אַ חודש,
ר' וועלוועלע האָט דאָרט געהאַלטן אַ שענק און זיך מפרנס געווען פון דעם,
װאָס די פּויערים ,אין די טעג פון די יאַרידים ,פלעגן ביי אים טרינקען .די
גאַנצע איבעריקע טעג פון דער װאָך האָט ער פאַרבראַכט אין לערנען נגלה און
נסתר .קיינער האָט נישט געװוּסט פון זיינע פאַרבאָרגענע דרכים און מעשים.
איינמאָל האָט אַ פעל-סוחר פון אַ וייטער שטאָט געפירט אַ װאָגן פעל
אויפן יאַריד קיין פּילעװע ,זווּ ר' וועלוועלע האָט געװווינט .ס'איז דעמאָלט געווען

האַרבסט-צייט ,טיפע בלאָטעס און עסנדיקע קעלטן .דער סוחר ,כדי נישט צו
פאַרשפּעטיקן דעם יאַריד ,האָט זיך געמוזט שלעפּן די גאַנצע נאַכט .ער איז
דורכגענעצט געװאָרן פון רעגן ,און אַ האַלב פאַרפרוירענער איז ער גאַנץ פרי
אָנגעקומען אינעם שטעטל ,זיך אָפּגעשטעלט לעבן דער שענק פון ר' וועלוועלע
װאָהל (װאָהל איז געווען ר' וועלוועלעס פאַמיליע-נאָמען) ,אױסגעשפּאַנט די פערד,
זיי געגעבן

עסן ,אַליין אַריין אינעװייניק אין שענק און געהייסן ר' וועלוועלען
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דערלאַנגען אַ גלעזל שטאַרקן בראָנפן ,כדי זיך צו דערװאַרעמען .ר' וועלוועלע
האָט אים אָנגעגאָסן אַ פול גלעזל בראָנפן .דער סוחר האָט גענומען דאָס גלעזל
בַרכה .האָט זיך ר' וועלוועלצ נישט
און געװאָלט שוין אָנהייבן טרינקען ,אָן א

געקענט איינהאַלטן ,האָט אכַאַפּ-געטאָן דעם סוחר ביי דער האַנט און צו אים
אַזױ געזאָגט :
;זאָלסט וויסן זיין ,אַז דיין פאָטער פּלוני בן פּלונית ,װאָס איז געשטאָרבן

מיט זעקס יאָר צוריק ,איז ביי זיין לעבן געווען אזַינדיקער .ער האָט נישט תשובה
געטאָן אַפילו אינעם טאָג פון זיין טויט .ווען ער איז געקומען אויפן עולם האמת
אַ זינדיקער ,איז אויף אים נגזר געװאָרן ,פונעם בית-דיןדשל-מעלה ,מגולגל צי
ווערן אין אַ קערנדל קאָרן .האָט מען דאָס קערנדל ,מיט דײַן טאַטנס נשמה אין
דעם ,פאַרזייט אין דער ערד .איז אַז ס'האָט אָנגעהויבן פוילן ,איז אויך דיין טאַטע

צעפוילט געװאָרן .פון דעם -קערנדל איז אױיסגעװאַקסן אזאַַנג .און אַז דער װוינט
האָט געבויגן און געװאָרפן די זאַנג פון איין זייט אין דער צוייטער  --זיינען
דיין טאַטנס איברים געװאָרפן און געבויגן געװאָרן אין אַלע זייטן און ער האָט
געליטן יסורים נוראים .ווען די זאַנג איז רייף געװאָרן ,האָט מעַן זי געשניטן
מיט אַ שאַרפן שניידמעסער --- .זיינען דיין טאַטנס גלידער צעשניטן געװאָרן אויף
שטיקלעך .נאָכדעם האָט מען די זאַנג געבונדן אין אסַנאָפּ  ---האָבן דיין טאַטנס
ביינער געװוייטיקט ,און אַז מ'האָט די זאַנג געדראָשן מיט שטעקנס  --זיינען דיין
טאַטנס ביינער געדראָשן און געבראָכן געװאָרן אויף פּיצלעך .צום סוף האָט מען
די קערנדלעך קאָרן געקאָכט אויפן פייער ,כדי צו באַקומען פון זיי בראָנפן --
זיינען דיין טאַטנס איברים געקאָכט געװאָרן אין בראַנדיקן פייער -- ,און אין
אָט דעם גלעזל ,װאָס דו האַלטסט אין דיין האַנט ,געפינט זיך די נשמה פון דיין
טאַטן ,װאָס זוכט איר תיקון שוין זעקס יאָר .היינט איז דיין טאַטנס יאָרצײט.
ווילסטו ,זיין זון ,אויסטרינקען דעם כוס אָן אַ ברכה און פאַרפעלן צו י געבן תיקון
צו דער נשמה פוֹן דיין זינדיקן פאָטער?".
די מעשה איז באַלד באַװוּסט געװאָרן און איז פאַרשפּרײט געװאָרן איבער
דעם גאַנצן געגנט .האָט מען אָנגעהויבן באַטראַכטן ר' וועלוועלען פאַר אַן איש-
קדוש .דער עולם האָט זיך אַפילו אָנגעהויבן צו ווענדן צו אים מיט בקשות און
דערלאַנגען אים אקוויטלעך" ,אַז ער זאָל פאַר זיי גאָט בעטן .ווייטער פארבאהאלטן

זיך האָט שוין ר' וועלוועלע מער נישט געקענט,
איז אין דעם יאָר ,ווען ס'איז צו אים געקומען דער צדיק ,דער נסתר ,ר'
לייב שרהס  ---װאָס איז לויט דער מסורה געווען ממונה איבער אַלע ל"ו צדיקים

נסתרים ,און צוויי מאָל איַאָר פלעגט ער קומען צו זיי ,רייטנדיק אויף אװַאָלקן,
ברענגען זיי זייער חיונה און אָנווייזן זיי װאָס זייער הנהגה דאַרף זיין --- ,איז
דאָסמאָל ,אַז ר' לייב שרהס איז געקומען צו ר' וועלוועלען ,האָט ער אים באַפוילן

צו פאַרלאָזן זיין שטעטל און באַזעצן זיך אין זשיטאָמיר,
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ר' וועלוועלע װאָהל האָט אַזױ געטאָן .און אֹין זשיטאָמירער שול ,װוּ ער איז

געװאָרן שמש ,האָט ער פאַרבראַכט ביז די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן ,ר' װועל-
וועלע זשיטאָמירער האָט זיך נוהג געווען אויסצוקערן דעם שול-הויף יעדן טאָג
און זאָגן בשעת-מעשה, :איך קער און קער און ער קומט צוריל",
נאָך זיין פּטירה איז ער געקומען צו קבורה אויפן זשיטאָמירער בית-הקברות
און אויף זיין קבר שטייט אַ געמויערט

פשטיבל",

נבט

לוויה :

נושאי

המטה.

--

האָלצשניט

פון שלמה

יודאָװין,
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,נעל פּרנטחיי
קנר פּון ר' ליינ ג
|

אין שאַריגראָד ,אויפן אַלטן בית:הקברות ,איז פאַראַן אַ קבר פון אַ צדיק
מפורסם

רי לייב בעל פּרנסה *) .דערציילן זקנים ,אַז דער צדיק ר' לייב האָט אי"

בערגעלאָזט אַ צוואה צו זיינע קינדער ,אין וועלכער ער האָט זיי פאַרזאָגט ,אַז
צען דורות נאָך זיין פּטירה טאָרן זיי אויף זיין קבר נישט בעטן אויף קיין
ביז
פרנסה ,ווייל ער װועט זיך פאַר זיי נישט קענען משתדל זיין  --צוליב אָט דער
מעשה שהיה:
|
ווען ר' לייב איז נאָך געווען אַ פּיצל קינד אין די וויקעלעך ,איז אַ באַנדע
רויבער --- ,איינע פון די באַנדעס ,װאָס האָבן אַזױ אָפט געבושעוועט אין אוקראַי"
 -באַפאַלן שאַריגראָד ,גערויבט און געמאָרדעט און קיינער איז נישט געוועןנע,

זיכער מיטן לעבן .זיינע עלטערן ,מיט נאָך עטלעכע ייִדן ,איז געלונגען צו אַנט-

לויפן אין די אַרומיקעע בערג און זיך אױיסבאַהאַלטן אין אַ הייל .איידער אָבער
האָבן נאָך באַװיזן אָפּצוכאַפּן דעם אָטעם ,האָבן שוין די רויבער זיך דערװוסט
זיי
זייער באַהעלטעניש און זיי נאָכגעיאָגט .זיינען זיי געװוען געצװוּנגען אין
יפון
אייל צו פאַרלאָזן די הייל און װידער לויפן צו זוכן אַ נייע באַהעלטעניש .איז
גע
ר גרויסער בהלה ,אין דער פינצטערניש פון דער נאַכט ,האָבן ר' לייבס
אין דע
נישט באַװויזן מיטצונעמען זייער קינד פון דער הייל .ווען זיי האָבן זיך
עלטערן
ר געכאַפּט ,אַז דאָס קינד איז נישטאָ ,איז שוין געווען צוישפּעט אומצו"
שפּעטע
קערן זיך .די רוצחים האָבן שוין געהאַט אַרומגערינגלט די הייל,
האָבן די עלטערן געוויינט ,געטרויערט און זיך נישט געװאָלט טרייסטן .אין
לעכע טעג אַרום ,װוען די באַנדע איז שוין געװען אַװעק ,זיינען די פאַרבי"
שט
 )+אַן ענלעכע מעשה וועגן ר' לײבן דערציילט ח .א .קרופּניק ,אין פרשומות",
סדרה חדשה ,כרך ב' ,זייט .601
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

טערטע ,יאושדיקע עלטערן צוריק געגאַנגען צו דער הייל ,כדי אויפצוזוכן דעם
קערפּער פון זייער קינד און עס לפּחות ברענגען צו קבר ישראל ,װי דערשטוינט
זיינען זיי אָבער געװאָרן ,ווען זיי זיינען אַריינגעקומען אין דער הייל און געפונען
זייער קינד אַ לעבעדיקס .ס'איז געלעגן אין די וויקעלעך ,אַקוראַט אַזױ וי זי

האָבן עס איבערגעלאָזט .ס'האָט געסמאָקעט דאָס גראָבע פינגערל ,װאָס ס'האָט
געהאַלטן אין מויל .ס'איז געווען פריש און געזונט .בלויז צוויי טיפע קנייטשן
האָבן זיך געצויגן פון אונטער די אויגן ביז צום מויל,
ר' לייב איז דערנאָך אוױיסגעװאַקסן ,באַרימט געװאָרן װי אַ גרויסער צדיק
און איז כל ימיו געווען אַ ביטערער אָרעמאַן.
פאַר זיין פּטירה האָט ער צונויפגערופן זיינע קינדער און זיי דערציילט ,אַז
אין יענע טעג ,ווען ער איז געבליבן אין דער הייל ,האָט ער זיך דערנערט פון
זויגן זיין גראָבן פינגער ,דערפאַר איז ער דינער פון די אַנדערע ,און געטרונקען
די טרערן פון זיינע אויגן .,דערפאַר די צוויי קנייטשן ,װאָס ציִען זיך אויף זיין
פּנים פון די אויגן ביז צום מויל ,און אַז דער נס ,װאָס איז מיט אים דעמאָלט

געשען ,איז געווען אַזױ גרויס ,אַז ער האָט אויפגעגעסן זיין פּרנסה און די פּרנסה
פון זיינע קינדער און קינדס-קינדער ביז צום סוף פון צען דורות.
באַשטעטיקן טאַקע שאַריגראָדער ייִדן ,אַז זיינע קינדער און קינדס-קינדער,
ביז צען דורות ,װוּ נאָר זיי האָבן זיך געפונען ,זיינען געבליבן אַלע טעג פון זייער
עבן עניים ואביונים ,אָרעמעלײט אין זיבן פּאָלעס.
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האָלצשניט פון שלמה

יודאַװֹין.
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קנר פון ר' ליכער חנדול אין באַרדיטשעוו
אויפן אַלטן בית-הקברות ,װאָס איז שוין כמעט אינגאַנצן חרוב ונחרב ,די
מצבות .אָפּנעשװענקט פון רעגן ,אייניקע צעשפּאָלטן אויף עטלעכע שטיקער ,איז
בלויז אויף איין מצבה ,הגם שוין אויך אויסגעבויגן אויף אַ זייט און האַלב אייג"
געזונקען ,קען מען נאָך גאַנץ דייטלעך איבערלייענען די פאָלגנדיקע פאַרבליבענע
אויסגעקריצטע שורות:
 ..5"1,הקדוש רבי אליעזר ליבער ..שמת בדבר בשנת תקל"א.
ווערט דערציילט ,אַז אין דעם יאָר תקל"א ( )1771איז אין באַרדיטשעי
אויסגעבראַכן אַ שרעקלעכע מגפה .יעדן טאָג זיינען אין דער מגפה הונדערטער
מענטשן געשטאָרבן .די באַרדיטשעװער

רבנים און ראשי-הקהל האָבן געטאָן אַלע

אָנגענומענע מיטלען און סגולות :ס'זיינען פאַרפאַסט געװאָרן ספּעציעלע תפילות*),
מ'האָט פאַרריכט דעם

גדר אַרום דעם

בית-הקברות; מ'האָט אַפּילו געשטעלט אַ

שװאַרצע חוֹפּה ,אָבער קיין שום תרופה האָט נישט געהאָלפן
מגפה,

איינצושטילן

די

אַז דער צדיק רבי ליבער האָט דערזען ,אַז ס'איז כלו כל הקיצין ,די גאַנצע

שטאָט איז אין געפאַר אָפּגעװישט צו װערן -- ,האָט ער געלאָזט רופן צו זיך די
דיינים ,די ראשי-ישיבה ,אויך די ראשי-הקהל ,און פאַר זיי אַלעמען האָט ער
מקבל געווען אויף זיך צו זיין דער קרבן-עדה פאַר זיין שטאָט.
אין דער זעלבער נאַכט איז רבי ליבער נפטר געװאָרן ,און די מגפה האָט
באַלד אויף מאָרגן אויפגעהערט,

*) די דעמאָלט פאַרפאַסטע תפילות זיינען אויפגעשריבן געװאָרן מיט סופרישיכתב
אויף פּאַרמעט ,און זיינען אָפּגעהיט געװאָרן אינעם ארויקודש פון רבי ליבערס שול.
אין אַ עתיצרה האָט מען זיך מיט זיי באַנוצט .וועגן רבי ליבערס שול זען פריער ,ז' .94
122
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קבר פון די עקדושי פאַוולאַויטש"
נעבן דער גרויסער שול אין זשיטאָמיר איז פאַראַן אַ מצבה ,וועגן וועלכער
ס'ווטרט

דערציילט אַ היסטאָרישע

פּאַסירונג,

| = די מצבה איז איבערהאַלב איינגעזונקען אִין דער ערד ,און פון די אָפּגע-
ריבענע .פון אַלטקײט און אָפּגעשװענקטע פון רעגן אותיות קען מען נאָך קלאָר
אַרױסלײענען די װערטער ,קדושי פּאַוולאָוויטעש".
די געשיכטע וועגן די ?;קדושי פּאַװלאָװויטש? האָב איך געהערט אין אַ מושב-
זקנים אין זשיטאָמיר ,איינער אַ זקן האָט מיר פאַרזיכערט ,אַז די דאָזיקע מעשה,
װאָס ער דערציילט ,האָט ער אַלײין געזען פאַרשריבן

אין דעם אַלטן פּנקס-הקהל,

װאָס איז פאַרברענט געװאָרן אין אַ גרויסער שרפה .און בערך אַזױ האָט דער זקן

דערציילט;

|

פּ,אַוולאָויטש  --אַ קליין שטעטל נישט ווייט פון זשיטאָמיר -- ,האָט צו
יענער צייט געהערט צו אַ דוכס ,װאָס האָט געװווינט אין אַ דאָרף פון יענער זייט
זשיטאָמירער בריק .האָט מען אײינמאָל פאַרמסרט פאַרן דוכט ,אַז די פּאַװלאָװי"
טשער ייַדן גרייטן זיך צו מאַכן אַן אויפשטאַנד קעגן אים און װעלן אויפהערן
צו צאָלן די שטייערן .האָט דער דוכס אַרױסגעגעבן אַ באַפּעל ,אַז ייִדן טאָרן זיך
נישט צונויפקומען איניינעם ,און אויב מ'וועט טרעפן מער וי דריי ייִדן צוזאַמען,
איז אחת דתם להמית ,מ'וועט זיי משפּטן צום טויט .און דער דוכס האָט אַװעק-

אַז זי זאָל יומם ולילה היטן די ייִדן ,נישט עובר צו זיין

געשטעלט אַ שמירה,
אויף זיין באַפעל,
,דער דעמאָלטיקער

פּאַװולאָװויטשער

רב,

רבי

עקיבא,

האָט זיך

כל ימיו

נוהג געווען אָפּצוריכטן די ,סדרים" מיט אַ מנין .ווען ס'איז געקומען פּסח צום
ערשטן סדר ,האָבן זיך נישט קוקנדיק אויף דעם דוכס' גזירה ,צונויפגעקליבן
ביש "רב אין הויז ,פאַרבאָרגענערהייט ,עלף ייִדן פון זיינע גאָר נאַָענטע מקורבים,

און ניי דער שיין פון דער לבנה אָנגעהויבן בציבור אָפּצוריכטן דעם סדר.

133

אבורהם

רעכטמאַן

,די בייזע שומרים פונעם דוכס זיינען וועגן דעם געװאָר געװאָרן .האָבן זי
אַרומגערינגלט דעם רבס הז און רבי עקיבאן מיט זיינע עלף מקורבים אָפּגץ-
פירט צום דוכס ,און אויף זיין באַפּעל זיי פאַרשפּאַרט אין תפּיסה,
,אין עטלעכע טעג אַרום איז אַרױס דער פּסק-דין ,אַז מ'זאָל זיי אַלע טויטן
מיט מיתות משונות",
דער זקן האָט אַראָפּגענומען די ברילן ,אויסגעווישט די פייכטע אױגן און
פאָרגעזעצט :
;האָט מען עטלעכע פון די געכאַפּטע ייִדן אַרײינגעלײגט אין פעסער ,אָנגע-
קלאַפּט פון אַלע זייטן מיט לאַנגע טשוועקעס און אַרונטערגעקײיקלט פונעם דער-
בײיַקן באָרג .די ייִדן זיינען צעשטאָכן געװאָרן פון די טשװעקעס צום טױט;
אייניקע האָט מען צוגעבונדן צו עקן פון פערד און אַרומגעשלעפּט איבערן שטאָט,
ביז ס'איז זיי אוױיסגעגאַנגען די נשמה; אייניקע האָט מען אַרויפגעזעצט דורכן פי-
הטבעת ,דעם אונטערשטן אַרױסגאַנג ,אויף פאַרשפּיצטע פלעקער און זיי געטראָגן
אין דער לופטן ביז זיי האָבן אויסגעהויכט דעם לעצטן אָטעם; אייניקע האָט מען
צוגעבונדן זייערע פיס צו צוויי אַרונטערגעבויגענע ביימער ,און נאָכדעם האָט
מען די ביימער אָפּגעלאָזן און זיי זיינען אַזױ אַרום צעריסן געװאָרן אויף צווייען:
און דעם רב ,רבי עקיבאן ,האָט דער דוכס געהייסן פערטלען ,דאָס הייסט צע-
שניידן אויף פירן און אויפהענגען די פיר חלקים אויף אַלע פיר באַזונדערע
ראָגאַטקעס ,װאָס פירן קיין זשיטאָמיר ,כדי די זשיטאָמירער ייִדן זאָלן דאָס זען
און נישט װאָגן צו װידערשפּעניקן",
דער זקן האָט אָפּגעכאַפּט דעם אָטעם און ווייטער דערציילט;
;דער דוכס האָט באַפוילן צונויפצוקלייבן די עלף קערפּערס פון די אומ"
געקומענע און זיי אַלע באַגראָבן אין איין קבר אויפן גװיַשן צווינטער .און אַ
באַזונדערן שומר האָט דער דוכס אַװעקגעשטעלט ,אָפּצוהיטן דעם קבר ,אַז ייִדן
זאָלן נישט אַרױסגנבענען די אומגעקומענע און זיי ברענגען צוֹ קבר ישראל,
,האָט זיך א-ין עטלעכע טעג אַרום באַװיזן רבי עקיבא אין חלום צום שמש
|
פון דער גרויסער שול אין זשיטאָמיר און אים געהייסן גיין אויסגראָבן די קדושים
און זיי ברענגען צו קבר ישראל ,און דערפאַר אים צוגעזאָגט ,װועט עֶר זוכה זיין
קומען צו קבורה מיט זיי צוזאַמען.
;דער שמש האָט זיך מכין געווען מוסר נפש צו זיין זיך צוליב דער דאָזי"
קער גרויסער מצווה .האָט ער זיך פאַרשטעלט פאַר אַ בראָנפן-הענדלער ,און
דורך פאַרשיידענע מיטלען איז אים געלונגען אָנצושיכורן דעם שומר ,ביז ער
איז איינגעשלאָפן .,דעמאָלט האָט ער ,מיט דער מיטהילף פון עטלעכע אַנדערץ

ייִדן ,אױיסגעגראָבן די קערפּערס פון די עלף קדושים ,אַרײנגעלײגט זיי אין
זעק ,צונויפגעקליבן אויך די פיר חלקים פון רבי עקיבאס קערפּער ,זיי געבראַכט'
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אויף אַ פור קיין זשיטאָמיר אין מיטן דער נאַכט און טאַקע באַלד זיי מקבר געוועך
לעבן דער שול ,פון וועלכער ער איז געווען דער שמש.
;די זעלבע נאַכט  --האָט דער זקן פאַרענדיקט  --איז דער שמש געשטאָרבן,
און אויף זיין בקשה האָט מען אים מקבר געוען איניינעם מיט די קדושי פּאַװ"
לאָװיטש ,און אויף זייער קבר איז אויפגעשטעלט געװאָרן די אױיבנדערמאָנטע
מ'צובה".

אינעם פּנקס ,װאָס געפינט זיך אין דער זשיטאָמירער שול ,האָב איך געזעך
אויסגערעכנט די נעמען ( 31נעמען) פון די פּאַװלאָויטשער קדושים ,דעם שמש
אַרײינגערעכנט .די מעשה גופא איז אין פּנקס נישט געוען .ס'איז כדאי אויך
איבערצוגעבן ,אַז נאָכדעם װוי דער אַלטער האָט געענדיקט צו דערציילן די מעצשה
וועגן די קדושים ,האָט אַ צווייטער זקן ,װאָס איז דערביי געזעסן ,זיך אָנגערופן;
,דאָס איז נאָך נישט דער סוף פון דער מעשה ,ס'גייט נאָך ווייטער .ס'איז
געווען אַזױ :עטלעכע טעג נאָך דעם וי מ'האָט אויסגעהאנגען אויף די ראָגאַטקעס
די טיילן פון רבי עקיבאס קערפּער ,איז דער דוכס ,ימח-שמו  ---ער ,מיט זיין
ווייב ,די מרשעת ,מיט זייער איינציקער טאָכטער ,די ,פּאַניענקע* ,געפאָרן זונ"
טיק אינדערפרי קיין זשיטאָמיר אין קאָסציאָל אַרין .געפאָרן זיינען זי אין אַ
קאַרעטע ,געשפּאַנט מיט פיר פּאָר ;סטאַיענע" פערד ;נאַשפּיץ" .איז אַז זיי זיינען
אַרױפגעפאָרן אויף דער בריק ,האָט דער רשע ,דער דוכס ,דערזען דעם טייל
קערפּער פון רבי עקיבא ,װאָס איז לויט זיין באַפעל געהאנגען איבערן בריק,
האָט ער אַרױסגעכאַפּט די בייטש פונעם אָנטרײיבערס האַנט און אַ שמיץ-געטאָן
מיט דער בייטש איבערן טייל פון רבי עקיבאס קערפּער ,אויסגעשריַען מיט
חוצפּה אויף פּויליש, :גאַדאַי ,אַקיבאַ!?" (רעד ,עקיבא) ,און זיך בשעת-מעשה
פאַרגאַנגען אין אַ גרויס געלעכטער :כאַדכאַדכאַ און כאָדכאָדכאָ! פּלוצים האָבן זיך

די פערד צעפּאָלאָשעט ,די קאַרעטע האָט זיך געגעבן אַ קער איבער פון דער
בריק גלייך אין טייך אַריין און דער דוכס ,זיין ווייב ,זיין טאָכטער ,דער אָנטרייבער.
אויך די פערד  --אַלע זיינען דערטרונקען געװאָרן",
;ניין ,ניין!"  --האָבן עטלעכע זקנים אויסגעשריען מיטאַמאָל ; ---דעם אָנטריי-
בער האָט מען אַרױסגעראַטעװעט!?.
דער ייִדישער יושר ,דאָס ייַדישע האַרץ ,דאָס ייִדישע געפיל פאַר גערעכ-
טיקייט האָט נישט געקענט דערלאָזן אומצוברענגען אַ מענטשן ,װאָס האָט נישט
געהאָט קיין דירעקטע שייכות צו דעם פאַרברעכן.
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אויפן אַלטן בית-הקברות אין אָסטראָה געפינט זיך אפַירעקיקע
נע מצבה ,אויף וועלכער ס'איז אויסגעקריצט מיט בליטה-אוֹתיות ;
,3.

חיים בן חי { ..שנולד בקבר

שטיינער-
|

אמן".

וועגן דער מצבה האָט אונדז אַן אָסטראָהער זקן דערציילט ,אַז ע רר האָט אַלײין
ג.עזען פאַרשריבן אינעם אַלטן פּנקס-הקהל ,וועלכער איז מיט יאָרן שפּעטער
פּאַרניכטעט געװאָרן אין אַ שרפה ,די פאָלגנדיקע מעשה וועגן דעם חיים בן חיה.
ס'האָט אין אָסטראָה געלעבט אַ יונג פּאָרפאָלק .ער האָט געהייסן שומואל
און זי  ---חיה .זי  --אַ נגידישע טאָכטער; ער  --אדַערפאָלגרײיכער װאַלד-סוחר,
װאָס האָט זיך פאַרנומען אויך מיט שיקן;פּליטעס" (געהילץ) מיטן װאַסער קיין

דײיטשלאַנד ,דאָס פּאַרפאָלק האָט געלעבט אין שלום ושלװוה ,אין גרויס אהבה,
און הגם ס'זיינען שוין געווען פאָריבער עטלעכע יאָר נאָך זייער חתונה ,האָבן זי
אָבער נאָך אַלץ נישט זוכה געווען צו האָבן אקַינד,
צוליב זיינע גרויסע מסחרים איז פון צייט צו צייט שמואל מיטגעפאָרן מיט
די ,פּליטעס* ,כדי אונטערצופירן די חשבונות מיט די באַשטענדיקע סוחרים
זיינע אין דייטשלאַנד ,און אויך כדי צו מאַכן פאַרבינדונגען מיט ניע סוחרים
אין אַנדערע שטעט און לענדער .אַזאַ נסיעה האָט געוויינטלעך געדויערט עטלעכע
חדשים און אַמאָל  ---אַ גאַנץ יאָר.
מאַכט זיך איינמאָל ,ווען ער האָט זיך געהאַט אַרױסגעלאָזט אויף אַזאַאַלאַנגער

נסיעה ,און ער איז שוין געהאַט געווען אין װעג עטלעכע װאָכן ,האָט ער זיך
פּלוצים געכאַפּט ,אַז ער האָט איבערגעלאָזט אין דערהיים ,פּשוט פאַרגעסן מיטצו-
נעמען מיט זיך ,די חשבונות ,קאַנטראַקטן ,קװיטאַנציעס און אַפילו די אַדרעסן
פון זיינע קונדן .ס'איז פאַר אים קלאָר געווען ,אַז אָן אָט די אַלע פּאַפּירן און

דאָקומענטן װעט זיין נסיעה זיין אַרױסגעװאָרפן.,
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אפגעשְטעלט די ,פּליטעס* אינמיטן וועג ,געדונגען אַ שנעל-שיפל און זיך אומ"
|
געקערט אַהיים,
ווען ער איז געקומען נאָענט צו זיין שטאָט ,האָט ער נישט געװאָלט ,אַז מיזאָל

זיך דֶערווֹיסְן וועגן זיין פאַרזען און דערנאָך פון אים אפשר גְאָר חוזק מאַכן --
האָט ער זיך פּאַרשטעלט פאַר אַ פרעמדן און .איז אַזױ ,אַ פאַרשטעלטער ,דורכ-
|
|
געגאַנגען די שטאָט און געקומען צו זיך אַהיים.
די ווייב זיינע איז געווען אויסער זיך פון גליק .זיי האָבן זיך ביידע משמח
געווען .ער האָט איבערגענעכטיקט און אויף מאָרגן ,כעלות השחר ,האָט ער מיט-
גענומען די נייטיקע פּאַפּירן ,זיך האַרציק געזעגנט מִיט זיין ליבער פרוי און אַ
פאָרשטעלטער זיך צוריק געלאָזט אויף זיין װײטן װעג ..
ק;יינער אין שטאָט האָט נישט געװוּסט װעגן זיין אהיימקומען : ,האָט אָבער
י!אָ געװוּסט; אַז עפּעס אפַרעמדער מאַן ,אַן אורח ,האָט גענעכטיקט ביי זיין ווייב
1
אין הויז,
און ס'איז אַזױ .געשען ,אַז דווקא פון דער נאַכט איז זיין וויים /פאַרגאַנגען
אין טראָגן,
אַז זי האָט דערגרייכט די חדשים ,ווען מ'האָט באַשיינפּערלעך דערקענט,
אַז זי איז מעוברת ,האָט די גאַנצע שטאָט אָנגעהויבן רעדן וועגן דער נאַכט װאָס
דעד פרעמדער האָט ביי איר גענעכטיקט ,און ס'איז אויף איר געפאַלן דער חשד
ענומען זיך פון איר
פון זנות .האָט מען אָנגעהויבן קוקן קרום אויף איר אגון
|
|
|
ד-ערווייטערן.
זי האָט דערפילט די בייזע בליקן ,װאָס זיינען פון אַלעמען אויף איר גע-
פּאַלן ,זי האָט זיך אָבער נישט געקענט העלפן .קיין טעלעפאָן ,אָדער טעלעגראַף,
איז צו יענער צייט נאָך נישט געווען ,אַז זי זאָל קענען אָנזאָגן איר מאַן די
גליקלעכע בשורה ,אַז גאָט האָט געבענטשט איר טראַכט און אַז זי איז שװאַנגער
געװאָרן .האָט זי מיט אַ פאַרביטערט האַרץ טאָג און נאַכט אויסגעקוקט אירע
אויגן ,אַז איר מאַן ,איר טייערער שמואל ,זאָל שוין אַהיימקומען און אַראָפּנעמען
דעם מיאוסן פלעק ,דעם ביטערן חשד ,װאָס מ'האָט אויף איר געװאָרפן.
און דאָ דערנעענטערט זיך שוין די צייט פון איר געלעגן װערן און די
ווייבער פון שטאָט ,אַפילו אירע נאָענטסטע שכנות ,האַלטן זיך פון איר פון דער-
ווייטנס און ווילן מיט איר קיין שום מגע-ומשא נישט האָבן
;אַן אשת איש  --אַ זונה!?  --האָט מען סודותדיק געמורמלט,
און װאָס העכער ס'איז געװואַקסן איר בויך ,אַלץ העכער איז געשטיגן דער
צאָרן פון קהל ,ביז מ'האָט דעם גאַנצן ענין געבראַכט פאַרן בית-דין .האָט דער
רב גענוי חוקר ודורש געווען ,אויפגענומען נביית-עדות פון אנשים נאמנים ,װאָס
האָבן בשם ה' עדות געזאָגט ,אַז זיי אַלײן האָבן געזען װי דער פרעמדער האָט
גענעכטיקט ביי איר אין הויז .דעמאָלט האָט דער רב באַפּױלן דעם בית-דין שמש

אבורהם

רעכטמאַן

אויסצורופן אין אַלע מקומות קדושים ,אַז די אשה חיה ווערט צוליב דעם גרויסן
חטא פון זנות געשטעלט מחוץ למחנה ,און קיינער זאָל אין אירע ד' אמות נישט

|
שטיין.
איז ווען זי איז געקומען אויפן בראָכשטול און באַדאַרפט געבוירן דאָס קינד,
האָט קיין הייבאַם נישט געװאָלט קומען איר צו-הילף אָפּצונעמען דאָס קינד,
אִיז זי אַ פאַרשטויסענע אױיסגעגאַנגען אין גרויסע יסורים ,נאָך איידער זי האָט
|
|
דאָס קינד געבוירן.
האָט מען זי וי אַ זינדיקע באַגראָבן ,מיטן קינד אין איר בויך ,נעבן פּאַרקאַן
פון בית:הקברות .דער טאָג פון איר לוויה איז געווען אַ קאַלטער װוינטער-טאָג,
אַ זאַװוערוכע האָט געריסן דעם שניי און בלינד געמאַכט די אויגן .ווען די חברה-
קדישא האָט זיך צוריקגעקערט פון דער קבורה ,איז שוין געווען נאָך דער שקיעה.
גראָד דעמאָלט איז דער מאַן אירער ,דער װאַלד-סוחר שמואל ,אָנגעקומען
פון זיין ווייטער נסיעה .און זוי געוויינטלעך איז ער צוליב דער קעלט געווען אָנ"
געפּעלצט אין זיינע ווינטערדיקע װאַרעמע בגדים ,אויפן קאָפּ אַ הויכע פוטערנע
קוטשמע  --איז שווער געווען אים צו דערקענע.
באַגעגנט ער די נושאי-המיטה און פרעגט בי זיי:
;זאָגט מיר ,ייִדן ,ווער איז דאָס געשטאָרבן!,
ענטפערן זיי אים:
;מיר האָבן געבראַכט צו קבורה אַ יונגע פרוי ,װאָס איז געשטאָרבן אין
אירע געבורט-ווייען ,ס'איז אָבער נישטאָ װאָס זיך צו נעמען צום האַרצן .זי ,די
מרשעת ,האָט דעם טויט כשר פאַרדינט .דער מאַן אירער איז אַװעקגעפאָרן אין
מרחקים צוליב געשעפט ,האָט זי דאָ מזנה געווען מיט אַ פרעמדן און האָט גע-
זאָלט געבוירן אַ ממזר ,איז זי אױיסגעגאַנגען אין װייטיקן בעתן האָבן ...זי האָבן
מיר דאָס איצטער מקבר געװוע".
אַזױ װי ער האָט דאָס דערהערט ,איז אים פינצטער געװאָרן אין די אויגן
ער האָט באַלד באַגריפן װאָס דאָ איז געשען .און אַז דער שולדיקער אין איר טויט

איז ער .װוי אַ פייל אויסן בויגן איז ער געלאָפן צום רב ,אױיסגעבראָכן אין אַ גרויס
געוויין און דעם רב דערציילט אַלץ  --פון א' ביז ת' ,וי ער איז יענע נאַכט
געקומען אַהיים פאַרשטעלט, .פון מיר איז זי מעוברת געווען .ס'איז מיין קינד,
דער חשד איז אַן אומזיסטער!" .אַזױ האָט ער געיאָמערט און געבראָכן הדיענט.
אַז דער רב האָט דאָס דערהערט ,האָט ער צונויפגערופן זיין בית-דין ,און
מ'האָט באַלד געשיקט די חברה-קדישא אַרויסצונעמען זי פון קבר ,כדי אַרױסצו"
באַקומען פון איר דאָס קינד ,װוי דער דין איז,
און דערשטוינט זיינען אַלע געבליבן ,בעת מ'האָט דעם קבר געעפנט אין
דערזען אַ לעבעדיק קינד ליגן און זויגן פון איר טויטער ברוסט,
ערשט דעמאָלט האָבן זיך אַלע איבערצייגט,
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כשרע נשמה ,און אַז קהל איז קעגן איר באַגאַנגען אַ געװאַלדיקע עוולה .האָט
מען זי מקבר געווען אויף אַן אַנדער ,חשוב אָרט .מ'האָט גוזר תענית געווען און
גאַנץ קהל איז געקומען אויף איר קבר מחילה בעטן ,און דער רב אַליין האָט נאָך

איר אַ גאַנץ יאָר קדיש געאָגט,
דעם

געגעבן חיים ,נאָך זיין מוטערס

קינד אירן האָט מען אַ נאָמען

נאָמען

חיה .זיין פאָטער האָט פון אים געהאַט פיל נחת .און חיים האָט מאריך ימים געווען
צד זקנה

ושיבה,

ווען ער איז נפטר געװאָרן ,האָט מען אויף זיין מצבה אויסגעקריצט;
;"9נ חיים
יפון חיה ,װואָס

בן חיה ,שנולד
איז געבוירן

בקבר

געװאָרן

אמו
אין

-דאָ איז באַערדיקטזיין מוסערס

חיים,

דער זון

קבר"
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קנר פון יונגןקדוש ,װאָס איז כאַנראָכן
געװאָרן לעבעדיקערהייט
אין אָסטראָה געפינט זיך נאָךעד-היום דער פּרעכטיקער פּאַלאַץ ,אין וועלכן
ס'האָט .מיט יאָרן צוריק געװוינט דֶער דוכס ,צו וועמען די שטאָט איז דעמאָלט
געווען אונטערגעװאָרפן,
נישט ווייט פון דעם פּאַלאַץ איז פאַראַן אַ מצבה ,אויף וועלכער מיקאָנאָר
|
לייכט איבערלייענען די ווערטער:
פינ הצעיר הקדוש ענקבר חי
( -דאָ איז נאַערדיקט

דער

ינגער

קדוש,

װאָס איז

באַגראָבן געװאָרן

לעבע-

דיקערהייט),
ווערט דערציילט ,אַז דער יונגערמאַן ,דער צעיר ,איז געווען זייער אַ שיי-
נער ,אַ יפה-תואר ,הויך געװאַקסן ,גרויסע ליכטיקע אויגן און גלייך װוי אַ צעדער-
כוים ,זיינע עלטערן האָבן געהאַט אַ רייכע קראָם פון די בעסטע שפּיזן ,קאָנפעקטן
און אַלערלײ וויינען און מעדן .,פלעגן די פריצים פונעם געגנט קומען ביי זײ
איינקויפן ,און דער בחור האָט אָפּט אַרױסגעהאָלפן

אין דער קראָם,

| ויהי היום איז דעם דוכס' בת-יחידה דורכגעפאָרן אָסטראָה און זיך אָפּגע-
שטעלט ביי דער קראָם איינצוקויפן אייניקע פּראָדוקטן .גראָד דעמאָלט איז דער
בחור געווען אין קראָם ,האָט ער זי באַדינט,
װי נאָר זי האָטדעם בחור דערזע ,איז זי פאַרכאַפּט געװאָרן פון
זיין שיינקייט און נישט געקענט אָפּטאָן אירע אויגן פון אים .זיין ליכטיק פּנים
האָט זי ווי פאַרכישופט און אַ גרויס גלוסטעניש צו אָטידעם שיינעם בחור האָט
אָנגעפילט איר יונג האַרץ און זי נישט געלאָזט רוען אַפילו שוין נאָכדעם װי זי
איז צוריקגעקומען אין איר פּאַלאַץ.
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די גאַנצע נאַכט האָט זי נישט געקענט אײנשלאָפן ,די ליכטיקע געשטאַלט

פון דעם בחור האָט געשוועבט פאַר אירע אויגן און די תאווה צו אים האָט אין
איר געברענט װי אַ העליש פייער.

האָט זי באַלד אינדערפרי געהייפן שפּאַנען איר שענסטע קאַרעטע ,געשיקט
איר פאַרטרױיענסװערטן דינער צו פאַרבעטן דעם בחור צו איר אין פּאַלאַץ אַריין.
די קאַרעטע האָט זיך אָבער אומגעקערט אלַיידיקע .דער בחור איז צו איר
נישט געקומען.
האָט די דערצאָרנטע ,קאַפּריזנע דוכסה פאַרטראַכט אטַייוולשן פּלאַן וי אַזו

אירס צו דערגרייכן און ברענגען דעם בחור צו זיך :זי האָט געשיקט עטלעכע
פון אירע שטאַרקע דינער ,זיי שטרענג באַפוילן אַרױיסצוגנבענען דעם בחור פון
זיין היים ,אָדער גאָר כאַפּן אים אינמיטן גאַס ,אַבי צו ברענגען אים ,אַן אומבאַ-
|
שעדיקטן ,צו איר,
און אַזױ איז טאַקע געשען .מ'האָט דעם בחור געכאַפּט ,איבערגעװאַלט אַרײינ-
געזעצט אין קאַרעטע און אים געבראַכט צו איר אין פּאַלאַץ,
האָט זי אים אָפּגעשלאָסן ביי זיך אין פּאַלאַץ און עטלעכע מאָל אטַאָג

גע"

קימען צו אים ,אים געקושט ,געהאַלדזט און אָנגערעדט צו זינד,
אַזױ זיינען אַװועק עטלעכש טעג .מיט יעדן טאָג זיינען אירע קושן הייסער
געװאָרן און איר תאווה האָט זיך נאָך מער צעפלאַקערט ,דער בחור אָבער איז
צו איר געבליבן קאַלט וי פריער.

האָט זי דערפילט און באַגריפן ,אַז מיט גוטע רייד װעט זי אים נישט ביי-
קומען  --איז זי איינמאָל ,אין אַ מיטן נאַכט ,געקומען צו אים איננאַנצן אַ נאַ-
קעטע ,אַרומגעװיקלט זיך אַרום אים און נישט אויפגעהערט צו האַלדזן און צו
קושן אים ,מיט אַזויפיל ברענענדיקער גלוסטעניש און פייערדיקער תאווה ,ביז
די נשמה איז איר אויסגעגאנגען .זי איז פאַרברענט געװאָרן אין איר אייגענעם
העלישן

פייער.

אַז דער דוכס איז דערגאַנגען װאָס דאָ איז געשען ,האָט ער אין גרויס גרימ-
צאָרן באַפױלן צו באַגראָבן דעם בחור לעבעדיקערהייט אין גאָרטן פון זיין פּאַלאַץ,
נישט ווייט פונעם קבר פון זיין טויטער טאָכטער.
מיט יאָרן שפּעטער האָבן די אָסטראָהער ייִדן אַװעקגעשטעלט אויפן קבר
פון אָט-דעם לעבעדיק-באַגראָבענעם בחור ,װאָס האָט מקדש השם געוען ,די
אוױיבנדערמאָנטע שטיינערנע מצבח,
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דאַס ,שטינליי פונעם ,נאר'היטביי
יין װײיבֿ
היט ז

אויפן אַלטן בית-הקברות אין מאָהילעוו איז פאַראַן אַ אשטיבל" אויפן קבר
פון אַ קדוש .ביי דער מזרח-װאַנט פונעם ;שטיבל" שטייט אַ מצבה ,אויף וועלכער
|
ס'איז אויסגעקריצט :
פּינ
גבאר
אייר
יידישע

הנעורפים

היטב"
תפ"ג

הקהושים

ואשתו
לפ"ק

הצנועה

מו"ה
מרת

ישעי'י

במו"ה

רעכיל בת

מו"ה

אברהם
ריב"ז,

בעל

המחבר

שנפטרן

י*ג

ת'נ'יציביה.

איבערזעצונג :
(דאָ זיינען באַערדיקט

די הייליקע נשרפים

ישעי' ,דער זון פון אברהם,

דער

היטב" און זיין גאָטספאָרכטיקע פרוי רעכיל ,די טאָכטער
מחבר פונעם ספר ,באר
ביידע זיינען נפטר געװאָרן ייג אייר תפּ"ג ( )2271לפּ"ק)...
פון ריב"ז .זיי

רבי ישעיה איז געווען רב אין מאָהילעוו .ווערט וועגן אים דערציילט,
דער
געווען אַ גרויסער גאון ,סיי אין ניגלה און סיי אין ניסתר ,און איז
אַז ער איז
ה געזעסן און געלערנט תורה .איינמאָל ,בעתן לערנען ,איז אים קשה
יומם וליל
ר הלכה .װאָכן-לאַנג האָט ער געפאָרשט און געזוכט  --און האָט
געװוערן אַ דב
ענט פאַרענטפערן דעם האַרבן ענין .האָט ער געשריבן צו אַ סך רבנים
נישט געק
ן זיין דור ,געפירט שאלות-ותשובות ,געזוכט אַ הסבר ,אָבער די
און גאונים פו
שובות ,װאָס ער האָט באַקומען ,האָבן אים נישט קלערער געמאַכט דעם
אַלע ת
שווערן פאַרפּלאָנטערטן דבר-הלכה.

רבי ישעיה שטאַרק מצער געװען און באַשלאָסן מטריח צו זיין
האָט זיף
רה" ,אַז ער אַלין זאָל פאַר אים קלאָר מאַכן דאָס נישט פאַר"
דעם ישר-התו
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שטעגדלעכע .כדי דאָס צו דערגרייכן האָט ער אָנגעהויבן זיך מקדש און מטהר
זיין דורך תפילה און טבילה ,האָט געפאַסט הפסקות ,מיחד געווען יחודים ,מכוון
געווען כוונות און געזוכט צו דערגרייכן דעם סוד פון צירופי-שמות .אַזױ זענען
פאַרביי טעג און װאָכן ,ביז אין איין שיינעם טאָג ,ווען ער איז אַ געלייטערטער,
אַ געהיײיליקטער געשטאַנען און מתפּלל געווען מיט גרויס כוונה ,און בשעת-מעשה
געמאַכט צירופים פון הייליקע שמות  --האָט ער פּלוצים דערזען װי פון הימל
נידערט אַראָפּ צו אים אַ פייערדיקער מלאך .ער האָט באַלד דערקענט ,אַז נישט
דער ;שר התורה" נידערט און קומט ,נייערט דער פשר-האש" .און כהרף-עין
האָט ער באַגריפן ,אַז ער האָט אַװדאי זיך ערגעץ-װו טועה געווען אין די צירופים
פון די שמות הקדושים און אָנשטאָט דעם פשר-התורה" האָט ער גאָר אַראָפּגע-
בראַכט דעם ,שר-האש" .איז אים אַ פּחד באַפאַלן .ער האָט באַנומען ,אַז אַ גרויסע:
סכנה לויערט אויף זיין שטאָט :זי קען ,חלילה-וחס ,אינגאַנצן פאַרצערט װערן
פונעם גרויזאַמען ?שר-האש" ,ווייל ס'איז ידוע ,אַז אַ מלאך מוז אויספירן זיין
שליחות .האָט ער באַלד מיטגעטיילט זיין ווייב וועגן דער גרויסער סכנח ,און
זיי ביידע זיינען אַרױסגעגאַנגען אַנטקעגן דעם אָנקומענדיקן ;שר-האש" ,געפאַלן
פאַר אים אויף זייערע פּנימער און מוסר-מודעה געוען ,אַז אַזױ וו זיי אַלֵין
זיינען שולדיק אין זיין טירחה ,זיינען זיי דעריבער מוכן ומזומן מקבל צו זיין
דעם פולן עונש פון זיין שליחות אויך אויף זיך אַלין .זי זיינען גרייט מקדש-השם

צו זיין -- ,בתנאי ,ס'זאָל ,חלילה ,קיינעם גאָרנישט שאַטן,

זיינען רבי ישעיה מיט זיין ווייב אָרײנגעגאַנגען צוריק אין הויז ,זיך פאַר-
מאַכט אינעװוייניק און אָנגעהויבן זאָגן װוידוי .און אַ פייער האָט אַרומגעװיקלט
דאָס הויז פון אַלע פיר זייטן און זיי זיינען פאַרברענט געװאָרן ,װוי אַ קרבן עולה,

אויף קידוט-השם ,קידוש התורה און קידוש העיר .און ס'איז געשען אַז אויסער
זייער אייגן הויז האָט דאָס פייער נישט אָנגערירט קיינעם נישט ,אַפילו כי הוא זת,
ווען די שרפה האָט זיך איינגעשטילט ,האָט מען צונויפגעקליבן דאָס אַש פון
די נשרפים ,ר' ישעיה און זיין פרוי רעכיל ,געבראַכט צו קבורה אויפן אַלטן
בית-עלמין ,אויף זייער קבר אויפגעבויט דאָס ;שטיבל" און געשטעלט די אויבן-
דערמאַנטע מצבה,
און אין די מאָהילעװוער בתייתפילה זיינען ביז לעצטנס געהאנגען צדקח-
פּושקעס מיטן אויפשריפט :ענרות יאָרצײיט לבאר-היטב" ,ווייל װי ס'ווערט דער-
ציילט ,איז אַ קורצע צייט באַלד נאָך דער געשעעניש געקומען רבי ישעיה ,דער
;באר-היטב? ,צו חלום צו עטלעכע חשובע בעלי-בתים ,אין איין און דער זעל-
בער נאַכט ,און זיי מעורר געווען ,אַז זיי זאָלן נישט פאַרגעסן אָנצוצינדן נשמה-
ליכט אינעם טאָג פון זייער יאָרצײט מדי שנה בשנה .האָט מען זינט דעמאָלט
איינגעשטעלט אָט-די באַזונדערע פּושקעס מיט דער אױכנדערמאַנטער אויפשריפט,

143

אברהם

רעכטמאַן

זיי אָנגעקלאַפּט אין אַלע מקומות קדושים .פון די אָנגעזאַמלטע געלטער האָט מען

געקויפט ליכט און אָפּגעהיט אָנצוצינדן די ליכט אינעם טאָג פון זייער יאָרצײט,
| אַן אַלטיטשקער ,װאָס איז געזעסן דערביי בעת מ'האָט אונדז די מעשה דער-
ציילט ,האָט צום סוף מוֹסיף געווען ,אַז ער געדענקט וי מיט עטלעכע צענדליק
יאָר צוריק האָט קהל אײינמאָל געהאַט פאַרגעסן אָנצוצינדן די נשמה-ליכט אינעם
טאָג פון זייער יאָרצייט  ---איז אֹין יענעם טאָג אױסגעבראָכן אַ שרפה ,און די
גאַנצע שטאָט װאָלט חלילה געווען אַװעק

מיטן פייער ,ווען מֿ'כאַפּט זיך נישט

באַצײיטנס .דער רב האָט געשיקט דעם שמש מכריז צו זיין ,אַז מ'זאָל תיכף-ומיד
קומען

אין דער

גרויסער

שול,

ער אַלין

האָט

אָנגעצונדן די יאָרצײיט-ליכט,

געמאַכט אַן ,אל מלא רחמים" ,געזאָגט קדיש און די שרפה האָט זיך איינגע-
וו
וי
,
=
ששילט . -
:
|
הי
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ר' זערשעניו און דער פּוילישער קאַטציאָל
אֹ
אין דעם
מצבה.

קליינעם שטעטל

אַן אָפּגעריכענע

אַרױסגעזען

די
פינ

טשיטשעלניק

פון רעגנס

האָט מען אונדז

און שטורעמס.

ס'האָבן

אָנגעוויזן אויף

אַ

זיך נאָך גענוג בולט

וװוערטער:
הקדחש

צבי

הירש,

המכונה

ר' הערשענין

דער פּרט איז תק"ב ( )2471אָדער תק"כ (,)0671
וועגן דעם ר' הערשעניו האָבן כמעט אַלע ייִדן פון שטעטל

געװוּסט צו

דערציילן די דאָזיקע װוונדער-שיינע מעשה*:
דער דוכס ,צו וועמען דאָס שטעטל האָט געהערט ,האָט איינמאָל ,בעת איי"
נעם פון זיינע אָפטע באַזוכן אין טשיטשעלניק ,באַשלאָסן צו בויען אַ פּױלישן

קאָסציאָל ,האָט ער אַראָפּגעבראַכט אַ קאַרדינאַל פון װאַרשע און איבערגעגעבן אין
זיינע הענט אָנצופירן מיטן בויען דעם געפּלאַנטן קאָסציאָל,
דער דוכס מיטן קאַרדינאַל האָבן אויסגעקליבן אַ שטח לאַנד ,װאָס האָט זיך
געגרענעצט מיטן אַלטן בית-הקברות ,פון דער מזרח-זייט --- ,וי דעם פּאַסיקסטן
מקום צום בויען.
איידער מ'האָט זיך גענומען בויען ,האָט מען אַראָפּגעבראַכט עטלעכע הויכע
גייסטלעכע ,באַװוּסטע פּריסטער ,װאָס האָבן דאָס אָרט געהײליקט דורך פּראַװען
רעליגיעזע צערעמאָניעס,

מיט שפּרינקלען ,הייליק װואַסער? און מיט רויכערן וויי-

רוך .מ'האָט אויך געפּראַװעט אַ גרויסע סעודה ,צו וועלכער ס'זיינען זיך צונויפ-
*) אַן ענלעכער

של צדיק",

װאַריאַנט

אין

,רשומית",

כרך א' ,זייט  ,892ש .ויגדרמאַן

'כ,וחו

|
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געפאָרן גלחים פון צענדליקער אַרומיקע שטעט און דערפער .די סעודה האָט זיך
געצויגן עטלעכע טעג כסדר.
באַלד װי די שמחה איז געװען פאָריבער האָט מען זיך גענומען צו דער
אַרבעט פון בויען .גלייך דעם ערשטן טאָג האָט מען אױסגעגראָבן אַ .טיפן און
ברייטן גרוב צו לייגן דעם פונדאַמענט .די בוימייסטער האָבן באַװויזן אַריינצו"-
לייגן אין אַלע פיר ווינקלען פיר ריזיקע ווינקלשטיינער ,און די מוליאַרעס האָבן
דורכן טאָג געלייגט ציגל אין דֶער לענג און אין דער ברײטיפֿונעם פונדאַמענט,
אַזױ האָבן זי אָפּגעאַרבעט דעם ערשטן טאָג ביז נאָך זון-אונטערגאַנג,
אוֹיף מאָרגן ,ווען די אַרבעטער זיינען ווידער געקומען צו דער אַרבעט ,האָבן
זיי געפונען די ווינקלשטיינער און די ציגל פונעם מזרח-זייט פונעם פונדאַמענט
(די זייט ,װאָס האָט זיך געגרעניצט מיטן ייִדישן אַלטן בית:-עלמין)  ---אַרױסגע"
װואָרפענע.
אַז דער קאַרדינאַל ,דער ממונה איבער דער בוי-אַרבעט ,האָט דאָס דערזען
האָט ער גלייך אַרױפגעװאָרפן די שולד אויף די ייַדף די ייִדן זאָלן דאָס האָבן

געקומען.
אין
אַרבעטער
שעעניש

ביינאַכט און אָנגעמאַכט דעם חורבן.
גרויס גרימצאָרן האָט דער קאַרדינאַל ,דער משגיח ,צונויפגענומען די
יניינעם מיט זיי געקומען צום דוכס ,דערציילט ועגן דער גע-
אאון
און געפאָדערט מזאָל באַלד באַשטראָפן די ייִדן ,אין וועמענס שולד

ס'איז גאָר קיין צווייפל נישטאָ,
דער דוכס איז בטבע געווען אַ גוטער .ער האָט קיינמאָל פריער די ייִדן קיין
שלעכטס נישט געטאָן ,האָט ער אויך דאָסמאָל נישט אָנגענומען דעם בישאָפס
מסירה .ער האָט אים באַרויַקט ,געהייסן איינהאַלטן זיין כעס .מ'וועט זען װאָס
מאָרגן װעט געשען.

האָבן די אַרבעטער אויף מאָרגן זיך ווידער גענומען צו דער אַרבעט מיט
גרויס פלייס .מ'האָט צוריק אַרײנגעלײגט די ווינקלשטיינער אויף זייער פריִער-
דיקן אָרט און די מויערער האָבן װוידער אויסגעלייגט די ציגל פונעם פונדאַ-
מענט,
דורכן טאָג האָט זיך דער דוכס מיישב געווען און אויסגעקליבן אסַפּעציעלע
שמירה פּון עטלעכע געזונטע פּויערים ,זיי פאַרטרויעט דעם סוד און געהייסן ,אַז
זאָלן זיי בשתיקה

באַלד נאָך דעם װי די אַרבעטער וװעלן זיך צעגיין,
צום בוי-פּלאַץ און שטרענג היטן די גאַנצע נאַכט.
און טאַקע באַלד ,נאָך זונפאַרגאַנג ,ווען די אַרבעטער האָבן אַװעקגעלײגט

די אַרבעט און אַהײמגעגאַנגען  ---זיינען
פאַרשטעקט הינטער די קופּעס ציגל און
גאַנצער לענג פון דער מזרחזזייט ,װאָס
האָבן זיי געהאַלטן װואַך* ,כדי צו קענען
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די ספּעציעלע שומרים אָנגעקומען ,זיך
אַנדערע בוי-מאַטעריאַלן ,און אויף דער
גרעניצט זיך מיטן ייִדישן בית -עולם,
כאָפּן די שולדיקע.

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

אומזיסט אָבער האָבן זיי אָנגעשטרענגט זייערע אויגן אין דער פינצטערניש
פון דער נאַכט ...קיינער האָט זיך נישט באַוויזן.
אָבער אַז ס'איז געקומען האַלבע נאַכט ,האָבן די שומרים פּלוצים דערזען װי
פונעם פונדאַמענט אין דער מזרח-זייט הייבן זיך אַרױס די שווערע וינקלשטיי-
נער ,און די לייכטע רויטע ציגל פליַען אין דער לופטן װי

פייערדיקע

פייגל,

איינס נאָך איינס .איז די שומרים אַ גרויסער פּחד באַפאַלן ,אַ שװאַרצע פינצ-
יטערע אימה ,זיינען זיי אין טויט-שרעק געלאָפן צום דוכס און אים דערציילט
|
װאָס זיי האָבן מיט זייערע אייגענע אויגן געזען.
איז דער דוכס ,נאָך אַ לאַנגן ישוב:-הדעת ,געקומען צו דער מסקנא ,אַז
יס'איז נישט אַנדערש ,וי נאָר ,אַז אונטערן פונדאַמענט דאָרטן ,אין דער מזרח"
זייט ,װאָס גרענעצט זיך מיטן ייִדישן בית:הקברות ,ליגן באַגראָבן ייִדישע מתים,
פון די שטיינער און ציגל ,װאַרפן
קענען די מתים נישט פאַרטראָגן די משא
זיי דעריבער אַרױס דעם גאַנצן פונדאַמענט מיט די געלייגטע ציגל,
די דאָזיקע סברא זיינע האָט דער דוכס אַרױסגעזאָגט פאַרן קאַרדינאַל ,דעם
משגיח .דער קאַרדינאַל האָט די סברא אָנגענומען .ער האָט זיך אָבער נישט אי"
בערגעשראָקן .אדרבא ,ער האָט געעצהט דעם דוכס אַז ער זאָל רופן צו זיך דעם
רב מיט די חשובע בעלי-בתים פון שטעטל ,פאָדערן פון זיי ,מיטן האַרבן װאָרט,
אַז זיי מוזן פּועלן ביי זייערע ייִדישע מתים אויפצוהערן שטערן אין דער בוי"
אַרבעט פונעם קאָסציאָל ,אַ ניט  ---זאָל ער זיי װואָרענען  --װעלן זיי גאָר מיאוס
|
אָפּשנײדן,
האָט דער דוכס געפאָלגט זיין עצה און אויף מאָרגן כאַלד אינדערפרי גע"
שיקט רופן צו זיך דעם רב מיט די שענסטע בעלי-בתים און צו זיי אַזױ געזאָגט:
;ייַדן! איר זאָלט וויסן זיין ,אַז אייערע ייִדישע מתים לאָזן נישט אָנגיין מיטן
בויען פון אונדזער קאָסציאָל! װאָלט איך געווען געװוּסט פריִער ,אַז דאָרטן ליגן
ייִדישע מתים,

װאָלט איך לכתחילה

אויף דעם אָרט נישט

אָנגעהויבן צו בויען

דעם קאָסציאָל .האָב איך דאָך אָבער נישט געװוּסט ,איז עס שוין איצט אַ פאַר-
פאַלענע זאַך .,דער פּלאַץ איז געהײיליקט געװאָרן פון אונדזערע גאָר הויכע גייסט-
לעכע ,איז וועגן אויפהערן בויען קען דאָך שוין קיין שום רייד נישט זיין ,דערי-
בער פאָדער איך פון אייך ,מיט גוטן ,אַז איר ,ייִדן ,זאָלט פּועלן ביי אייערע מתים,

טאַקע פון אייער טובה-וועגן ,אַז זיי זאָלן רוען אין זייערע קברים און אויפהערן
צו שטערן אין אונדזער בוי-אַרבעט .איך ווייס ,אַז איר קענט דאָס באַוייזן!"
פונעם דוכס' האַרבע דיבורים זיינען די ייִדן געבליבן שטיין וי פאַרגלי-
ווערטע .קיינער האָט קיין װאָרט נישט געקענט אַרוסברענגען פון מויל .דער
דוכס האָט זיי געשטאָכן מיט זיינע שפּיזיקע ,קאַלטע בליקן און געװאַרט אויף
אַן ענטפער.
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האָט זיך

דער

גרויס אָנשטרענגונג

רב געשטאַרקט,
און געהעריקער

רעכטמאַן
אָנגענומען

זיך מיט

מוט

און געזאָגט

מיט

הכנעה:

;גנעדיקער גראַף! מיר זאָגן דיר צו צו טאָן אַלץ ,װאָס ליגט נאָר אין אונדזער

כוח צו טאָן .מיר וועלן טאָן אַלץ ,װאָס מיר מעגן און האָבן רשות צו טאָן .מיר
וועלן מתפּלל זיין יומם ולילה .מיר װעלן זיך אױיסשפּרײטן איבער זייערע קברים,

וויינען און קלאָגן און זיך בעטן ביי די מתים רחמים אַז זיי זאָלן נישט שטערן
אין אייער אַרבעט .מיר קענען אָבער בשום-אופן נישט מבטיח זיין ,אַז די מתים
וועלן אונדז פאָלגן .מיר האָבן נישט דעם כוח צו צווינגען זיי זיך צוצוהערן צו
אונדזערע בקשות .מתים לעבן אין אַן אַנדער ,אָפּגעשײדטער װעלט  --אַ וועלט,
אויף וועלכער מיר לעבעדיקע האָבן נישט די מינדסטע שליטה .דעריבער בעטן
מיר דיך ,ליכטיקער האַר ,אַז אויב אונדזערע תפילות ותחנונים װעלן חלילה נישט
האָבן קיין פּעולה און די מתים וועלן בלייבן ביי זייער אײינגעשפּאַרטקײט ,זאָלסט",

גרויסער גראַף ,נישט אויסלאָזן אוֹיף אונדז דיין צאָרן!,
דער דוכס איז מיטאַמאָל געװאָרן מלא-חימה ,זיין פּנים האָט זיך אָנגעצונדן
װוי מיט אַ העלישן פייער .ער האָט זיך דערנעענטערט צו די דערשראָקענע וֹיִדן,
ממש פּנים-אל-פּנים ,און אַרױסגעדונערט :
,הערט! אויב די מתים אייערע װעלן װידעראַמאָל צעשטערן אונדזער הײיליקן
בנין .,װאָרן איך אייך ,אַז איך װעל באַפעלן צו צעשטערן אַלע אייערע היליקע
בנינים .כ'וועל נישט איבערלאָזן אַ שטיין אויף אַ שטיין! מיינע אַרבעטער װעלן

ווייטער אָנגיין מיט דער אַרבעט יעדן טאָג און איך װעל װאַרטן אַ חודש צייט,
געדענקט װאָס איך זאָג אייך! איר װעט טייער באַצאָלן!=,
אָפּגעזאָגט זיינט ,איז דער דוכס שנעל פאַרשװוונדן,
מיט געבויגענע קעפּ ,מיט ציטערדיקע
האָבן די חשובע ייִדן מיטן רב בראש
אין שטאָט

דעם

קני ,פול מיט אימה

פאַרלאָזן

און טויט-פּחד --

דעם פּאַלאַץ און זיך אומגעקערט

אַריין.

גראַפס פינצטערע

גזירה

האָט זיך בליץ-שנעל

פאַרשפּרײט

איבערו

שטעטל .האָבן זיך טשיטשעלניקער ייַדן ,אנשים ,נשים וטף ,צונויפגעקליבן אין
דער גרויסער שול ,מתפּלל צו זיין און צו באַטראַכטן װאָס ס'קען געטאָן װערן
צו באַרויַקן און איבערבעטן די מתים .מ'איז דערנאָך אַלע איניינעם געגאַנגען
אויפן בית:הקברות .מ'האָט מתפּלל געווען בציבור איבער זייערע קברים ,פאַר-
גאָסן באָכן טרערן ,געבעטן

מחילה ,געצונדן נשמה-ליכט.

ס'האָט אָבער גאָרנישט

געהאָלפן .די מתים זיינען געבליבן אײנגעשפּאַרט װוי פריִער :װאָס די בויער האָבן
אויפגעבויט
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דורכן

טאָג ,האָבן זיי צעשטערט

נאָך האַלבער

נאַכט,

יידישׂע עטגאָגראַפּיע אוֹן פאָלקלאָר

ב

אין טשיטשעלניק האָט צו יענער צייט געװוינט אַ פּשוטער ייִד ,כמעט אַן
עם-הארץ ,ער פלעגט אָבער דאַװונען מיט גרויס התלהבות און ליב געהאַט צו זאָגן
תהילים .הערשעניו האָט מען אים גערופן .חברן פלעגט זיך הערשעניו מיטן פּראָסטן
המון :מיט בעלי-עגלות ,בעל-מלאכות און דאָרפס-גײיער .האַנדלען פלעגט ער מיט

װאָס נאָר ס'האָט זיך געמאַכט .ס'רוב האָט מען אים געזען אַרומדרײען זיך אין
מאַרק צוישן פּויערים און פּויערטעס ,מיט זי האַנדלען און װאַנדלען .מ'האָט אים
אויך גאַנץ אָפּט געקענט טרעפן אין די שענקן מאַכן אַ כוסה .ביי? די שענקער
איז הערשעניו ,אגב ,געווען אַן אָנגעלײגטער גאַסט .די שענקער האָבן געהאַלטן
אַז אין אַ פאַס משקה ,פון וועלכן הערשעניו האָט געטרונקען ,קומט אַרין די
מזל-ברכה,

ס'איז געקומען דער לעצטער

טאָג פונעם

טערמין ,װאָס דער דוכס האָט

אָפּגעשטעלט .אַלע ייִדן האָבן זיך פאַרזאַמלט אין דער גרויסער שול ,מ'האָט
מתפּלל געווען און געזוכט צום לעצטן מאָל אַ מיטל װי אַזױ מפייס צו זיין די
מתים  --אוֹן מ'האָט נישט געקענט געפינען .דער יאוש איז געלעגן אויף אַלץ-
מענס פּנימער .דער עולם האָט געיאָמעױט אויפן קול .פּלוצים האָט זיך פון צווישן

עולם אויפגעהויבן הערשעניו ,פּאַמעלעך ,אַ געבויגענער ,איז ער אַרויפגעקומען
אויף דער בימה און שטיל ,אין געציילטע עטלעכע ווערטער ,מוסר-מודעה געווען,
אַז ער ועט פּרוּון פּועלן ביי די מתים ..און טאַקע נאָך היינט בײנאַכט ,נאָך
חצות,
באַלד נאַך מעריב האַט הערשעניו גענומען מיט זיך אַ מנין ייִדן און איז
צוזאַמען מיט זיי אַרויפגעקומען אויפן בית-עולם .אַלע האָבן זיך אויסגעשטעלט
ביים ראַנד פונעם ווידער פריש-געלייגטן פונדאַמענט און געזאָגט תהילים ביז
הצות .נאָך חצות ,ווען ס'האָבן װוידער אָנגעהויבן צו פליען די שטיינער און די
ציגל פונעם פונדאַמענט ,איז הערשעניו געשטאַנען אַ שווייגנדיקער און געװאַרט
ביז די מתים האָבן אַרױסגעװאָרפן

דעם לעצטן

ציגל און געבליבן רויַק .ערשט

דעמאָלט האָט זיך הערשעניו אַריבערגעבויגן איבערן אָפענעם גרוב ,זיין פּנים
האָט זיך צעשטראַלט אין דער געדיכטער פינצטערניש פון דער נאַכט און מיט אַ
באַפעלעריש

קול ,װאָס האָט אָפּגעהילכט מיט טױיזנטער

געשריִען אין גרוב אַרײן בזה הלשון:
;הערט ,איר הייליקע מתים .מיר
פון אונדזער גאַנצער טשיטשעלניקער
'חמים .מחילה בעטן מיר ביי אייך
אָנגעפילט מיט פּיין אויף דעם װאָס

וידערקולות  --אַרײנ-

קומען צו אייך איצטער וי
עדה ,כדי צו בעטן ביי
דערפאַר ,ווייל אונדזערע
איר װערט געשטערט אין

שליחים נאמנים
אייך מחילה און
הערצער זיינען
אייער רו ,לאָזן
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אברהם

מיר אייך וויסן און זיינען אייך מבטיח ,אַז די שטערונג װעט נישט לאַנג אָנהאַלטן,
דער בנין װועט גאָר בקרוב קומען צו אַ גמר און איר װעט נאָכדעם מער נישט
געשטערט וערן אין אייער אײיביקער מנוחה און שלווה .רחמים בעטן מיר בײ
אייך דערפאַר ,ווייל איר זאָלט וויסן זיין ,אַז ס'האַלט דערביי .,אַז אויב איר װעט
ווייטער נישט דערלאָזן דאָס לייגן פונעם פונדאַמענט און שטערן דעם גאַנג פונעם:
מען צוליב אייך צעשטערן

בנין ,װעט

און חלילה

אינגאַנצן

חרוב

מאַכן אַלצ

אונדזערע מקומות קדושים און אפשר אונדז אויך פאַרטרייבן פון שטאָט ,לכן זייט
זיך ,איר מתים טהורים ,מרחם אויף אונדז ,לעבעדיקע ,און דערלאָזט נישט ,אַז
אונדזערע

הײיליקייטן זאָלן פאַרשװעכט

וװוערן און אַז אונדזער קהילה זאָל חרוב.

ווערן .אויב אָבער די שװוערע משא פון די שטיינער און ציגל דריקט אויף אייך
און איר קענט דאָס נישט סובל זיין  --בעטן מיר אייך ,בשם ה' ובשם הקהל
הקדוש הזה ,פאַרלאָזט אייערע ערטער דאָ און גייט אַריבער פונדאַנען אויף אוג-
דזער נייעם בית:-הקברות און געפינט דאָרטן אייער מקום מנוחה ,ותנוחו בשלום.
על משכבכם שם .באם אָבער איר װעט בלייבן איינגעעקשנט און זיך נישט קערן
צו אונדזער געבעט  --בין איך ,צבי-הירש בן חיה:שרה ,אייך מזהיר ומתרה.
אַז איך האָב רשות צו פאַרשטויסן אייך פון דאַנען בכוח און צו פאַריאָגן אייך
אַפילו ביז הינטער די הוי-חושך .מתים טהורים! מיר שפּרײיטן װידעראַמאָל
אויט אונדזערע הענט אין תחנונים און בעטן זיך ביי אייך רחמים :ברענגט נישט
דערצו ,אַז מיר זאָלן דאַרפן אַרױסטרעטן אַנטקעגן אייך ביד חזקה .הײיליקט און
מאַכט גרויס גאָטס נאָמֶען ברצון ,פון אונדזער טובה וועגן און אויך פון אייער
טובה וועגן?! יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם!"/ .
ווען הערשעניו האָט אויפגעהערט רעדן ,האָט זיך פונעם גרוב אַרױסגעהױבן'
אַ פייערדיקער זייל ,װאָס האָט זיך באַלד צעשאָטן אין אַ גרויסער צאָל גליִענדיקע,
פינקלדיקע ,באַזונדערע פייערלעך .די פייערלעך האָבן זיך עטלעכע סעקונדעס.

געדרייט און געשוועבט איבערן אָפענעם גרוב פונעם פונדאַמענט .מיטאַמאָל האָבן
זיך אַלע איניינעם אַ לאָזדגעטאָן צום נייעם בית-עולם

און פאַרשװוּנדן צװישן די'

קברים,
זינט יענער נאַכט זיינען מער קיין שטערונגען ביים בויען דעם קאָסציאָל ניט
פּאָרגעקומען .און ביז היינטיקן טאָג געפינט זיך דאָרטן ,אין שכנות מיטן אַלטן
בית:הקברות,

דער דעמאָלט

געבויטער פּולישער קאָסציאָל,

ווען הערשעניו איז נפטר געװאָרן ,האָט מען אים מיט גרויס כבוד געבראַכט
צו קבר

ישראל

אויפן נייעם בית-עלמין,

און אויסגעקריצט97, :נ הקדוש ר'
איז אַלע יאָרן אָפּגעהיט געװאָרן מיט
אַן ענלעכן װאַריאַנט האָבן מיר
מען זיך געשטעלט בויען אַ קלויסטער
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מצבה.

צבייהירש ,המכונה הערשעניו" .דער קבר
גרויס קדושה,
פאַרשריבן אין קאָרעץ .אויך דאָרט האָט
לעבן אַן אַלטן ייִדישן בית-הקברות  --איז'

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

אַלץ װאָס מען האָט דורכן טאָג אויסגעמויערט ,איז דורך דער נאַכט פאַרזונקען
געװאָרן .עס האָבן נישט געהאָלפן די אַראָפּגעקומענע הויכע גייסטלעכע ,די אַרכי-
יערעיען און ביסקופּן ,מיט זייערע פּראָצעסיעס און רויכערן וויירוך .האָט אַן
עלטערער גייסטלעכער ,אַ סברא אַ משומד ,געעצהט ,אַז אַ ייִד זאָל אָנהייבן לייגן

דעם פונדאַמענט .האָט אַ קאָרעצער ייָד ,אן אייזן-קרעמער ,משה זאַליאָזניק ,איינ-
געװויליקט צו לייגן דעם ערשטן שטיין פונעם פונדאַמענט  ---און דאָס האָט טאַקע

געהאָלפן .מען האָט דעם קלויסטער אויטגעבויט און די קאָרעצער ייִדן האָבן אים
גערופן משה זאַליאָזניקס קלויסטער.

רץ כצבי -- .האָלצשניט,
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קנר פון רני אחרן דאַקטער גאָרדאַ
אין אַפטראָה
צווישן די הונדערטער קברים פון צדיקים ,גאונים ,רבנים און מחברים
מפורסמים אויפן אָסטראָהער בית:הקברות געפינט זיך אויך אַ שטיינערנע רונ"
דיקע מצבה מיט דעם עַפּיטאַף :
פינ

הזקן

הישיש

בוצינא קדישא
שמשזן

שהלך

ושימש

חכמים,

שימש

אשר

להרב

מ"מ דק"ק מעזרזטש ,מ' אהרן במר"ה

דאָקטאר

גאָרדאַ ,נפטר

כ"ן אדר

עוני

תק"ע

לפ"ק ,ת'ניציביה'.

גאָרדא וייסן די אָסטראָהער ייַדן צו

איז וועגן אָטידעם רבי אהרן ד"ר
דערציילן די דאָזיקע מעשה פּלא:
צו דעם מעזריטשער מגיד זיינען אַמאָל געקומען מיט אַ דין-תורה צוויי גבירים,
איינער אַ מתנגד און דער צוייטער טאַקע אַ מעזריטשער חסיד .האָס זיי דעו
מגיד אויסגעגליכן אין זייער סיכסוך .אויף מאָרגן ,נאָכן דין-תורה ,איז דער מתנגד

געקומען צום מעזריטשער מגיד זיך געזעגענען .איז בעתן געזעגענען זיך האָט
דער מגיד צו אים אַזױ געזאָגט, :זאָלסט געדענקען און נישט פאַרגעסן ,אַז אַ חולה
װוערט געהאָלפן

נישט נאָר פון די רפואות

אַלין ,װאָס אַ דאָקטער פאַרשרייבט,

נאָר אויך אינעם זכות פונעם דאָקטער גופא ,ווייל  --מיט יעדן דאָקטער גייט
מיט אַ מלאך ,און מיטן קיסרס דאָקטער גייט מיט דער מלאך רפאל אַלײן",
דער מתנגד
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משיג זיין צוליב

װאָס פּלוצים האָט אים

יידישע עטנאָגראַטיע אוז פאָלקלאַר
דער מגיד דאָס געזאָגט .האָט ער געצויגן מיט די אַקסלען און ביי זיך געטראַכט:

,מאַלע װאָס אַ חסידישן רבין קען אַלץ איינפאַלן!?,

|

|

ווען דער גביר ,דער מתנגד ,איַזהײמגעקומען ,איז ער באַלד ווידער אַרײינ-
געצויגן געװאָרן אין זיינע גרויסע מסחרים און גאָר אינגיכן זיינען אים דעם
מגידס מאָדנע ווערטער אינגאַנצן אַרױס פון זכרון.
האָט געטראָפן ,אַז אין עטלעכע יאָר שפּעטער איז דער גביר געפערלעך
קראַנק געװאָרן .די בעסטע דאָקטוירים גיבן שוין אויף אַלע האָפענונגען און זאָגן

אים אָפּ דאָס לעבן  --אַ חולה מסוכן.

|

איינמאָל ,ווען זיין חולאת האָט זיך געהאַלטן אין איין שטאַרקן ,און ער איז
געלעגן פאַרטראָגן אין הוינער טעמפּעראַטור  --איז אים ,וי אַ בליץ ,דורכגע-
לאָפּן דורכן מוח און ער האָט זיך פּלוצים דערמאָנט די מימרא פונעם מגיד ,אַז:
,מיטן קיסרס דאָקטער גייט מיט דער מלאך רפאל אַלײן .האָט ער מיט גרויס
אָנשטרענגונג צוגערופן זיינע בני-בית און געהייסן ,אַז מ'זאָל תיכף ומיד אַרוס"
שיקן אַ שליח מיוחד קיין פּעטערבורג ,נישט זשאַלעװען קיין געלט ,און מזאָל
זען אַראָפּצוגרענגען דעם קיסרס פערזענלעכן דאַקטער ,דעם דאָקטער גאָרדא,

װאָס האָט דעמאָלט געשמט איבער גאַנץ רוסלאַנד,
דער שליה איז באַלד אַרױסגעפאָרן .און נאָך פיל מי ,השתדלות און גרויסע
סומעס געלט איז געלונגען אַראָפּצוברענגען טאַקע דעם קיטרס דאָקטער ,דעם

גרויסן מומחח ,דאָקטער גאָרדאַ.

|

ווען דער דאָקטער האָט באַטראַכט דעם חולה און דערזען ,אַז ס'איז שוין
נישטאָ וועמען צו היילן ,זיינע שעהן זיינען געציילטע -- ,האָט עֶר אַריינגערופן
די פרוי און קינדער אין אַ צווייטן חדר און זיי אָפן דערקלערט ,אַז ס'איז אומזיסט
געווען זיין טירחה; :כ'בין בלויז אַ רופא חולים ,אָבער נישט קיין מחייה מתים!",
אָפּגעזאָגט זיינס האָט ער צונויפגענומען זיינע מכשירים ,זיך געזעגנט מיט די
בני-בית און זיך געלאָזט צו דער טיר,
איידער אָבער ער איז אַריבערגעטראָטן די שוועל האָט ער געכאַפּט אַ לעצטן,
זייטיקן בליק אויפן חולה ,און וי דערשטוינט איז ער געװאָרן ווען ער האָט
דערזען ,אַז דער חולה האַלט די אויגן ברייט אָפּן און קוקט גלייך אויף אים,
האָט דער דאָקטער אַ פאַרחידושטער זיך אומגעקערט ,צוגעגאַנגען צום חולה ,אַ
טאַפּ-געטאָן דעם דופק און זיך שטאַרק פאַרװונדערט אויף דעם פּלוצימדיקן שינוי
צום בעסערן .ער איז שוין נישט אַװעקגעגאַנגען ,האָט אויף שנעל אָנגעשויבן אַ
רעצעפּט ,געהייסן לויפן דאָס ברענגען און דערוייל זיך צוגעזעצט ביים חולה
אויפן בעט און נישט אַראָפּגעלאָזט קיין אויג פון אים ,ווייל ער האָט געזען אַז
ער האַלט זיך אין בעסעון מיט יעדער מינוט .ווען מ'האָט געבראַכט די מעדיצין
און דער חולה האָט איינגענומען דאָס ערשטע לעפעלע ,האָט ער מיט אַ שװאַך
קול געבעטן דעם דאָקטער גאָרדאַ ,ער זאָל זיך צו אים צובייגן .און דער חולה,
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דער גביר ,האָט אים דערציילט ,אַז דער מעזריטשער מגיד האָט מיט יאָרן צוריק
אים געהאַט אָנגעזאָגט צו געדענקען; :אַז  מיט דעם קיסרס דאָקטער גייט מיט
דער מלאך רפאל אַלײן?,
די מימרא פונעם מעזריטשער איז דעם דאָקטער גאָרדאַ שטאַרק געפעלן
געװאָרן און אַרײין אין דער נאָז ,האָט ער ביי זיך פאַרשריבן דעם נאָמען און שטאָט
פונעם מגיד און זיך אומגעקערט צוריק קיין פּעטערבורג,
די זעלטענע פּאַסירונג מיטן חולה-מסוכן און די אויסערגעויינטלעכע נבי-
אות-ווערטער פונעם מגיד  --האָבן דעם דאָקטער גאָרדאַ נישט געלאָזט רועף
זיין האַרץ האָט אים אָנגעהויבן ציִען קיין מעזריטש ..ער איז געװאָרן מעלאַנ-
כאָליש און אַרומגעגאַנגען פאַרקלערט,
ווערט טאַקע דערציילט ,אַז אַ קורצע צייט נאָך דער געשעעניש האָט דאָק-
טער גאָרדאַ פאַרלאָזט קדעיםיזערלעכן הויף ,איז געקומען צום רבין רבי דיבער
קיין מעזריטש און צום רבין אַזױ געזאָגט:
;רבּי! איך בין געקומען צו אייך ,איר זאָלט מיר היילן מיין נשמה ,און איך

בעט אייך ,אַז איר זאָלט מיך לאָזן היילן אייער גוף! דערלויבט מיר צו בלייבן דאָ
ביי אייך אויף שטענדיל!ּ"
האָט דער מגיד מסכים געווען.
גאָר אינגיכן האָט דאָקטער גאָרדאַ אױיסגעטאָן זיינע מיליטערישע בגדים,
אַראָפּגענומען די שװערד ,װאָס ער האָט געטראָגן ביי דער זייט ,זיך איבערגעטאָן
אין טראַדיציאָנעל:חסידישער הלבשה און איז געװאָרן דער שטענדיקער דאָקטער

אינעם רבינס הויף .זיין פרייע צייט האָט דאָקטער גאָרדאַ געװוידמעט צו תשובה,
תפילה ,לערנען תורה און טאָן צדקה  .)+ער איז פאַרבליבן אינעם הויף פונעם
מעזריטשער מגיד כל ימי חיי המגיד ,אַזױ לאַנג װי דער מגיד האָט געלעבט.
נאָכן הסתלקות פונעם מגיד האָט אים די אָסטראָהער קהילה אויפגענומען
*) ד"ר גאָרדאָ איז איינמאָל אַריינגעקומען צום מגיד אַ צערודערטער ,אים געװיזן
אין דער משנה ,טוב שברופאים לגיהנום  --דער בעסטער פון די דאָקטוירים איז אָנגע-
ברייט פאַרן גיחנום" (קידושין ד'  )41 --און דערקלערט ,אַז ער װערט אויס דאָקטער.
האָט אים דער מגיד באַרױיקט און דערקלערט ,אַז מיט דעם מאמר האָט די משנה געמיינט
בלויז אַ רופא ,װאָס איז נישט קיין מאמין ב"ה ,מחמת אַזאַ רופא זאָגט געוויינטלעך צום
חולה. :נעם די רפואה װאָס איך גיב דיר ,וועסטו געזונט ווערן" ,איז ער דאָך מיט זיינע
דיבודים מבטל דִי ברכה פון ,רפאנו ה' ונרפא  ---היל אונדז ,גאָט ,און מיר װעלן גע-
היילט ווערן"  --בלייבט אין דער שמונהיעשרה אָנשטאָט  81ברכות ,נאָר  ,71װוי די
גימטריא פון ,טוב" .אָט דאָס איז דער טייטש פּון דער משנה, :טוב שברופאים  --אַ רופא
װאָס מאַכט  --פון די  81שמונה-יעשרה ברכות נאָר טו"ב  ,71 --איז לגיחנום ,פֿאַרדינט
גיהנום ,אַ רופא אָבער ,װאָס זאָגט צום חולה. :נעם די רפואה אין גאָט וועט דיך געזונט
מאַכן" ,איז ער נישט מבטל די ברכה ,רפאנו" ,און אין דער שמונהיעשרה בלייבן אַלע 81
ברכות .אַזאַ דאָקטער איז מקדש שם-שמים און סופו לגזיעדן,
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פאַרן קרייז-דאָקטער .פלעגט ער שטענדיק זיצן אין בית-מדרש און לערנען ,און
אַז מ'האָט אים באַדאַרפט רופן צו אַ קראַנקן ,האָט יעדער גוט געװוּסט װוּ אים
צו געפינען,
דער מרא דאתרא פון אָסטראָה איז דעמאָלט געווען ר' אשר קאָרעצער ,מחבר
פון ספר ,,מעין החכמה" .מיט אים האָט ד"ר גאָרדאַ ליב געהאַט צו פירן וויכוחים
וועגן אַלעױלײ ענינים ובתוכם אויך אין ענינים וועגן מעדיצין .איז אינטערעסאַנט
אונטערצושטרייכן דעם טשיקאַװען פאַקט ,אַז דווקא גאָרדאַ דער דאָקטער האָט
נישט געהאַלטן פון מעדיצין ,ער האָט אַלעמאָל געזאָגט ,אַז יידן דאַרפן גאָר אינ"

גאַנצן קיין דאַקטױירים נישט

האָבן און רפואות זיינען אויך איבעריק .אַ חולה

דאַרף בלויז גלייבן מיטן גאַנצן האַרצן ,אַז דער רבונו-של-עולם אַליין איז דער
רופא-חולים ,און דאָס גלייבן אַליין איז שוין גענוג ,אַז דער חולה זאָל איבער"

קומען די קרענק און געזונט װוערן .דאַקעגן אָבער ר' אשר ,דער רב ,האָט דווקא
שטאַרק געהאַלטן פון דאָקטוירים און אויך פון רפואות .ער פלעגט טענהן :ס'שטייט
דאָך בפירוש ,ורפא ירפא" (שמות כ"א  ,)91 --דרשנען דערויף די חכמים; :מכאן
שניתנה רשות לרופא לרפאות" (ברכות ,ס') ,איז דאָך דערפון געדרונגען אַז אַ
רופא טוט גאָטס שליחות ,און אַז רפואות זיינען נייטיק צו היילן קראַנקע.
ויהי היום ,האָט געטראָפן ,אַז איינמאָל אין מיטן פון אַזאַ סאָרט וויכוח מיטן
רב ,עפנט זיך די טיר פון בית-מדרש און ס'פאַלט אַריין אַ פרוי מיט אַ יללה און

בעט דעם דאָקטער גאָרדא ,אַז ער זאָל קומען ראַטעװען איר קראַנקן מאַן ,דעם
פאָטער פון אירע זיבן קינדער ,וועלכער ליגט איצט אין גרויסע יסורים און די
כוחות לאָזן זיך אים ממש אויס .ד"ר גאָרדא  ---װוי זיי שטייגער איז אַלעמאָל גע-
ווען נישט צו לאָזן זיך לאַנג בעטן ,איבערהויפּט ביי אָרעמעלײט -- ,איז באַלד
נאָכגעגאַנגען דער פרוי ,װאָס האָט אים געפירט דורך געדרייטע אָרעמע געסלעך,
ביז זיי זיינען צוגעקומען צו אַ האַלב-איינגעפאַלן הילצערן הייזל אויסערן שטאָט.

ווען ד"ר גאָרדא איז אַריינגעקומען אינעװייניק און באַטראַכט דעם קראַנקן,
האָט ער גלייך דערזען ,אַז זיינע שעהן זיינען געציילטע .ער האָט אָבער ניט געהאַט
קיין האַרץ צו זאָגן דעם אמת דער פאַרצווייפלטער ,אומגליקלעכער פרוי ,װאָס
האָט געהאַלטן אין איין שלוכצן און כליפּען און זיך רייסן די האָר פון קאָפּ .האָט

ער
לעפל

פאַרשריבן אַ רעצעפּט און געהייסן איינגעבן דעם חולה אַן עס"

לפנים װעגן
יעדע שעה.

מיט אַ שווער געמיט האָט זיך דאָקטער גאָרדאַ צוריקגעקערט אין בית"
מדרש אַרין .דעו האָפּענונגסלאָזער צושטאַנד פונעם גוסס און דאָס שוידערלעכע
בילד פון דער אַרימקייט און נויט ,װאָס האָט זיך דאָרט אַנטפּלעקט פאַר זיינע
אויגן ,האָבן אים נישט געלאָזט רוען אַפּילו אויף אַ רגע .ער האָט נישט געקענט
מצמצם זיין זיינע רעיונות און לערנען ,און אויך בײנאַכט ,אויף זיין געלעגער,
נישט

געקענט

אײנשלאָפן.
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וי נאָר ס'האָט אָנגעהויבן צו שאַריען אויף טאָג ,איז ער אַראָפּ פון בעט,
זיך אָנגעטאָן אויף שנעל ,איינגעקויפט עסנװאַרג :מילך ,ברויט ,צוקער און טי
און זיך געלאָזט גיין צום איינגעהויקערטן שטיבל פונעם אָרימען קראַנקן ,מיט
דער איינציקער מחשבה צו ברענגען אַ װאָרט פון טרייסט צו דער אומגליקלעכער
פרוי ,װאָס איז שוין איצט זיכער אַן אלמנה ,און דערקויקן מיט שפּײיז אירע
קינדער ,װאָס זיינען שוין זיכער יתומים ,ווייל ס'איז ביי אים נישט געווען קייל
מינדסטער ספק ,אַז דער גוסס איז שוין מער נישטאָ צוישן די לעבעדיקע,
ווען ער האָט זיך דערנעענטערט צום שטיבל ,האָט ער דערװאַרט צו הערן
דאָס קול פון אגַעוויין ,פון אַ קלאָג נאָך אַ טויטן .ס'איז אָבער ,צו זיין גרויסער
פאַרװוונדערונג ,געווען שטיל און רויִק אַרום דער שטוב .האָט ער פאָרזיכטיק
געעפנט די טיר ,אַריבערגעשפּאַנט די שוועל און דערזען װי דער חולה ליגט אין
בעט אַ רוֹיִקער .איז ער צוגעגאַנגען נאָענט צו אים ,אַ טאַפּ-געטאָן דעם דומ
און װונדער איבער װוּנדער ,דער פּולס איז כמעט וי נאָרמאַל ,זיין צושטאַנד האָט
זיך געענדערט צום גוטן ,און ס'זיינען איצט אפילו פאַראַן גאָר גוטע אויסזיכטן
ער זאָל בקרוב אינגאַנצן געזונט ווערן.
אַז די פרוי האָט דערזען דעם דאָקטער ,האָט זי אים געקושט די הענט און
נישט אויפגעהערט צו דאַנקען פאַר דער װוונדערלעכער רפואה ,װאָס האָט דעם
קראַנקן געמאכט כמעט פון טיט  --לעבעדיק.
שטייט דער דאָקטער גאָרדאַ ,פּינטלט מיט די אויגן  --און גאַפט ,הייסט עֶר
זיך דערלאַנגען די מעדיצין ...טראָגט אים די פרוי צו אַן ערדן פאַרברענט טעֲפּל
און זאָגט :
;הער דאָקטער ,אָט האָט איר די רפואה! איך האָב געטאָן אַקוראַט וי איר
האָט מיך געהייסן ,באַלד וי איר זענט אַװעק ,האָב איך צעלייגט אַ פייער ,אוים-
געזאָטן װאַסער אין אָט דעם טעפּל און דאָס רעצעפּטל ,װאָס איר ,הער דאָקטער,
האָט אָנגעשריבן ,האָב איך אַרײנגעלײגט אין דעם געזאָטענעם װאַסער און גע-
געבן מיין מאַן יעדע שעה אַ לעפל .און דאַנקען און לויבן ,פריער גאָט און דערנאָך
אייך ,האָט די קרענק באַלד נאָכגעלאָזט .מיין מאַן האָט געעפנט די איגן זיך
אָנגעהויבן בעסערן פון שעה צו שעה ,און װי איר זעט פילט ער זיך איצט װי נייי
געבוירן .גאָט זאָל אייך כאַצאָלן פאַר דעם גרויסן חסד ,װאָס איר האָט מיט
|
אונדז געטאָן!",
האָט דער דאָקטער גאָרדאַ צוגענומען ביי דער פרוי דאָס טעפּל ,עס אַװעק-
געשטעלט אין אוַוינקל ,װידעראַמאָל באַטראַכט און באַטאַפּט דעם חולה און פאַו-
זיכערט ,אַז ער װועט בקרוב אינגאַנצן געזונט וערן ,זיך געזעגנט און איז מיטן
טעפּל אין האַנט כמעט וי געלאָפן צוריק אין בית-מדרש אַריין ,דערציילט דעם
רב ר' אשר קאָרעצער אויספירלעך װאָס ס'איז געשען ,געוויזן דאָס טעפּל און
פאַרענדיקט מיט טריומף:
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דאַרף מען האָבן דאָקטירים? האָבן

אנו ,װאָס זאָגט איר איצט ,ר' אשר,
רפואות אַ ממשות?"..
דאָקטער גאָרדאַ האָט מאריך ימים געווען
שטאַדבן אין קיפער עלטער אין געקומען צו
גדולי אָסטראָה ,עו האָט געהאָט איין טאָכטער,
דאַקטצױשע? ,ווייל אויך זי האָט זיך פאַרנומען
4

עד זקנה ושיבה .ער אין גע"
קבורה אין אָסטראָה צװישן די
װאָס מ'האָט גערופן ,חנהלע די
מיט דאָקטאָריע ,װאָס זי האָט

געלערנט ביי איר פאַטער ,דעם צדיק.

לוויה  :נושאי המטה -- .האָלצשניט

פון שלמה

ידאָװין,

157

14

צוויי קברים  -פון א רנ און אשמש -
איינער לעכן צווייטן
אֹ

רב מיטן נאַמען
מיט בערך  003יאָר צוריק האָט אין שאַריגראַד געלעבט אַ
רבי דוד צבי אױיערבאַך *) .ער איז געווען אַ גרויסער למדן ,אָבער אויך אַ גרויסער
קפּדן  --אנַוח לכעוס.

די הנהגה פונעם רב איז געווען אויפצושטיין יעדן טאָג כעלות ,אָפּצודאַוונען
ביחידות ביז ;ברוך שאמר" ,דערנאָך זיך זעצן לערנען און װאַרטן ביז משה שמש
זאָל קומען ,אָנקלאַפּן אין פענצטער און זאָגן; :רבי ,דער עולם װאַרט!" .דעמאָלט
האָט דער רב ר' דוד צבי מפסיק געווען דאָס לערנען ,אויף גיך זיך אָנגעטאָן זיין
טוזליק אויף איין אַרבל און זיך געאיילט אין בית'-המדרש ,װוּ דער עולם האָט
,רוך שאמר".
אויף אים געװאַרט ביי ב
אָט אַזױ איז עס אָנגעגאַנגען יאָר:אײן ,יאָריאױס אין משך פון אַ סך יאָרן
ר' דוד צבי ,דער רב ,איז געווען אַ גרויסער זהיר אין תפילה בציבור און קיינמאָל
נישט געדאַװונט ביחידות.
שבת ,פּרשה שמות ,האָט זיך דער פּרנס-חודש געגרייט אויפצורופן ,צו דער
חתונה פון זיין זון ,דעם חתן עולה לתורה זיין ,זוי דער מנהג איז פון קדמונים אָן

האָט ער געשיקט משה שמש צו פאַרבעטן אַלע שענסטע בעלי-בתים פון שטאָט.
איז דער שמש געווען שטאַרק טרוד און האָט פאַרגעסן צו רופן אין צייט דעם
*) אין ,רשומות" ,סדרה חדשה ,באַנד ו ,זי  ,731דערציילט
פון אָט דער
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ח .א .קרופּניק אַ װאַריאַנט
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רב צום דאַװונען .קהל האָט ,װוי שטענדיק ,געװאַרט אַ שטיקל צייט ,און אַז מ'האָט
געזען ,אַז דער רב קומט ניט ,האָט מען געמיינט ,אַז ער איז ,חלילה ,ניט אינגאַנצן
קויהבריאה ,האָט מען מער ניט געװאַרט און ממשיך געוװוען דאָס דאַװנען .ווען
מ'האָט שוין געהאַלטן ביי ,,ברכו" ,האָט זיך דער שמש געכאַפּט אויף זיין פאַרזעל,
איז ער ,מיט גרויס פּחד און מורא פאַרן אַלטן רב ,געלאָפן צו אים און אויפן
געוויינטלעכן אופן אָנגעקלאַפּט אין פענצטער, :רבי ,דער עולם װאַרט!? .רבי דוד
צבי האָט כמנהגו שנעל אַרױפגעכאַפּט זיין טוזליק און זיך געאיילט צום דאַװנען.

דער שמש איז אים נאָכגעגאַנגען .ווען דער רב איז צוגעקומען נאָענט צום בית"
המדרש און דערהערט ,אַז קהל זאָגט שוין קברכו" ,איז ער געװאָרן מלא חימה
אייפן שמש ,אים שטאַרק געזידלט ,און ווען דער שמש האָט זיך געװאָלט פאַר-
ענטפערן ,איז דער רב אַריין נאָך אין אַ גרעסערער הקפּדה ,דערלאַנגט דעם שמש
אַ פּראַסק אין באַק ,אויף שנעל אַרין אין בית-מדרש ,געשטעלט זיך אויף זיין
מקום קבוע ,לעבן ארון-קודש ,איינגעהילט זיך אין טלית און אָנגעהױיבן דאַװונען.
אָבער זיין תפילה ,װאָס איז שטענדיק געווען מיט התלהבות און גרויס דביקות,
איז דאָסמאָל געווען קאַלט און אָן טעם.

אין יענע צייטן איז געווען דער מנהג אויפצורופן דעם רב יעטװוידן שבת
און אים געבן ;שלישי" .אויך דעם שבת איז דער רב עולה לתורה געװוען צו
,שלישי" ,געמאַכט די ברכות מיט גרויס כוונה און זיך מרכז געווען צו הערן און
נאָכזאָגן יעדעס װאָרט פונעם בעל-קורא .מ'האָט געליענט די סדרה ;שמות",
און פּלוצים איז דער רב שטאַרק דערשראָקן געװאָרן ווען ער האָט דערהערט וי
דער בעל-קורא לייענט, :ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ,ויאמר
לרשע למה תכה רעך  --און ער איז אַרױסגעגאַנגען אויפן צווייטן טאָג ,ערשט

צוויי מענער ייִדן ראַנגלען זיך .האָט ער געזאָגט צו דעם אומגערעכטן :פאַרװאָס
שלאָגסטו דיין חבר?* (שמות ב'  ,)21 --אַ דערשראָקענער איז דער רב געשטאַ-
נען ,נאָכגעזאָגט דעם בעל-קורא װאָרט ביי װאָרט; :רשע למה תכה רעך" ,און פאַר
זיינע אויגן זיינען מיטאַמאָל אויפגעשווומען אַלע צעװאָרפענע מימראס פון תלמוד
און מדרשים ,װאָס האָבן אַ שייכות צו דעם פּסוק; :ר' חנינא זאָגט :דער װאָס
פּאַטשט די באַק פון זיין חבר איז גלייך װוי ער װאָלט געפּאַטשט די באַק פון דער

שכינה? (סנהדרין נ"ח). .ריש לקיש זאָגט :דער װאָס הייבט אויף זיין האַנט אויף
זיין חבר ,אַפּילו ווען ער האָט אים נישט געשלאָגן ,ווערט אָנגערופן רשע" (מדרש

רבא ,ט"ו) ,און אַ סך ענלעכע מאמרים.
איז אים בעתן לייענען קלאָר געװאָרן ,אַז ער איז באַגאַנגען אַ גרויסע עוולה
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און אַז מן השמים איז מען אים מרמז ,אַז ער איז אַ זינדיקער ...איז וי אַזוי"זשצ
וועט ער קענען קוקן דעם שמש אין פּנים אַרײן? וי אַזױ װעט ער ,דער חוטא ,קענען
ווייטער זיין דער מורה-הוראה און מורה-דרך פון זיין עדה ייִדן? די גמרא זאָגט
דאָך בפירוש, :אויב אַ רב איז נישט געגליכן צו אַ מלאך ,טאָר מען נישט פאַר-
נעמען קיין תורה

פון זיין מויל"( .מועד קטן

י"ז) .ער

האָט זיך אָבער באַלד

געשטאַרקט ,געטראַכט ,ס'איז שבת היינט ,טאָר מען זיך נישט מצער זיין
װעט זיך דערבאַרעמען .דער בעל-קורא האָט געענדיקט די פּרשה ,דער
געמאַכט די צווייטע ברכה ,אַראָפּ פון דעם באַלעמער ,פאַרענדיקט דאָס
אַהײמגעגאַנגען און אָנגעהאַלטן דעם שבתדיקן געמיט-צושטאַנד ביז נאָך

 -גאָטרב האָט
דאַװונען,
הבדלה.

יעדן מוצאי שבת פלעגט דער שמש קומען צום רב זיך נאָכצופרעגן וועמען
מ'דאָרף מזמין זיין צו אַ דין תורה ,אָדער טאָן אַן אַנדער שליחות בית-דין.
אויך דעם מוצאי-שבת דער שמש ,וי אַלעמאָל ,געקומען צום רב אין הויז.
האַרץ האָט אים געקלאַפּט .ער האָט זיך געריכט אויף אַן עונש פונעם רב,
קפּדן ,פאַר דעם מכשול ,װאָס ער האָט אים גורם געווען עובר צו זיין דעם
התפילה .באַלד אָבער

וי דער

איז
דאָס
דעם
זמן-

רב האָט אים דערזען ,האָט ער אים אַרײנגערופן

אין זיין חדר מיוחד ,אָנגעהויבן זיך בעטן ביי אים מיט טרערן אין די אויגן ,אַז
ער זאָל אים מוּחֶל זיין פאַר דעם װאָס ער האָט אויף אים געהויבן די האַנט .ער
װועט נישט קענען וייזן זיין פּנים פאַר קהל ,אויב ער װעט אים נישט מוחל זיין

פאַר זיין רשעות --- ,האָט דער רב
דער
איז
איז
זאָל
דער
און

װאָס מער אָבער דער רב האָט זיך ביי אים געבעטן אַלץ מער איז
שמש מבולבל געװאָרן .ער האָט בשום אופן נישט געקענט באַגרייפן וי אַזױ
דאָס מעגלעך ,אַז דער רב ,דער למדן ,דער קפּדן ,װאָס די גאַנצע שטאָט
אונטערטעניק צו אים און ציטערט פאַר זיינעם אװַאָרט; אַז ער ,דער רב,
גאָר שטיין און זיך בעטן מיט טרערן און תחנונים ,אַז ער .,דער שמש,
פּראָסטאַק ,זאָל גאָר אים מוחל זיין .אדרבא ,דער שולדיקער איז דאָך ער
נישט דער רב!
עפנט זיך ביים שמש אַ קװאַל פון טרערן און ער צעויינט זיך און בעט
ביים רב רחמים אויף זיך און אויף זיינע בני-בית ,ער זאָל אים נישט מעביר זיין
פון זיין שמשות .ער איז גרייט צו נעמען אויף זיך יעדן עונש ,װאָס דער רב
װעט אויף אים אַרױפּלײגן ,אַבי נישט צו פאַרלירן זיין מקור פון חיונה,
,רבי! כ'האָב חלילה קיין בייז נישט געמיינט! בלויז צוליב גרויסער

האָב איך זיך מסיח-דעת געװועף רבי ,האָט רחמנות!".
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און בשעת-מעשה האָט ער זיך באַגאָסן מיט זודיקע טרערן און געכליפעט
אויפן קול װוי אַ קליין קינד,
אָט אַזױ זיינען זיי געשטאַנען איינער אַנטקעגן צווייטן איבער אַ שעה .דער
רב בעט מחילה ביים שמש און דער שמש בעט אַ תשובה ביים רב .ס'האָט זיך
דעם רב בשום-אופן נישט איינגעגעבן אַרוסצוקריגן פונעם שמש ,אַז שר איד
אים מוחל,
אויף מאָרגן ,זונטיק ,איז די גאַנצע שטאָט שאַריגראָד געגאַנגען אויף רעד-
לעך :דער אַלטער רב אין נישטאָו מ'האָט אים שוין געהאַט געזוכט אין בית-
המדרש ,אין מקוה ,אויפן הײיליקן אָרט ,אינעם ,ביקור-חולים" ,אינעם ,הקדש"
און אין אַנדערע קהלשע ערטער  --אָבער אין ערגעץ אים נישט געפונען.
האָט מען פאַרשטאַנען ,אַז נישט אומזיסט איז דער רב פאַרשװוּנדן ,מסתמא
האָט אים געטראָפן עפּעס אַ מכשול און ער איז ,כדי צו זוכן אַ תיקון ,אַװעק אַפּ-
צוריכטן גלות .האָבן אַלע באַדױערט ,װאָס זייער מורה-דרך האָט זיי פאַרלאָזן ,און
מ'האָט געהאָפט ,אַז ס'וועט לאַנג נישט דויערן ביז דער אייבערשטער װעט זיף
מרחם זיין אויף דער פאַריתומטער קהלה זייערער און צוריק ברענגען זייער רב,
דעם צדיק,

און ר' דוד צבי איז טאַקע אַװעק אָפּריכטן גלות .װוּ געטאָגט  --נישט גץש"
נעכטיקט און װוּ גענעכטיקט  --נישט געטאָגט .געװאַנדערט מעיר לעיר ומכפף'
לכפר .אין אַ קורצער צייט איז זיין שיינער גרויער קאָפּ און זיין הדרת-פּנימדיקע
באָרד געװאָרן ווילד פאַרװאָקסן אין קאָלטענעס ,זיין ליכטיקער
 --פול מיט קנייטשן און אָפּגעצערט; זיינע בגדים צעריסן אויף פּיצלעך ,קרוץ-

איידעלער פּנים:

בלויה  ---דאָך האָט מען דערקענט אין אים דעם תלמוד-חכם און אים אומעטום.
נוהג כבוד געווען.
אַזױ זיינען אַריבער דריי יאָר,
ויהי מקץ ...און ס'איז געווען נאָכדעם ווי די דריי יאָר זיינען אַװעק ,האָט.
דער רב געזאָגט צו זיך אַלײן -- :שוין דריי יאָר װוי איך בין נע-ונד און ס'איז
מיט מיר נישט געשען אַזעלכעס ,װאָס כ'זאָל קענען באַטראַכטן װוי אַן עונש אויף.
מיין גרויסן חטא ,איז דאָך מסתמא דער רצון פון גאָט ברוך הוא ,אַז כ'זאָל מקבל

זיין מיין עונש ,דווקא אויפן אָרט פונעם חטא -- ,וי אין פּסוק שטייט, :מקום.
המשפּט שמה הרשע" (קהלת ג'  ,)61 --װעל איך זיך דעריבער אומקערן אַהיים.,,
און װאַרטן אין דערהיים אויף מיין עונש .און דער ,װאָס עפנט דעם טויער פאַר
די װאָס קלאַפּן אָן מיט תשובה ,װועט איינזען מיין פּיין און װעט מיך נישט פאַר-
לאָזן אין דער צייט פון מיין זקנה,
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ערב שבת ,פּרשה שמות ,פאַר ליכט-בענטשן ,איז ער אָנגעקומען צוריק קיין
שאַריגראָד ,אַרײנגעגאַנגען אינעם גרויסן בית-המדרש ,װוּ ער האָט געדאַװנט
אַלע יאָרן פון זיין רבנות .אַװעקגעלײגט דאָס קלומיקל אין פּאָליש און אבַאַרויק-
טער זיך געשטעלט דאַװנען לעבן דער הרובע אין אַ ווינקל ,פול מיט האָפענונגען,
|
אַז די טעג פון זיין פּיין וועלן לאַנג נישט דויערן. .
קיינער האָט אים נישט דערקענט ,מ'האָט אים אָנגענומען װי אַ געוויינט"
לעכן אָרעמאַן ,אַ חוזר על הפּתחים,
נאָך קבלת שבת האָט דער שמש ,װי דער מנהג איז געווען אין יענע צייטן,
צעשטעלט די אָנגעקומענע אָרעמעלײט ,די פרעמדע אורחים ,צװישן די בעליי
בתים מתפּללים .חשובערע אָרעמעלײט האָט ער געשיקט צו חשובע בעלי-בתים
:און פּשוטערע  ---צפוּשוטע בעלי-בתים .איז דער שמש צוגעגאַנגען צום רב און
:
געזאָגט :
,רב קרוב ,די היינטיקע סעודה װעט איר עסן ביים פּרנס ,אָט דאָרטן גייט
ער ,גייט אים נאָך*
איז ר' דוד צבי נאָכגעגאַנגען דעם פּרנס .אַריינגעקומען באַגלייך מיט אים
;אין הויז ,געזאָגט ,גוט-שבת" און נאָכן ?שלום עליכם* האָט מען ,כנהוג ,געמאַכט
,קידוש" ,געזונגען ;זמירות" און צווישן איין געריכט און צווייטן גערעדט דברי"
תורה ,האָט דער פּרנס געזען ,אַז זיין אורח איז אַ בר-אורין ,אַ ייַד אַ תלמיד-חכם,
האָט ער נאָכן עסן צו ,אים אַזױ געזאָגט:
גווי װעט איר אין אַזאַ קאַלטער ,פראָסטיקער נאַכט אַרומזוכן דעם ;הכנסת"
אורחים" צום שלאָפן ,ס'איז אַהין גאַנץ ווייטלעך פון דאַנען ,נעכטיקט-יזשע שוין
דאָ ביי מיר און ,אם ירצה השם ,מאָרגן אין דערפרי ,וועלְן מיר צוזאַמען גיין
אין בית'המדרש דאַוונען און איר װעט שוין אויך עסן ביי מיר די אַנדערע צוויי
שבתדיקע סעודות".
האָט מען אויסגעבעט אַ געלעגער ,טאַקע אינעם עס-צימער ,און ר' דוד צבי
;האָט זיך אַ מידער געלייגט שלאָפן.
ה

אין שאריגראָד איז געווען איינגעשטעלט ,אַז שבת שמות איז געווען אַ שבת
פאַר שמחות ,דער עיקר פאַר חתונות .איז אויך דעם שבת אינדערפרי געקומען
דער שמש צו פאַרבעטן די פרוי פונעם פּרנס מיט איר יונגער שנור ,װאָס האָט
חתונה

געהאַט מיט איר

זון מיט

דריי יאָר צוריק

(צוליב דער

דעמאָלסטיקער

חתונה איז געשען מיטן רב ,װאָס ס'איז געשען) ,צו אַ חתונה ביי איינעם פון די
גאָר חשובע בעלי-בתים ,דער שמש האָט געראָטן נישט צו זאַמען זיך ,ווייל מ'וועט
װואַרטן אויף זיי צו פירן די כלה אין שול אַרין ,האָט מען אויף שנעל אָפּגע-
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טרונקען די שבתדיקע ציקאָריע און זיך גענומען אָנטאָן אין די בגדי שבת .ווען
די יונגע שנור האָט געהאַלטן אין אָנטאָן איר צירונג ,האָט זי זיך געכאַפּט ,אַז
דאָס שנירל פּערל ,די מתנה פון איר שווער -- ,פעלט .זי געדענקט בפירוש ,אַז
געכטן אָװונט האָט זי אַנידערגעלײנט דאָס שנירל אונטערן .טישטעך ,לעבן די
זילבערנע לייכטער און איצט איז עס נישטאָ.
מורמלט מען  --אפשר האָט די דינסט געגנבעט ,זאָגט די באַלעבאָסטע ,די
פרוי פון פּרנס:
;נייף דאָס איז נישט מעגלעך .צװאַנציק יאָר ,אַז זי באַדינט אונדז ,זי האָט
:מיינע קינדער דערצויגן .מיר פאַרלאָזן זיך אויף איר וי אויף אכַשרער ייִדישער
טאָכטער .ניין ,זי האָט דאָס נישט געטאָן ,זי וװועט ביי אונדז נישט גנבנען".
;אפשר דער שמייסער ,דער פערד-טרייבער?"  --האָט מען געפרעגט.
;ניין! ס'איז דאָך היינט שבת ,און שבת קומט ער נישט!"  --וֹהאָט דער
בעל-הבית אינפאָרמירט,
,אפשר דער אַלטער שומר ,דער ;סטאָראָזש* ,װאָס איז געקומען איינהייצן
:
:די הרובע?".
;דאָס קען אויך נישט זיין*  --טענהט דער פרנס  --גער איז מיין באַ-
ליבטסטער דינער שוין פון כמה יאָרן ,פאַר אים קען איך קאַװירן!".
בקיצור ,דער טומל איז גרויס ,די שנור וויינט ,די שוויגער טרייסט זי ,די
דינסטן און משרתים זוכן אין אַלע פֿאַרבאָרגענע ווינקעלעך .דער פּרנס ,ר' דן,
באַרויִקט אַלעמען און זאָגט צו דער שנור ,צו קויפן איר אַן אַנדער שנירל פּערל
און בעט זיך :
;הערט אויף צו וויינען און צו האָבן צער ,ס'איז שבת היינט ,טאָר מען זיך
נישט מצער זיין ,און נאָך מער טאָר מען נישט חושד זיין בכשרים"!
און ר' דוד צבי זיצט זיך אין אַ זייט און זאָגט תהילים .דערווייל איז איי"
נער פון די אָנגעשטעלטע צוגעגאַנגען צו ר' דוד צבין און גיט ביי אים אַ  פרעג:
;פעטער ,אפשר ווייסט איר װוּ די פּערל זיינען אַהינגעקומען? אפשר האָט איר
באַמערקט ווער ס'איז גאַנץ פרי דאָ געווען? איר זענט דאָך די גאַנצע צייט נישט
אַרױסגעגאַנגען און געזעסן זענט איר דאָ אַליי!"
ר' דוד צבי האָט געענטפערט מיט עניוות און מיט אַ געבראָכן האַרץ ,אַז
יער האָט די פּערל נישט געזען .ס'איז טאַקע אמת ,אַז ער איז פון אָרטֿ נישט
אָפּגעטראָטן ,אָבער ער האָט נישט געזען ,אַז אימיצעריזאָל זיי האָבן גענומען.
האָבן די משרתים אָנגעהויבן צו מורמלען; :אפשר טאַקע דער אורח?",..
אינמיטן פון דעם אַלעמען לויפט בחפּזונדיק אַרײין דער שמש און הייבט אָן
שרייען אויפן קול; ,איילט זיך ,איילט זיך! די כלה און אַלע ווייבער װאַרטן אויף

אייך מיט פירן זי אין שול אַרײן .אויך קהל װאַרט מיטן דאַװונען .איילט-זשע זיך,
זייט מוחל ,און קומט שנעל!".
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און אַז מ'האָט אים געזאָגט ,אַז דאָס שנירל
האָט ער זיך צעבייזערט מיט אַ געליאַרעם:

פּערל איז פאַרפאַלן געװאָרן,

;נו ,איז װאָס! וועט זיין גוט אָן די פּערל .די שנור פונעם פּרנס װעט מען
אויפנעמען מיט גרויס כבוד אויך אָנעם שנירל פּערל .קומט! קהל װאַרט! מ'טאָר
נישט מעכב זיין!",
דערווייל האָט ער דערהערט וי מ'שושקעט זיך ועגן אַלטן אָרעמאַן ,די
משרתים ואַרפן אַ חשד אויף אים .האָט ער זיך אַרײינגעמישט און אַ זאָג געטאָן:
;,ס'לייגט זיך אויפן שכל ,אַז ס'איז

זיין אַרבעט .ווייל װוער דען האָט דאָס

געקענט צונעמען אויב נישט ער? לאָזט נאָר מיך רעדן מיט דעם תמעװאַטן ייָדן.
איך קען זיי ,די חברה ,זיי קענען מאַכן דעם אָנשטעל פון גאָט די נשמה שולדיל!"
און משה שמש איז מיט אימפּעט צוגעגאַנגען צו ר' דוד צבין ,אים אָנ"
געכאַפּט ביי דער באָרד און געזאָגט מיט רוגזה:
;ר' ייָד ,איך קען אייער גלייכן און איך ווייס אַלע אייערע גנבישע שטיק.
פאָלגט מיך בעסער און גיט אָפּ ברצון דאָס שנירל פּערל ,און טאַקע באַלד ,תיכף
ומיד ,ווייל אויב נישט ,װעל איך אייך דערלאַנגען וי ס'באַדאַרף צו זיין!"

און נאָך איידער ר' דוד' צבי האָט אַרױסגערעדט אַ װאָרט האָט דער שמש
אויפגעהויבן די האַנט ,אים דערלאַנגט אַ פראַסק אין באַק און זיך פאַרמאָסטן צו'
דערלאַנגען אויך א צווייטן .דאָ האָט זיך ר' דוד צבי געגעבן אַ שטעל אויף אין

זיין פולער הויך ,אָנגעכאַפּט דעם שמש ביי דער האַנט און אויסגעשריען;
;האַלט ,משה שמש! מער וי איין פּאַטש קומט מיר נישט!"
אַלע זיינען געבליבן דערשטוינט .מ'האָט געקוקט מיט שרעק אויפן אורח ,ר''
דוד צבי האָט געקוקט אויף אַלעמען מיט אָפענע ליכטיקע אויגן .זיין פּנים האָט
געלויכטן מיט קדושה .ער האָט אָנגענומען משה שמש ביים אַקסל און געזאָגט
מיט גרויס הקפדה :
,משה שמש! זאָלסט וויסן זיין ,אַז דוד צבי ,דער רב פון שאַריגראָד און
אומגעגנט,

לעבט נאָך! איך בין נאָך אַלץ שאַריגראָדער רב ,לכן בין איך אויף

דיר גוזר בגזירת הרב ,זאָלסט תיכף ומיד אומקערן די גנבה ,דאָס שנירל פּערל,
װאָס דו האָסט געגנבעט היינט אינדערפרי ווען דו ביסט געקומען פאַרבעטן די
נשים צו פירן די כלה אין שול אַריין!"..

משה שמש איז געבליבן שטיין וי אַ דונער װאָלט אים געטראָפן .ער האָט'
באַלד אױיסגעבראָכן אין אַ יאָמערלעכן געוויין .זיך מודה געווען ,אַז ווען ער איז
געקומען אין דער פרי און קיינער איז נישט געוען אין דער גרויסער שטוב,
און דאָס שנירל פּערל האָט אַרױסגעשטעקט פון אונטערן טישטעך ,האָט ער געמיינט,

אַז דער אורח שלאָפּט ,האָט ער נישט געקענט ביישטיין דעם נסיון און די פּערל
צוגענומען .ער האָט נישט אויפגעהערט צו וויינען און גיסן טרערן .האָט אים דער
רב אַרומגענומען ,באַפױילן אויפצוהערן ויינען :אמ'טאָר נישט פאַרשטערן דע
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ישבת" .ער האָט אַלעמען געהייסן זיך צואיילן ,כדי נישט מעכב צו זיין קהל פון
:תפילה .ער אַליין אין זיינע צעריסענע

בגדים איז געגאַנגען אין בית:מדרש

אַרין,

פאַרנומען זיין בכבודיק אָרט ,װאָס איז די גאַנצע דריי יאָר געשטאַנען ליידיק,
מ'האָט אים ווידער גערופן עולה לתורה צו זיין שלישי ,און די גאַנצע שטאָט האָט

זיך געפרייט מיט זייער צוריקגעקומענעם רב.

אויף מאָרגן האָט רבי דוד צבי גערופן צו זיך די פּרנסים מיט די חשובע

פירער פון קהל ,זיי דערציילט צוליב װאָס ער האָט אָפּגעריכט גלות און װאָס
יס'איז מיט אים אין משך פון די דריי יאָר געשען .ער האָט מפציר געװוען נישט
ימרחיק צו זיין משה שמש פון זיין חזקה אויף שמשות ,און אויך געבעטן נישט צו
באַשטראָפן אים פאַר דער גנבה,
ר' דוד צבי האָט צוליב דעם מכשול מער נישט

געװאָלט טראָגן די קרוין

יפון רבנות .האָט ער איבערגעגעבן זיין חזקה צום איידעם זיינעם ,אַ מוסמך
ילהוראה .זיך מער נישט געמישט אין קהלשע ענינים ,אינגאַנצן זיך איבערגעגעבן
צו תורה ועבודה .ער האָט זוכה געווען צו אריכת ימים און זיין משמש איז כל ימיו
געווען

טאַקע דער זעלבער משה

שמש.

ווען ער האָט דערפילט ,אַז בא קצו ,זיין סוף איז נאָענט ,האָט ער גערופן
צו זיך די ראשי הקהל און אָנגעזאָגט ,אַז מיט זיין קבורה זאָל זיך מטפּל זיין ---

משה שמש און אַז לאחר מאה ועשרים שנה זאָל משה שמש געפינען זיין אייביקע
רו נישט ווייט פון זיין קבר.
טוליען זיך טאַקע די ביידע קברים איינער צום צוייטן ,די מצבות שוין
האַלב איינגעזונקען .די אויפשריפטן אָפּגעריבן און אָפּגעשװענקט פון די שטו"
רעמס און רעגנס ,װאָס זיינען איבער זיי אַריבער אין משך פון אַזיפיל יאָרן.
אָבער די מעשה וועגן רב און זיין משמש זיינען נאָך פריש אין זכרון פון די זקגי-
שאַריגראָד ,פון וועמענס מיילער כ'האָב די מעשה געהערט און פאַרשריבן,
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דאָס ש,טינליי אויף די קנרים פֿון פּולנאהער
מוניחיי, ,תולדות יעקנ יופיי און
אגַניר אַ בעלצדקה
אין פולנאה ,אויפן אַלטן בית:הקברות ,איבער די קברים פון די צוויי גדולי
החסידות :רבי יהודה ליב גמוכיח" און רבי יעקב יוסף ,דער מחבר פונעם באַ-
רימטן ספר .תולדות יעקב יוסף" ,ביידע  --תלמידים פונעם בעלישם-טוב-- ,
שטייט

איין ,שטיבל",

וועגן וועלכן די פּולנאָהער דערציילן

אָט-ידי װונדערלעכע

מעשה :
איש
אין די צייטן פונעם ,מוכיח" האָט אין פּולנאה געלעבט אַ

מכובד ,אַ

רייכער ייָד ,װאָס פלעגט טיילן אַ סך צדקה .ווען דער גביר האָט דערגרייכט די

יאָרן פון זקנה ,האָט ער אָנגעהויבן טראַכטן ועגן אַ קבר פאַר זיך אויף לאחר
|
מאה שנה,
איינמאָל ,אין

חודש

אלול ,ווען ער

איז געגאַנגען אויף קבר

אבות,

האָט

ער אויפן אַלטן בית'הקברות דערזען די קברים פון די קדושים ,װאָס זיינען
אומגעקומען דורך כמעלניצקין ,אין די יאָרֹן ת"ח ות"ט .האָט זיך אין אים דער-
װועקט אַ רצון ,אַז לאחר מותו זאָל מען אים לייגן לעבן זיי .איז ער געקומען צִוֹ

דער חברה קדישא מיט תחנונים ,מ'זאָל אים אָפּזונדערן אקַבר
דיעםרקלערט,
פּולנאה .האָבן זי א

אַז דער בית-הקברות

לעבן די קדושי"

איז שוין אָפּגעשלאָסן

פון אַ סך יאָרן און ס'איז נישטאָ מער קיין ליידיק אָרט .האָט דער גביר צו זי
געזאָגט ,אַז אויב זויועלן אויסזוכן פאַר אים אַן אָרט פאַר אַ קבר ,איז ער מנדב
צו מאַכן אַ נייעם גדר אַרום דעם אַלטן בית:הקברות און דערצו וועט ער געבן
אַ גרויסן סכום געלט לקופת הקהל ,האָט מען געזוכט און געפונען אַ קליין שטיקל
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מקום ,גרויס גענוג בלויז פאַר איין קבר .האָט מען דאָס אים געגעבן און פאַרשריבן
אין פּנקס ,אַז לאחר מאה שנה אים דאָרט מקבר צו זיין.
די שמחה פונעם גביר איז געווען גאָר אין לשער .יעדן טאָג פלעגט ער גיין
אויפן בית-עולם ,זאָגן ח"י קאַפּיטלעך תהילים און טיילן אַזויפיל צדקה ,וויפל
פּסוקים ס'זיינען

פאַראַן אין די ח"י קאַפּיטלעך תהילים.

אַלע ערב ראש-חודש

האָט ער אַרומגעלײגט דאָס שטיקל קרקע זיינס מיט מטבעות און די מטבעות צע-
טיילט צװישן אָרעמעלײט .אַזױ האָט ער זיך געשפּיגלט אין זיין אייביקער נחלה,
מתפּלל געווען און געטיילט צדקה,
ווערט דערציילט ,אַז װען דער פּולנאהער ,מוכיח* האָט דערפילט ,אַז זיין
סוף דערנעענטערט זיך ,איז ער געקומען צום גביר און צו אים אַזױ געזאָגט:
;איך זע ,אַז דיין קרקע שיינט מיט הײיליקער קדושה ,בעט איך פון דיר ,אַז דו
זאָלסט מיר געבן דיין אחוזת:-קרקע פאַר מיר אויף אַ קבר ,און איך בין דיר
מבטיח ,אַז ווען דיין צייט װועט קומען ,װעל איך מאַכן פּלאַץ פאַר דיר" .האָט דער
גביר ,דער זקן' ,מסכים געווען .און אין יאָר תק"ל ( ,)0771ווען רבי יהודא ליב
,מוכיח" איז נפטר געװאָרן ,איז ער געקומען צו קבורה אויף דעם שטיקל קרקע
פונעם גביר,
און דאָס איז

דער נוסח

פון דער

מצבה:

פּין  /איש קדוש  /צדיק וישר מודה  /צדק לעמו ה"ה  /הרב המפ"ו
הגדוּל  /התורני והרבני  /המופלא ומופלג  /בתורה ובחסידות  /מורה
ורבי ומוכיח  /מוהר"ר יהודא ליב  /בהר"ר" ר' יחיאל מיכל  /נפטר ביום
כיא טבת  /בשנת תק"ל לפ"ק.

דער נאָענטסטער חבר-לדעה פונעם ,מוכיח" איז בחייו געווען רבי יעקב
יוסף הכהן דער ,תולדות" .און אין צוועלף יאָר אַרום ,נאָך דער פּטירה פונעם
;מוכיח" ,אַז ס'איז געקומען די צייט פונעם ;תולדות" זיך אָפּצושײדן פון דער
וועלט ,איז אויך ער געקומען צום גביר ,דעם זקן ,און צו אים געזאָגט לאמר,
אַזױ צו זאָגן? :רבי יהודה ליב ,מוכיח" זצ"ל און איך זיינען געווען חברים ,אַלע
טעג פון אונדזער לעבן צוזאַמען .װאָלט איך דעריבער געװאָלט ,אַז אויך נאָך מיין
טויט זאָל איך ליגן צוזאַמען מיט מיין חבר .לכן בעט איך פון דיר ,אַז דו זאָלסט

אַזױ גוט זיין און לאָזן מיך רוען לעבן מיין חבר ,און אויך איך ,װוי מיין חבר,
בין דיר מבטיח ,אַז לאחר מאה שנה ,ווען דיין צייט װועט קומען ,װועלן מיר מאַכן
אָרט פאַר דיר צװישן אונדז ביידן!",
איז דער גביר אויך דאָסמאָל מרוצה געװאָרן ,און אין יאָר תקמ"ב (,)2871
ווען רבי יעקב יוסף איז נסתלק געװאָרן ,איז ער געבראַכט געװאָרן צו זיין
אײיביקער רו ,לעבן זיין חבר דעם ,מ,וכיח" ,אויף דער קרקע פונעם גביר דעם זקן.
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פון זיין מצבה:

פין א/יש חי רי פי (רב פּעלים) חסיד  /ועניו איש אלהים  /קדועו
יאמר לו  /הרב דקי (דקהלתנ) הגאון מי  /אדי מױ (אדוננו מורנ) יעקב
יוסף ב"מ (בן מודנו) צבי כ"ץ (כהן צדק) בע' המ' (בעל המחבר) ספר
תולדות יעקב יוסף  /וס' פורת יוסף...
די מצבה איז האַלב איינגעזונקען ,קען מען דעם פּרט שוין נישט אַרױסזען
האָט מען אויסגעבויט איין ;שטיבל" ,איין ,אוה?" ,איבער זיי ביידן,
און די פּולנאהער ייִדן דערציילן ,אַז ווען דער גביר איז געשטאָרבן ,האָבן
די הברה קדישא אָפּגעהיט די הבטחה פון די צוויי צדיקים און אים געבראַכט
אויפן אַלטן בית"עלמין ,צום ,שטיבל?* פון די צוויי קדושים .האָבן זיי געזען װי
די צוויי קברים זיינען געווען פאַנאַנדערגערוקט און ס'איז געווען פּלאַץ פאַרן
גביר צווישן זיי ,באַלד נאָך דער קבורה האָבן זיך די ביידע קברים צוריק צונויפ-
גערוקט וי פריער.

3

אגב איז אויפן פּולנאהער אַלטן בית-עולם פאַראַן אַ גרויסער שטיין .זאָגט

מען ,אַז אויף אים האָבן כמעלניצקיס רוצחים געשאַרפט זײיערע שװערדן און
מעסערס ,איידער זיי האָבן אָנגעהויבן די בלוטיקע שחיטה אויף די פּולנאָהער
דיִדן,
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רחים
קןננל
חת
אין אַ סך פּאָדאָליער און װאָלינער שטעטלעך געפינען

זיך לעבן די שולן

בערגלעך ,אַרומגעצאַמטע מיט אַ גדר ,װאָס מירופט :חתן-כלה-קברים .איז אומע"
טום װוערט דערציילט כמעט דִי זעלבע מסורה ,אַז אין די יאָרן ת"ז ות"ט (,)9/8461
מיט

ווען כמעלניצקי

זיינע באַנדעס האָבן דורכגעמאַרשירט דורך פּאָדאָליע און

װאָלין און האָבן פאַרטיליקט גאַנצע ייִדישע קהלות ,זיינען צװוישן די קרבנות
געווען אַ חתן-כלה ,װאָס זיינען דערמאָרדעט געװאָרן איניינעם מיט זייערע אנ
טערפירער און אַלע אַנדערע מחותנים אויפן שול:הויף בעת דער חופּה .האָט
מען די חתן-כלה צו קבורה געבראַכט אויפן אָרט ,ווּ זיי זיינען אומגעקומען --
טאַקע נעבן דער שול .און ס'איז דעמאָלט איינגעפירט געװאָרן די הנהגה ,אַז
איטלעכע

חתן-כלה ,װאָס װערן געפירט

אויפן

שול-הויף צו דער

חופּה  --איז

איידער זיי שטעלן זיך אונטער דער חופּה ,רינגלען זיי אַרום דעם אַנאָנימען קבר,
די מחותנים,

צוזאַמען מיט

זיבן מאָל ,נאָך דער חופּה שפּילן די קלעזמער אויף

אַ פריילעכס און חתן-כלה מיט אַלע מחותנים טאַנצן אין אַ רעדל אַרום דעם
כערגל ,כדי משמח זיין די אומגעקומענע חתן וכלה ,װאָס ליגן דאָרטן
לעבן דער

נעמיראָווער

גרויסער

שול געפינט

זיך אַ חתן-כלה-קבר,

אויף

וועלכן ס'שטייט אַ מצבה .וועגן דעם קבר דערציילן די נעמיראָװער ייִדן אָט-די
זעלטענע פּאַסירונג

פון יאָר ת"ח (.)* )8461

איינער פון די אָנגעזעענסטע נכבדים פון נעמיראָװער קהילה האָט געמאַכט
אַן אַרעממאָלצײט-סעודה,

פאַר אַלע אָרעמעלײט ,אַ טאָג איידער ער האָט געזאָלט

פירן זיין בת-יחידה צו דער חופּה .בעת דער עולם אָרעמעלײט האָט זיך משמח
*) װערט

אויך

געבראַכט אין ספר

אלקורות הגזירות

בישראל'",

חלק ה' פון חיים

גורלאנד.
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געווען און געווונטשן מזל-טוב ,זיינען די קאָזאַקן ,װי ווילדע שדים ,אַריין קיין
נעמיראָוו ,זיי האָבן די שטאָט באַצװוּנגען און אָנגעהויבן צו בושעווען מיט גרויס
רציחה .דער חתן איז געלאָפן צו ראַטעװען זיין כלה און ס'איז זיי ביידן געלונגען
צו אַנטלויפן דורך אַ שמאָל געסל צו דער גרויסער שול צו .אין שול האָבן זיך

שוין געהאַט צונויפגעקליבן אַ סך נעמיראָווער ייַדן ,צו באַשיצן זיך פון די מער-
דער ,ווייל די שול איז געווען געבויט װי אַ פעסטונג און אַרומגערינגלט מיט אַ
דיקן מויער .דער אומגליק האָט אָבער אויך די שול נישט אויסגעמיטף
די קאָזאָקן האָבן זי אַרומגערינגלט פון אַלע זייטן ,געשטורעמט די ווענט און זיך
אַרײנגעבראָכן אינעװייניק .דער חתן מיט דער כלה האָבן זיך פון דאָרט אַרױסגע-
ראַטעװעט און אַנטלאָפן צו דעם דערביייקן טייך .דאָרטן האָבן זיי געפונען שטיין
אַ פישער-שיפל ,זיינען זיי אַרײין אינעם שיפל און זיך געלאָזט אויפן װאַסער ,אָן
רודערס .די רוצחים האָבן זיי אָבער דערזען ,געװאָרפן אויף זיי שטיינער או
עטלעכע פון זיי זיינען אַרײנגעשפּרונגען אין װאַסער און זיך געלאָזט שווימעי
כדי צו כאַפּן זי לעבעדיקערהייט .אַז די כלה האָט דערזען ,אַז אָט-אָט און מען
וועט זיי דערגרייכן ,האָט זי געזאָגט צו איר חתן; :דו זעסט דאָך ,אַז ס'וועט לאַנג
נישט נעמען און מיר װעלן אַרײנפאַלן אין די הענט פון די רוצחים .איז װאָלט
איך געווען זיכער ,אַז צוליב מיר װועט מען דיך שאַנעווען און לאָזן דיך לעבה
װאָלט איך אויסגעקליבן צו בלייבן לעבן פון אונדזער ביידנס וועגן ,האָב איך
אָבער שטאַרק מורא ,אַז דיך װעט מען דערהרגענען און מיך װועט מען לאָזן ,כדי
צו פּייניקן מיך ,וי מ'האָט אַלעמאָל געפּײיניקט פרויען פון אונדזער פאָלק װאָס

זיינען זיי געפעלן געװאָרן ,לכן איז מיר מער ניחא דער טויט מיט דיר איניינעם,
איידער אַ לעבן פון שאַנד אָן דיר .און אויב דיין ליבשאַפט צו מיר איז שטאַרק
באמת ,זאָלסטו מיר נישט אָפּזאָגן און לאָמיר איצט ביידע איניינעם הייליקן גאָטס

נאָמען .,ס'איז מיר ליבער איינגעשלונגען צו ווערן אַ ריינע ,אין אָט דעם אָפּגרונט,
איידער אַרײנצופאַלן אין זייערע טמא הענט",

האָט דער חתן אַרומגענומען די כלה זיינע און ביידע זיינען אַרײנגעשפּרוג-
|

גען אין די שטראָמיקע װאַסערן

און ס'איז געווען אויפן דריטן טאָג ,נאָכדעם וי די קאָזאַקן האָבן פאָר-
לאָזט די שטאָט ,האָבן די געציילטע איבערגעבליבענע ייִדן געפונען זייערע קער-
פּערט ,װאָס דער טייך האָט אַרױסגעשװענקט .האָט מען זיי געבראַכט צו קבודה
לעבן דער שול און געמאַכט דאָס בערגל איבער זייער קבר.
און צום ערשטן יאָרצײט אַרויפגעשטעלט אַ מצבה מיט דעם דאָזיקן נוסח:
הנאהבים

יעוללים

והנעיזמים

חתנים

וכלות

לא חסרו

דבר

בחייהם

10

ַונקים

נשים
נפשות

גאה,

כאנטױם,
צדיקים,

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר
גם הכינו למוליכן
במותם
לא

נטבחו

נפרדו
י*יט

יסוד

לחופּה

הנחל
רק

הגוויות
סיון ת"ח

נאה.

קטון

גטבעו

מהכילה

לעולה.

והנפשות

סלה.

צרורות

לפ"ק.

ייִדישע איבערזעצונג:
געליבטע קינדערלעך און זויגלינגס כּרויען און מענער,
האַרציקע חתנים און כלות פרומע נשמית,
'
ביים לעבן נישט געפעלט האָט זיי קיין זאַך,
אויך געגרייט זיך צו פירן זיי צו א באַצירטער חופּה .
נאָך זייער טויט איז דער טייךיגרונט קלין געווען זיי אנטזקלטן,
נישט קיין געשאָכטענער ,נייערט אַ דערטרונקענער קרבן.
צעטיילט

די נשמות

זיינען בלויז די קערפּערס,

פאַרבונדן

זיינען אויף אייביק.

ייט סיון ,ת"ח לפּ"ק,

די:
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ידאָווין,
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דאָס כערנל פון קללות
ס'איז כדאי צו דערציילן וועגן נאָך אַ בערגל אין נעמיראָו ,װאָס מ'רופט:
;בערגל פון קללות" ,און װאָס איז אויך אַרומגעצאַמט

מיט אַ גדר און געפינט

זיך אין סאַמע מיטן פונעם נעמיראָװוער מאַרק .און אָט װאָס ס'ווערט דערציילט;
אין נעמיראָוו איז געווען אַ רב ,וועמען דער גאַנצער געגנט האָט גערופן
רבי יעקב יוסף דער ;מוכיח" .דער מוכיח האָט נישט געקענט סובל זיין קיײ
עוולות און האָט קיינעם נישט געשאַנעװעט .דעריבער האָט ער געהאַט אַ סך
קעגנער ,װאָס זיינען געטראָפן געװאָרן פון זיינע שטראָף-רייד,
האָבן אים איינמאָל ,אין אַן ערב שבת ,זיינע קעגנער געכאַפּט ,אַרויפגעזעצט
אים אויף אַ װאָגן מיסט און אַרויסגעפירט ווייט אויסערן שטאָט .איז ער באין
ברירה געווען געצווונגען שבת צו האַלטן אויפן פרייען פעלד ,זונטיק אָבער איו
ער ,אין מיטן העלן טאָג ,צוריק אַרינגעקומען קיין נעמיראָו ,זיך אַנידערגע-
שטעלט אויפן מיטן מאַרק ,צווישן די גוייַשע פורן ,װאָס זיינען געקומען פון די
אַרומיקע דערפער מיט זייערע פרויען און קינדער איינצוקויפן זייערע באַדערפע-
נישן און צו פאַרקויפן זייערע פּראָדוקטן .האָט רבי יעקב יוסף ,שטייענדיק אַזױ
אויף אבַערגל אין מיטן מאַרק ,מיט זיין ברויזנדיקער ,הילכיקער שטימע גע-
שאָלטן :אַז די שפע זאָל זיך אָפּטאָן פון נעמיראָוו ,און אַז דער גאַנצער מאַרק"
פּלאַץ זאָל פאַרװאָקסן ווערן מיט גראָז,
האָבן זיך די פּויערים אויפן מאַרק שטאַרק דערשראָקן פאַר זיין /אויסזען,
פּאַר די קללות פונעם גשילטנדיקן ראַבין" ,און זיינען זיך שנעל צעפאָרן .די נייעס,

אַז אַ ;הײיליקער ראַבין" האָט אין נעמיראָװו אין מיטן מאַרק געשאָלטן מיט בייזע
קללות ,האָט זיך שנעל פאַרשפּרײט איבער די דערפער פונעם גאַנצן געגנט ,האָבן

די פּוערים אויפגעהערט קומען אויף די יאַרידים קיין נעמיראָו ,און ס'האָט
לאַנג נישט גענומען װי דער מאַרק-פּלאַץ איז פאַרוואקסן געװאָרן מיט גראָז,
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

דאָס אָרט אויפן מאַרק ,װוּ דער מוכיח איז ,לויט דער מסורה,

געשטאַנען

און געשאָלטן ,האָט מען אַרומגעצאַמט מיט הילצערנע שטאַכעטן און אָנגערופן:
;בערגל פון קללות" און ס'װואַקסן דאָרטן גאָר הויכע ווילדע גראָזן,

ווערט אויך דערציילט ,אַז שפּעטער ,ווען דער ,מוכיח" האָט זיך געהאַט
באַזעצט אין שאַריגראָד און דאָרטן משמש געווען בכתר הרבנות ,זיינען צו אים
געקומען די נעמיראָווער ייִדן און ביי אים געבעטן מחילה .האָט ער זיי דעמאָלט
מוחל געווען און צוריקגעצויגן די קללה .דאָס אָרט אָבער ,װוּ ער איז געשטאַ-
נען און געשאָלטן ,איז געבליבן אַרומגעצאַמט .ייִדן ,און אַפילו קריסטן ,האָבן זיך
געהיט צוצוקומען גאָר נאָענט ,ווייל מ'האָט געגלייבט ,אַז אויף דעם בערגל הויערט
נאָך אַלץ דעם מוכיחס קללה,
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זייליקער שטיין אין לענעוויטש
נעבן דער לעכעוויטשער גרויסער שול געפינט זיך אַ גרויסער שטיין ,אויף
וועלכן די לעכעוויטשער יִדן פלעגן פאַרברענען דעם סכך פון זייערע סוכות
משום מעשה שהיה:
אַ גרופּע לעכעוויטשער מתנגדים מיט ר' ישראל לייבל נאָװאָרעדקער ,מחבר

פון ,ספר הוויכוח" קעגן חסידות ,בראשם ,האָבן געכאַפּט דעם חסידישן רבין ר'
מאָטעלע לעכעוויטשער און אים אָפּגעשמיסן אויף אָט דעם דאָזיקן שטיין ,האָבו
די חסידים פון לעכעוויטש אַרױסגעשיקט

אַ קול-קורא צו ר' מאָטעלעס

חסידים

אין אַנדערע שטעט ,אַז זיי זאָלן קומען צום רבין אויף סוכות און מיטברענגען
מיט זיך ר' ישראל-לייבלס ;ספר הויכוח" .זיינען זיך צונויפגעפאָרן קיין לעכע-
וויטש אויף סוכות אַ גאָר גרויסע צאָל חסידים .אויף מאָרגן נאָך סוכות האָט מען
גענומען דעם סכך פונעם רבינס סוכה ,אויך פון אַנדערע סוכות ,צעליגט אַ
גרויס פייער ,און געװאָרפן אין פייער אַריין ר' ישראל-לייבלס מתנגדישן ,ספר
הויכוח".
דער שטיין איז צוליב דעם װאָס מען האָט אויף אים געשמיסן דעם רבין
ר' מאָטעלע

לעכעוויטשער

געװאָרן פאַרהײליקט .מען פלעגט לעבן אים שטעלן

חופּות ,מספּיד זיין מתים און אָפּנעהיט דעם מינהג צו פאַרברענען אויף אים
דעם סכך.
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קנר פּון אַ רג ,װאָס האָט חתונח נעהאַט
מיט אַ מיידל פון קורחס לאַנד
איך װויל פאַרענדיקן דעם טייל פון ,קברים ,מצבות און שטיבלעך" מיט אַן
אויסטערלישער מעשה ,װאָס מיר האָבן געהערט אין אָסטראָה ,וועגן אַ קבר פון
אַ רב ,אַ תלמיד פונעם מהרש"א ,װאָס אויף זיין מצבה איז ,לויט דעם עדות-זאָגן
פון אָסטראָהער זקנים ,געווען אויסגעקריצט;
פנ הרב הצדיק

רי אשר ב"ר חייס שנכנס בשלום

ויצא בשלום מארץ

הקרחי..

פון דער מצבה איז שוין קיין זכר נישט געווען ,אָבער זוי די זקני אָסטראָה
האָבן אונדז פאַרזיכערט ,איז דער טעקסט פון דער מצבה ,מיט דער גאַנצער
מעשה וועגן דעם רב ר' אשר ,געווען פאַרשריבן אינעם פּנקס הקהל ,װאָס איז
פאַרברענט געװאָרן אין איינער פון די פיל שרפות ,װאָס אָסטראָה האָט געליטן
די מעשה אָבער איז אַ מערקווירדיקע און ס/איז כדאי זי איבערצודערציילן :
דער מהרש"א האָט געפירט אין אָסטראָה אַ גרויסע ישיבה ,אין וועלכער
סהאָבן

געלערנט

אַ סך לומדישע

עילויַם ,צווישן זיי אַ היפּשע

צאָל חתונה-

געהאַטע װאָס נפשם חשקה בתורה,

נישט ווייט פון אָסטראָה האָט געװוינט אַ רייכער ייָד ,װאָס פלעגט שטיצן
די ישיבה ביד רחבה און תומך זיין די אָרעמע בני הישיבה .דער נגיד האָט גע-
האָט אַ בת-יחידה ,אַ געראָטענע און אַ יפת-תואר .כשהגיעה לפרקה ,האָט ער
מיט איר אַ שידוך געטאָן מיט אַ בןדרב פון אַ נאָענטער שטאָט ,אַן עילוי און פון
גרויסן יחוס .דער גביר האָט זיך מתחייב געווען אױיסצוהאַלטן דאָס ייַנגע פּאָרל
מיט אַלע זייערע הצטרכותן ,ביז דער איידעם זיינער װעט קריגן סמיכה און
175
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ווערן אַ מורה'הוראה בישראל ,האָט מען געשריבן תנאים און אָפּגעשטעלט די
|
חתונה אויף שבת נאָך שבועות,
|באַלד נאָך פּסח האָט מען זיך גענומען גרייטן צו דער גבירישער חתונה,
שניידער האָבן גענייט די טייערסטע מלבושים; סאַרװערס האָבן געבאַקן די
שענסטע געבעקס ,פּלאָדנס און טאָרטן ,מ'האָט אויסגעבויט אַ ריזיק גרויסן שאַלאַש
מיט נייע טישן און בענק; געדונגען עטלעכע קאַפּעליעס מװויקאַנטן  --אַלץ
בהרחבה ,כיד הגביר,
צו דער חתונה זיינען פאַרבעטן געװאָרן כמעט אַלע ייִדן פון אָסטראָה .ס'איז
אויך געקומען דער מהרש"א מיט זיינע תלמידים די בני הישיבה .צװישן די
בני-הישיבה איז געווען איינער אַן עילוי ,אַ גאונישער קאָפּ ,אֶשר האָט ער גע-
הייסן .איז דער עילוי אויך געקומען צו דער חתונה ,און אַז ער האָט דערזען די
כלה די יפת-תואר און דערצו דאָס גרויסע עשירות ,איז אין אים אַרײן אַ רוחת
קנאה און ער האָט ביי זיך געטראַכט( :װאָלט דען נישט געווען מער יושרדיק
ווען איך זאָל וערן דעם גבירס איידעם??" .און זיין מוח האָט אָנגעהױיבן אַרבעטן,
צו געפינען אַ מיטל װיאַזױ צו צעשטערן דעם איצטיקן שידוך ,כדי ער זאָל
שפּעטער קענען ווערן דעם גבירס איידעם,
צו יענער צייט איז געווען איינגעפירט ,אַז פאָרן באַדעקנס האָבן זקנות אָפּ-
געשוירן די כלה און איר אָנגעטאָן אויפן קאָפּ אַ זיידענעם שלייער .אויב ס'האָט
געטראָפן ,אַז די כלה איז געווען אַן אױיסגעלאָזענע ,אַ באַרעדטע ,האָבן די זקנות.
דאָס באַטראַכט פאַר אַ מצווה צו לאָזן װיסן דעם חתן ,דורך מאַכן אַ קנופ פון
אויבן אויפן שלייער װוער און װאָס זיין כלה איז .האָט זיך אָשרן דעם עילוי איינ-
געגעבן צו מאַכן אַזאַ שאַנד-קנופּ אויף דער כלהס שלייער ,און אַז דער חתן איז

געקומען באַדעקן זיין כלה און האָט דעם שאַנדקנופּ אויפן שלייער דערזען  --איז
ער מיט אַ געשריי אַרױסגעלאָפן און דערציילט וועגן דעם זיינע עלטערן .ס'האָבן
ניט געהאָלפן קיין שום טענות און מענות .די מחותנים פון חתנס צד זיינען זיך
צעפאָרן ,די כלה איז געבליבן אַ פאַרשעמטע

און ביים גביר אין הויז  --תשעה-

|
באב,
אַז דער עילוי האָט דערזען דעם חורבן ,װאָס ער האָט דאָ גורם געווען ,איז
אים באַפאַלן אַ געפיל פון חרטה .זיין געוויסן האָט אים אָנגעהױבן פּלאָגן ,האָט
ער זיך מער ניט געקענט צוריקקערן אין דער ישיבה און האָט דעריבער באַשלאָסן
אַרױסצולאָזן זיך איבער דער װעלט אָפּצוריכטן גלות .האָט ער אַזױ אָנגעהויבן
װאַנדערן מעיר לעיר ומכפר לכפר .געשפּאַנט איבער אומבאַקאַנטע פעלדער אוך
וועלדער ,וועגן און סטעזשקעס,
האָט איינמאָל אויף זיין װאַנדער-װועג געטראָפן ,אַז ער איז אַרײן אין אַ
געדיכטן װאַלד און נישט געקענט געפינען קיין וועג אַרױס .ס'איז צוגעפּאַלן די
נאַכט ,ס'איז געװאָרן שטאָק פינצטער ,ממש וימש חושך ,און דאָ טראָגט זיך פוף
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אַלע זייטן דער ווילדער געברום פון חיות רעות .אַ פּחד ,אַן אימה איז אים באַפאַלן,
וווּהין זאָל ער אַנטרינען אין דער געדיכטער פינצטערניש? האָט ער אָנגעהויבן
שפּרײיזן אויף גאָטס באַראָט ,מיט אויסגעשטרעקטע הענט ,צװישן די ביימער --
ביז ער האָט זיך אָנגעשלאָגן אין עפּעס אַ שטרויכלונג ,איז אומגעפאַלן ,גענומען
זיך קייקלען אין דער נידער ,אַראָפּצו ,ביז ער האָט זיך אָנגעשלאָגן אין אַ װאַנט
און געבליבן ליגן אַ פאַרחלשטער.
און װוי דערשטוינט איז ער געװאָרן ,ווען ער האָט דערװאַכט פון זיין חלשות
און דערזען ,אַז ער ליגט אין אַ ריין ,ציכטיק בעט ,איבער אים שטייט אַ הויכער
שיינער ייַד ,שמייכלט גוטמוטיק און רעדט צו אים אויף לשון-קודש .פון זיינע
רייד איז אים קלאָר געװאָרן ,אַז ער געפינט זיך אינעם לאַנד ?קרחה" פון די
בני-קורח ,וועמען די ערד האָט איינגעשלונגען דערפאַר װאָס זיי זיינען געווען
מחרחרי ריב און האָבן געקריגט אויף משהן ,און אַז די װאַנט ,אין וועלכער ער
האָט זיך ,נאָכן קייקלען זיך ,אָנגעשלאָגן ,איז געװוען דער טיער צום לאַנד
;קרחה" און אַז דער מכניס-אורח זיינער ,דערהערנדיק אינמיטן דער נאַכט דעם
קלאַפּ ,האָט ער דעם טויער געעפנט און אים אַ פאַרחלשטן אַרײנגענומען צו זיך
|
אין הויז אַרין,
דער קרחי האָט דעם עילוי שטאַרק מקרב געוען ,אים געגעבן עסן און
טרינקען ,אָנגעקלײידט נייע מלבושים און אים געבראַכט ספרים צום לערנען .דער
עילוי האָט זיך שנעל צוגעװווינט צום נייעם לעבנסשטייגער ,און אַז דער בעל-
הבית האָט אים פאָרגעלייגט חתונה צו האָבן מיט זיין טאָכטער ,האָט ער לאַנג
נישט געטראַכט ,באַלד מסכים געווען און מיט איר חתונה געהאַט,
און אַז עס זיינען אַװעק עטלעכע װאָכן ,האָט זיך דער עילוי דערמאָנט אין
דעם ,װאָס ס'איז מיט אים געשען ,און אין דעם גרויסן חטא ,װאָס ער איז באַ-
גאַנגען ,צוליב וועלכן ער האָט גענומען אָפּריכטן גלות ,צו זיין נע"ונד  --צום
סוף זיצט ער דאָ אין מנוחה און אין שלווה ,האָט חתונה געהאַט און געניסט פון
כל-טוב .איז ער אַרײנגעפאַלן אין גרויס עצבות ,אַ מרה-שחורה האָט אים אַרומ-
גענומען ,איז אַרומגעגאַנגען וי אויפן עולם:התוהו און געטראַכט וי אַזױ צו
קומען צו זיין רבין ,דעם מהרש"א ,זיך פאַר אים מתוודה זיין און בעטן אָנצו-
ווייזן אים אַ כּתח-תשובה,
דאָס ווייב האָט באַמערקט זיין טרויער ,האָט זי זיך ביי אים שטאַרק געבעטן,
אַז ער זאָל אַנטפלעקן פאַר איר דעם סוד ,װאָס דריקט אויף זיין געמיט ,האָט ער
זיך ביטער צעוויינט און איר דערציילט די גרויסע עוולה װאָס ער איז באַגאַנגען
און אַז העלפן אים קען בלויז זיין רבי ,דער מהרש"א .ער װעט זיכער געפינען
פאַר אים אַ תיקון פאַר זיין גרויסן חטא .האָט דאָס ווייב זיינס ,מיט גרויס צערט-
לעכקייט ,צו אים געזאָגט ,אַז אויב ער װעט איר שווערן ,אַז ער וועט זיך צו איר
צוריק אומקערן ,װעט זי אים ברענגען צו זיין רבי ,דעם מהרש"א .האָט ער גע-
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שוווירן .האָט זי פאַר אים געעפנט דעם טויער פון לאַנד פקרחה" ,זיך מיט אים
צעקושט ,אַרויפגעלײגט אירע הענט אויף זיינע אויגן; האָט ער דערפילט װי ער
האָט זיך אויפגעהויבן אין דער לופטן און איז כהרף-עין שטיין געבליבן פאַר
דער טיר פון זיין רבין דעם מהרש"א .איז ער מיט אַ גרויס געוויין אַרײַנגעפאַלן
צו זיין רבין אין הויז ,אים דערציילט מיט אַלע פּרטים װאָס ס'איז פאָרגעקו"
מען אויף דער חתונה ,װי אַזױ ער איז אַװעק אָפּריכטן גלות און וי אַזיי ער
האָט זיך דערקייקלט צום לאַנד פון די בני-קורח .דאָרט חתונה געהאַט און אַז
ער האָט זיין ווייב געגעבן אַ שבועה צוריק צו קומען צו איר; .רבי ,ראַטעװעט
מיך פון מיין גרויסן חטא!?*  --האָט ער געיאָמערט  --קרבי ,גיט מיר אַרױס אַ
תשובה!" .האָט אים דער מהרש"א אַרומגענומען און געזאָגט, :דער איינציקער
תיקון פאַר

דיר

איז; אַז דו זאָלסט חתונה האָבן מיט דער פאַרשעמטער

כלה,

װאָס זיצט נאָך אין אירע בתולים .פאַר דיין ווייב פון די בני"-קורח װעלן מיר
שרייבן אַ גט און דיין שבועה צו איר װעט דאָס בית-דין מתיר זיין און מבטל
|
מאַכן".
האָט דער מהרש"א באַלד געשיקט אָנזאָגן דעם גביר ,אַז ער האָט אויסגע-
קליבן אַ חתן פאַר זיין טאָכטער  --אַ תלמיד פון זיינע גאָר חשובע תלמידים--- ,
און אים געהייסן באַלד אָנהייבן צו מאַכן די נייטיקע הכנות צו דער חתונה,
און דער מהרש"א האָט געזעצט אַ בית-דין ,װאָס האָט געשריבן אַ גט און
האָט גוזר געווען ,על-פּי-דין ,אויף דער בת בני-קורח צו קומען און נעמען דעם
גט פון איר מאַן .האָט זי געפאָלגט און איז געקומען .דאָס בית-דין האָט אויך
מתיר און מפיר געווען די שבועה װאָס ער האָט איר געגעבן
און די חתונה פונעם עילוי אָשֶר מיט

דער פאַרשעמטער כלה ,דעם גבירס

בת-יחידה ,איז בקרוב געפּראַװעט געװאָרן ברוב פּאר והדר .ס'זיינען געקומען
די תושבי אָסטראָה ,דער מהרש"א מיט אַלע בני הישיבה משמח צו זיין חתן וכלה.
נאָך דער חתונה האָט דער מהרש"א דעם עילוי אֲשר מסמיך געווען להוראה,

און ער איז געװאָרן רב אין איינעם פון די אָסטרער מקומות קדושים און משמש
געווען בכתר הרבנות כל ימי חייו.
וי געזאָגט ,איז די מעשה דעמאָלט אַריינגעשריבן געװאָרן אינעם פּנקס
הקהל און איז באַשטעטיקט געװאָרן מיט דער חתימה פונעם מהרש"א זצ"ל.
און לאחר מותו פונעם רב ר' אָשֶר האָט מען אים געבראַכט צו קבורה אויפן
אַלטן בית הקברות און אויפגעשטעלט די אױבנדערמאָנטע מצבה.
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כיונקס'ם

װאָס איו אַ פּינקס?
דער פּינקס  --דאָס איז דער שפּיגל פון פאָלקס-לעבן פון די פאַרגאַנגענע

דורות .אין פּינקס שפּיגלען זיך אָפּ די געפילן פון פאָלק; זיין פרייד און טרויער,
וי אַזױ ער האָט אויסגעדריקט

זיינע זאָרגן און אין װאָס עס זיינען באַשטאַנען

זיינע פאַרלאַנגען .דורך דעם פּינקס קענען מיר אָפּשאַצן דאָס יחידישע און קהלשט
לעבן אין זיין גאַנצער ברייטקייט און טיפקייט; מיר קענען פון אים אַרױסלערנען
דעם נוסח פון פאַרצייטיקן לעב די באַציָונגען צװישן זיך גופא ,צװוישן איין
חברה און דער צווייטער ,צווישן איין קהילה און דער אַנדערער ;:װוי אויך די
ייִדישע באַציונג צו דער אויסערלעכער גױיַשער וועלט אַרום,
דער פּינקס איז אַלעמאָל פאַררעכנט און געהאַלטן געװאָרן װי אַ הײיליקער
חפץ .ס'האָט זיך אַפילו געשאַפן אַ גלויבן ,אַז אין דעם הויז ,אין וועלכן ס'געפינט
זיך אַ פּינקס ,װעט אַ פייער קיינמאָל קיין שליטה נישט האָבן און אַ יולדת װועט

דאָרטן נישט גיין שווער צו קינד .נאָך ביז גאָר לעצטנס איז געווען אַ מנהג אין
אַ סך שטעטלעך פון אוקראַינע ,אַז ווען אַ פרוי איז געגאַנגען שווער צו קינד האָט
מען ,וי אַ סגולה ,אַהינצו געבראַכט דעם שטאָט-פּינקס און אונטערגעלייגט אונטער

איר צוקאָפּנס,
כמעט אַלע גאָר אַלטע פּינקסים זיינען געמאַכט געװאָרן פון פּאַרמעט (קלף
צבי) און בלויז אַ קליינע צאָל  ---פון בלוילעכן דיקן פּאַפּיר ,געבונדן זיינען זי
אין שיינע לעדערנע איינבונדן ,גאָלד געליישט ,אין אַ פאָרמאַט פון גרויסע גמרות,
אָפּטמאָל אַפילו נאָך לענגער און ברייטער .געשריבן זיינען זיי על-פיירוב מיט
סופריש כתב ,און אין אייניקע פּינקסים זיינען בלויז די תקנות געשריבן מיט
סופריש כתב און די איבעריקע ענינים  --מיט געוויינטלעכן שריפט ,דער שער-
בלאָט פון אַ פּינקס ,וי אויך די ערשטע אותיות פון יעדן נייעם פּאַראַגראַף ,פון די
תקנות ,זיינען אויסגעצירט מיט זעלטן-שיינע אָרנאַמענטן און געמעלעכצן .אָפט-
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מאָל איז אויך יעדער באַזונדער בלאַט פון טעקסט באַצירט מיט אַ געצייכנט רשמל
אָרום ,געמאָלן מיט פּראַכטפולע קינסטלערישע ציורים ,אין פאַרשיידענע פאַרבן"

קאָמבינאַציעס .און ס'איז באמת צו באַװוּנדערן די פאַרשטענדעניש פאַר קאָלירן
און די שעפערישע קראַפט פון אונדזערע עלטערזיידעס  --די אַמאָליקע בית-
,אַנק-קוועטשערס".
המדרשניקעס ,די ב
לויט זייער אינהאַלט קענען די פּינקסים איינגעטיילט װערן אין דרייערליי
קאַטעגאָריעס :
א) פינקסים פון פאַרשיידענע אָרטיקע חברות ,װוי, :ביקור חולים" ,אלינת
הצדק". ,חברה קדישא", ,נושאי המיטה", ,גומלי חסד של אמת"; ,חברה צדקה
גדולה", ,תומכי דל", ,סומכי נופלים" אד"גל,
ב) פינקסים פון אַרבעטער-חברות ,ווי, :בעלי מלאכה"; ,פּוצלי צדק",
;יגיעי כפּים", ,אגודת החייטים", ,אגודת הסנדלרים", ,אגודת עושי כובעים",
;אגודת הבורסקאים" און ענלעכע,
ג) פינקסים פון גאַנצע קהילות ,ווי= :פּינקס קהילת אָסטראָה והגליל".
,פּינקס קהילת כמעלניק והגלי?",, ,פּינקס קהילת לעטיטשעוו והגליל" אאַ"ו.
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פּינקסים פון אַרטיקע חנרות
די מער פאַרשפּרײטסטע און די מערסטע אין צאָל זיינען פּינקסים פון פאַר-
שיידענע איינצלנע חברות .עס האָט זיך נישט געפונען כמעט קיין שטאָט אָדער
שטעטל איבער גאַנץ אוקראַינע ,װוּ עס זאָל זיך נישט געפינען איינער אָדער
עטלעכע פון דעם מין פּינקסים .ווייל אין יעדער שטעטל האָבן אַזעלכע חברית
עקזיסטירט ,און יעדער חברה האָט אַזאַ פּינקס געפירט.
די תקנות פון אַלע פון דער קאַטעגאָריע אָרטיקע פּינקסים זיינען כמעט
ענלעך איינע צו די אַנדערע ,הן מיט זייער אָנגענומענעם נוסח און כתב והן
מיט זייער אינהאַלט און טערמינאָלאָגיע,

אין די תקנות ווערן לרוב באַהאַנדלט די אָרגאַניזאַציאָנעלע פאָרמען פון דער
חברה :די קװאַליפיקאַציעס פון די מועמדים (קאַנדידאַטן); די געזעצן פון אַרײנ-
נעמען נייע חברים; געלט-ענינים ,װי :מיטגליד-אָפּצאָל ,ביישטייערונגען ,שטראָפן,

יאָרצייטן ,די איינטיילונג פון עליות ,די קלפי { )+װאַלן פאַר באַאַמטע) און אַנדערע
פליכטן פון יחיד צו דער חברה און פון דער חברה צום יחיד,
די בחירות (װאַלן) פון יעדער חברה האָבן ,לויט די תקנות פון די פאַרשיי-
דענע פּינקסים ,באַדאַרפט פאָרקומען מערסטנס חול המועד פּסח דווקא .די גבאים
אָבער האָבן געהאַט דאָס רעכט ,בלויז צוליב וויכטיקע סיבות ,אָפּצולײיגן די
װאַלן אויף אַן אַנדער טאָג פון יאָר.
די װאַלן גופא פלעגן דורכגעפירט

וערן אויף פאַרשיידענע

אופנים :לויט

אייניקע פּינקטים האָבן די פאַרזאַמלטע אויסגעקליבן פון צווישן זיך  ---דריי אָדער
פינף בוררים ,און די בוררים האָבן געקליבן באַאַמטע; לויט צוייטע פּינקסים
*) דער טייטש פונעם װאָרט ,קלפי" איז שטים-קעסטל .אין די פּינקסים אָבער ווערט
קלפי באַנוצט אינעם זין פון וואַלן ,תקנות וועגן קלפי"  --מיינט תקנות וועגן װואַלן,
ארויפשטעלן אויף דער רשימה פון קלפי" --- ,מיינט נאָמינירן צו אַן אַמט ,אאַיו.
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טמאַן

האָבן די אַלטע באַאַמטע געקליבן די בוררים; לויט דריטע פּינקסים זיינען די
בוררים אויסגעקליבן געװאָרן דורך קהל ,פון צװישן די אַלטע באַאַמטע גופא;

און לויט פערטע פּינקסים האָבן די בוררים באַשטימט בלויז די רשימה (צעטל)
פון מועמדים (קאַנדידאַטן) און די גאַנצע חברה האָט פון זיי געקליבן די באַ-
שטימטע צאָל באַאַמטע,

אָנצוקומען וי אַ מיטגליד אין װאָס פְאַר אַ חברה ס'זאָל נישט זיין איז געווטן
נישט אַזױ לייכט ,מען האָט געמוזט דורכמאַכן פּאַרשיידענע עטאַפּן ביז מען
איז געװאָרן קװואַליפיצירט

אַריינגענומען

צו וערן װי אַ פולבאַרעכטיקטער

חבר

אין דער אָדער אין יענער חברה .און אַפילו שוין נאָך די אַלע עטאַפּן איז אָפּטמאָל
אויסגעקומען צו װאַרטן עטלעכע יאָר ביז מען האָט געקענט אָנקומען אין דער
חברה ,ווייל די צאָל פון אַרײננעמען נייע חברים

איז אין אַלע חברות

געווען

זייער אַ באַשרענקטע .אין אייניקע חברות איז די באַשרענקונג געװוען ביז צו
אַזאַ מדרגה ,אַז עס איז דערלויבט געװאָרן אַריינצונעמען בלויז צוויי נייע חברים
אַ יאָר .אין אַ סך אַנדערע חברות איז נאָך ט"ו כסלו אינגאַנצן נישט דערלויבט
|
געװאָרן מער אַרינצונעמען קיין נייע חברים,
עס איז דאָ כדאי צו באַמערקן ,אַז אין אייניקע חברות פלעגן אַריינגענומען
ווערן אויך קינדער ,לשם מצוה .אָבער פאַר קיין פאַל נישט מער וי צוויי אַ יאָר,
עס איז אויך כדאי אונטערצושטרייכן דעם פאַקט ,אַז צו למדנים ,איבער-
הויפּט אַזעלכע װאָס האָבן געלערנט פּוסקים ,האָט מען געגעבן ספּעציעלע פּרי-
ווילעגיעס .זיי פלעגן אָפּטמאָל אַרײנגענומען ווערן אַפּילו איבער דער באַשטימ-
טער צאָל ,שוין נישט רעדנדיק דערפון ,אַז צווישן דער געוויינטלעכער צאָל פון
קאַנדידאַטן האָבן זיי אַלעמאָל געהאַט דעם פאָרצוג ,די בכורה,
אין אַ פּינקס אין דער שטאָט מעזשבוזש איז פאַראַן אַזאַ  תקנה, :אויב די
צאָל נייע חברים איז שוין פאַרפולט און איינער ,װאָס האָט געלערנט פּוסקים,
וויל אָנקומען ,זאָל מען אים אַרײיננעמען אויסער דער צאָל".
אַן אויסנאַם פלעגט אויך געמאַכט װוערן פאַר אַ חולה מסוכן ,װאָס האָט
געװאָלט אַרײנגײן אין דער חברה לשם רפואה .געויינטלעך האָבן די גבאים
אין אַזאַ פאָל געהאַָט דאָס רעכט אויך צוריקצווייזן ,אָדער פאָדערן אַ פיל גרע-

סערן איינצאָל,

בייטן תקנות
יעדע געשעעניש ,װאָס איז פאָרגעקומען אין דער חברה גופא ,װי :דאָס
אַרײיננעמען פון אַ נייעם חבר ,אַ קנס ,אַ ירושה ,אַ סעודה ,אַ מחלוקה ,רעזולטאַטן
פון בחירות.,
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אד"גל ,איז

פּינקטלעך,

דורך דעם ספּעציעלן דערפאַר

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

באַשטימטן סופר ,אַרײנגעשריבן געװאָרן אין זייער פּינקס און באַשטעטיקט גע"
װאָרן מיט די חתימות פון די גבאים,
אין פּינקס פון אַ ;חברה קדישא" פלעגן אַפילו אַרײינגעשריבן ווערן די פּרײזן,
װאָס זיינען באַשטימט געװאָרן פאַר גראָבן אַ קבר .װוי ,למשל ,אין דעם לעטיטשע-

ווער חברה-קדישא-פּינקס איז פאַרשריבן :דער פּרײז פון אַ קבר פאַר אַ גדול
 -אום זומער צוויי פּיאַטאַקעס און אום ווינטער  --דריי פּיאַטאַקעס ,פאַר אַ קטן -אום זומער  ---איין פּיאַטאַק און אום ווינטער  --אַנדערטהאַלבן פּיאַטאַקעס.זייער שטרענג איז מען זיך באַגאַנגען מיט איינעם ,װאָס האָט עובְךְ געווען

אויף די תקנות פון דער חברה .אַזעלכער איז שווער באַשטראָפט געװאָרן ,און
אוב ער האָט די שטראָף נישט אױסגעפאָלגט ,פלעגט ער גערודפט װערן עד
חרמה און אָפטמאָל אַפילו טאַקע אַרײנגעלײגט וװערן אין חרם,
די אַרופגעלײגטע שטראָפן פלעגן די פאַרשיידענע איינצלנע חברות דורכ-
פירן אַלעמאָל מיט דער הילף פון די מנהיגי הקהל :די רבנים ,דיינים און שמשים.
די קהלשע ,כלי קודש" האָבן גערן אַרױסגעהאָלפן ,אַז די תקנות פון די באַ-

זונדערע חברות זאָלן אָפּגעהיט ווערן מיט אַלע פּרטים און דיקדוקים,
גדר ישכנו נחש.

והפּורץ

אויב צוליב ענדערונגען אינעם לעבן פון דער חברה ,אָדער צוליב אַנדערע

אומפאַרמיידלעכע אומשטענדן ,איז שווער געװאָרן נאָכצוקומען אַ תקנה ,האָט
מען די תקנה מאָדיפיצירט ,און אָפּטמאָל אַפילו אינגאַנצן בטל געמאַכט .דאָס איז
אַלעמאָל געטאָן געװאָרן בלויז מיט דער הסכמה פון דער גאַנצער חברה,
אַזעלכע פאַלן ,פון ענדערן אָדער אָפּשאַפן אַלטע תקנות און איינפירן אויף
זייער אָרט נייע ,באַגעגנט מען אָפט אין די פּינקסים פון די פאַרשיידענע אָרטיקע
חברות,
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אַרנעטער פּינקסים  -נאַזונדערע חנרות
אֹ

פּינקסים פון אַרבעטער-חברות זיינען נישט אַזױ בנמצא אין די קלענערע
שטעט און שטעטלעך פון אוקראינע .פונדעסטוועגן האָט זיך דער עקספּעדיציע
איינגעגעבן צו געפינען עטלעכע אַזעלכע ווערטפולע אַרבעטער-פּינקסים .און ס'איז
גאָרנישט אָפּצושאַצן דעם אומגעהייער וויכטיקן מאַטעריאַל וועגן דעם אַמאָליקן
אַרבעטערילעבן,

װאָס אָט-די דאָזיקע ספּעציעלע

פּינקסים

אַנטהאַלטן

אין זיך,

אויף דעם שער-בלאַט פון אַזעלכע פּינקסים ,װאָס טראָגט אויף זיך געוויינט-
לעך דעם נאָמען פון דער אַרבעטער-חברה ,געפינט זיך מערסטנטיילס אַ פּאַסיקער
פּסוק פון תנ"ך ,אָדער גאָר אַ מאמר חז"ל ,װאָס ווייזט אָן די וויכטיקייט פון --
צו זיין אַ פּועל .אויף דעם שער-בלאַט פון ;פּינקס החייטים" פון לויצק געפינט
זיך דער פּסוק :גיגיע כפּיך כי תאכל אשריך וטוב לך* (תהלים קכ"ח;)2--
אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא" (ברכות ח') ,און אויף דעם געמיי-:

שאַפטלעכן פּינקס פון סנדלרים ,בורסקאים און עושי כובעים (שוסטער ,גאַרבער
און היטלמאַכער) פון מיקולאַיעו ,װאָס האָט געשמט מיט אירע פּעלצן און קוטש-
מעס ,ווצלכע מ'פלעגט פירן אויף די גרעסטע יאַרידים אין די ווייטסטע מרחקים
 ---איז אויף זייער פּינקס געווען אויפן שער-בלאָט דער מאמר חז"ל; ,גדול הנהנה

מיגיעו יותר מיראת שמים* (ברכות ח'),
די תקנות פון אַזעלכע פּינקסים האָבן צו טאָן :מיט ענינים ,װאָס זיינען די"
רעקט נוגע זייער פאַך ,זייער מלאכה ,ווי :רעגולירן פּריזן ,אויסגלייכן סיכסוכים

צווישן אַרבעטער און זייערע בעלי-בתים; מיט ענינים אין שייכות מיט אינער.
לעכער

אָרגאַניזירונג און אַלגעמײנע

אינטערעסן,

וי פאַרהיטן פון השגת

גבול,

פון שעטנז און אויך מיט ענינים בנוגע די רעליגיעזע הצטרכותן פון דער חברה,
וי דאָס בית"-מדרש ,דער רב ,עליות ,קלפי ,ביישטייערונגען ,קנסות און דין"
תורהס,
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און פִטלקלאָר

יאויך די אַרבעטער-װאַלן זיינען ,װוי אין אַנדערע חברות ,פאָרגעקומען על"פּיי
פאַרשיידענע

אופנים :אַמאָל דורך בוררים אוך

!רוב חול-המועד און אויך לויט
אַמאָל דירעקטע דורך קלפי.
די אַרבעטער פלעגן ,אויסער די געוויינלעכע באַאַמטע ,װאָס ווערן אויסגע-
קליבן אין יעדער אַנדערער חברה ,װי :פּרנסים ,נאמנים ,צירופים וכדומה --
אויסקלייבן אויך אַ באַזונדערן וועד פון זיבן ,וועלכער האָט געהאַט אַן אומבאַ-
גרענעצטע רעכט צו רעדן און האַנדלען אין נאָמען פון די אַרבעטער אין אַלע
אָנגעלעגנהייטן,
זיי ,די זיבן ,האָבן געשלאָסן און אונטערגעשריבן די קאָנטראַקטן; רעגולירש

די פּריזן; אַרױסגעגעבן דערלויבענישן צו אַרבעטער צו װעון בעלי-בתים

פאַר

זיך; באַשטראָפט אַ מסרב ,אַ ניט-פאָלגער ,און אַפילו געהאַט דאָס רעכט אַרײן-
צולייגן אין חרם .מיט איין װאָרט ,אַלץ װאָס עס האָט נאָר געהאַט אַ שייכות מיט
דעם לעבן פון דער חברה ,מיט זיינע אינטערעסן  --איז געפירט און געטאָן גע-
װאָרן לויט דעם אָנזען און פאַרשטאַנד פון די דאָזיקן זיבן .אַלץ ,װאָס זיי האָבן
אָפּגעמאַכט ,געקנסט און באַשלאָסן ,איז דורך זיי מיט דער גרעסטער פּינקטלעמ-
קייט אַרײנגעטראָגן געװאָרן אין פּינקס און באַשטעטיקט געװאָרן מיט זייערש
אונטערשריפטן,
איך װעל דאָ פּרווון איבעדגעבן אייניקע כאַראַקטעריסטישע תקנות ,װאָס
מיר איז אויסגעקומען צו זען אין אַרבעטער-פּינקסים,
אין דעם פּינקס החייטים" פוֹן דער שטאָט לויצק פון יאָר תפ"א ()1271
(דער פּינקס איז איבערגעדרוקט געװאָרן אין ;המליץ" פון די יאָרן ,)9/8781
איז פאַראַן אַ תקנה וושגן שעטנז .די תקנה איז געמאַכט געװאָרן ביי אַן אסיפה
פון דער גאַנצער ;חברת החייטים" ,מיטן רב פון שטאָט בראש .די תקנה ,אי"
בערגעזעצט אין ייִדיש ,לייענט זיך :קאַזױ וי דער איסור פון שעטנז איז זייער
גרויס ,און ,בעוונותינו הרבים ,האָבן זיך לעצטנס באַװויזן אַ גרויסע צאָל חייטים
װאָס זיינען עובר אויף דער עבירה דורך נוצן נישט קיין כשרע קאַנװע .איז
דעריבער ,צוליב אָט דעם צוועק ,פאַררופן געװאָרן די דאָזיקע אסיפה און עס איז
באַשלאָסן געװאָרן בהסכם כולם ,אַז דער וװועד פון זיבן זאָל אין אָנהייב פון יעדן
נייעם יאָר ,דורכן חודש תשרי ,פאַרדינגען צו אַ איש מהומן (אַ באַגלײבטן מענטש)
די ,אַרענדע? פון קאַנװע .דער פּרײז זאָל באַשטימט ווערן אויך פון די זיבן.
און עס זאָל אויסגערופן ווערן אין יעדן מקום קדוש :אַז פּלוני בן פּלוני האָט
געדונגען די ;אַרענדע" פון קאַנװע אויף דעם גאַנצן יאָר און יעדער איינער איז
מחויב ,אונטערן איסור פון חרם ,צו קויפן קאַנװע בלויז ביי אים",
ידי תקנה האָט אויך באַװאָרנט ,אַז דער אַרענדאַטאָר פון דער קאַנװע-קאָנ-
צעסיע האָט געמוזט זיין אַ פרומער ייַד ,און אַז ער זאָל זיך פאַרפליכטן אַלײן
אָכטונג צו געבן ,אַז די כשרע קאַנװוע זאָל צוגעגרייט און געמאַכט ווערן בלויז
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אברהם

רעכטמאַן

/פון ייִדישע הענט .ער האָט אַפילו געהאַט

דעם כוח-הרשאה

אליין אויסצוקלייבן

די אַרבעטער ,װאָס זאָלן וועבן די קאַנװע אונטער זיין השגחה,
וי געזאָגט ,זיינען אַלע שניידער מחויב געווען צו קויפן קאַנװע בלויז פון
/אים אַלין ,און צאָלן דעם פּרייז ,װאָס איז באַשטימט געװאָרן פון די זיבן .אויב
ס'-האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז איינער האָט עובר געווען אויף דער תקנה און גע-
קויפט קאַנװע ערגעץ אַנדערשוװוּ ,איז זיין שטראָף געווען זייער אַ האַרבע ,דהייני;
איז ער געווען אַ חבר פון דער ;חברת החײיטים" ,האָט מען אים תיכף מעביר
געווען פון דער חברה ,און געפּסלט וי אַ שניידער ,ביז ער האָט זיך אונטער-
ג!עװאָרפן דער תקנה און געגעבן דערויף זיין אונטערשריפט אין פּינקס; איז עֶר
נישט געווען קיין חבר  ---אין אַזאַ פאַל האָט זיך דער עד פון זיבן געווענדט צוֹ
די מנהיגים פון קהל און צו די רבנים פון שטאָט און געפאָדערט פון זיי צו באַ-
שטראָפן

דעם ניט-פאָלגער לויט דעם דין פון אַ סרבן ,פון איינעם װאָס ווידער-

שפּעניקט קעגן אַ פּסק-דין פון אַ בית-דין .קהל און בית-דין האָבן אין אַזעלכע
|פאַלן גערן אַרױסגעהאָלפן די אַרבעטער:חברות.
בכלל פאַרנעמט די פראַגע פון ;צמר

ופּשתים" אַ זייער וויכטיקן אָרט אין

די אַרבעטער"פּינקסים .איבערהויפּט אין די פּינקסים פון חייטים (שניידער) און
;עושי-מובעים" (היטלמצַכער),
ב

די אַרבעטס-שעחן זיינען אויך רעגולירט געװאָרן אויף אַ כמעט מאָדערנעם
אופן .לוט אַ תקנה אין דעם זעלבן פּינקס האָט קיינער  --אַפילו אַ בעל-הבית

פאַר זיך אַלײן ,אַ פּשיטא שוין אַן אַרבעטער ביי יענעם  --נישט געטאָרט אַרבעטן
שפּעט אין דער נאַכט אַרײן .ערב שבת אָדער ערב יום"טוב ,האָט מען געמוזט
די אַרבעט אַװעקלײגן צוויי שעה נאָכמיטאָג .אויב אָבער עמעצער איז געוען
געצװונגען צו אַרבעטן שפּעטער װי די באַשטימטע שעהן  --צוליב אַ חתונה,
אָדער צזליב דעם ,װאָס דער פּריץ פון שטאָט ,אָדער דער גראַף ,האָבן באַדאַרפט
נייטיק די אַרבעט  --אין אַזאַ פאַל האָט יענער געמוזט געבן צוויי גראָשן צדקה
פאַר יעדער איבעריקער שעה ,װאָס ער האָט געאַרבעט ,און דעם אַרבעטער צאָלן
באַזונדער פאַר זיין אַרבעט ,אַפילן ווען דער אַרבעטער איז געווען אָנגעשטעלט
אויפן יאָר.
קיינער האָט אויך נישט געטאָרט אָננעמען מער אַרבעט ויפל ער אַלײן
קען אויפמאַכן און דאָס אַרױסצוגעבן צו אַ צווייטן פֿון שטיק אָדער פון דער װאָך.
אויב איינער האָט אָנגענומען צופיל אַרבעט ,איז ער מחויב געווען צו דינגען נאָך
אַן אַרבעטער און דאָס נישט װינציקער וי אויף אַ פערטל יאָר.
אין די אַרבעטער"-פּינקסים זיינען אויך פאַראַן אַ היפּש ביסל .תקנות ,װאָס
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איך פאָלקלאָױ

באַהאַנדלען דעם ענין פון אויסדינגען אַרבעט איינער פונעם צוייטן .איין תקנה
לויטעט :אַז אויב אימיצער איז גערופן געװאָרן אָנצונעמען אַ נייע אָדער פאַר"
ריכטן אַן אַלטע אַרבעט ,סיי ביי אַ ייִדן און סיי ביי אַ ניט-יִדן און אאַןַנדערעף
איז דערפון געװאָר געװאָרן ,פאַרלאָפן דעם וועג און ביים ערשטן די אַרבעט אויס-
געדונגען .,איז נישט גענוג ,װאָס ער איז מחויב אַװעקצוגעבן דעם ערשטן בעל"

מלאכה דאָס גאַנצע פאַרדינסט ,האָט ער נאָך אויך באַדאַרפט צאָלן קנס ,לויט
|
דעם איינזען פון די זיבן.
כדי צו פאַרמיידן קאַנקורענץ זיינען אויך די פרייזן פאַר אַרבעט רעגולירט
געװאָרן פון די זיבן .פון צייט צו צייט האָבן זיי אַרױסגעגעבן רשימות פון פּרייזן,
װאָס פלעגן אַריינגעשריבן ווערן אין פּינקס און אויך אויסגעהאנגען ווערן אין די
שולן און בתי-מדרשים .די רשימות פלעגן זיין דעטאַליזירט און אָנגעגעבן וויפל
מ'דאַרף צאָלן פאַר אַ גאַנצער נייער אַרבעט און וויפל פאַר איבערמאַכן אַן אַלטן

בגד,
די זיבן האָבן אויך געהאַט די התחייבות אַכטונג צו געבן אויף די לערן-

ייַנגלעך .זיי האָבן דאָס באַשטימט וויפל יאָרן אַ ייַנגל דאַרף פאַרבלייבן אויף
דער ,לערע" ,װאָס פאַר אַ הויז-אַרבעטן זיי זיינען מחויב צטואָן פאַרן בעל-הבית
און וויפל שכירות זיי דאַרפן באַקומען .די קאָנטראַקטן, ,כתב מעמד" ,צװוישן די
לערן-ייַנגלעך מיט

זייערע

בעלייבתים

זיינען געמאַכט און באַשטעטיקט

געװאָרן

פון די זיבן און אַריינגעשריבן געװאָרן אין פּינקס.
יעדער דערװאַקסענער אַרבעטער ,בעת ער האָט זיך פאַרדונגען צו אַ בעל"
הבית ,איז געווען מחויב צו קומען און זיך שטעלן איניינעם מיטן בעל:הבית
פאַר די זיבן ,וועלכע האָבן צונויפגעשטעלט זייער אכתבימעמד" אָפּמאַך) אוו
אַריינגעשריבן אין פּינקס מיט אַלע פַּרטים .יעדער פערטל יאָר האָט דער בעל"

הבית געמוזט אָפּצאָלן די פולע שכירות ,אין קעגנװאַרט

פון די זיבן ,און אויך

דאָס איז פּינקטלעך פאַרשריבן געװאָרן אינעם פּינקס.
אויב אַן אַרבעטער האָט געװאָלט װערן פאַר זיך אַלין אַ בעל-הבית ,האָט

ער דאָס נישט געקענט טאָן ,סיידן ער האָט געקראָגן דערצו די דערליבעניש
פון די זיבן אַזאַ דערלויבעניש איז אים אַרױסגעגעבן געװאָרן נאָר דעמאָלט,
ווען ער האָט זיך מתחייב געווען ,מיט זיין אונטערשריפט אין פּינקס ,צוצוטראָגז
צו דער חברה אַ סכום געלט ,לויט דעם באַשלוס פון די זיבן ,און זיך פאַרפליכטן

נישט צו נעמען פאַר אַרבעט ביליקער וי די באַשטימטע פּרײזן זיינען .באם ער
האָט זיך מיט די זיבן נישט געקענט פאַרשטענדיקן ,האָט ער באַדאַרפט אײינצאָלן
דערווייל ,עד לחשבון ,פיר רענדלעך ,מיט דער התחייבות ,אַז בעת דער יערלעכער
אסיפה פון קלפי וועט ער צוטראָגן דאָס איבעריקע לויט דעם איינזען פון דער
גאַנצער אסיפה,

אגב איז יעדער נייער אַפּליקאַנט אָפּיציעל ניט פאַררעכנט געװאָרן וי אַ חבר
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און איז נישט אַריינגעשריבן געװאָרן אין פּינקס ,ביז ער האָט נישט געקראָגן די
הסכמה און די גוטהייסונג פון דער גאַנצער חברה ,בעת דער יערלעכער אסיפה
פון קלפי.
ג

אויך אין די אַרבעטער-פּינקסים פאַרנעמען די רעליגיעזע אינטערעסן זייער
אַן אָנגעזעענעם אָרט .כמעט יעדע אַרבעטער-חברה האָט זיך געהאַט איר אייגענעם
בית-מדרש אָדער קלויז ,אַן אייגענעם רב ,אייגענע גבאים ,שמשים און חזנים)* .
דאָס אויפרופן צו דער תורה

און דאָס טיילן עליות איז ביי זיי צוגעגאַנגען

אינגאַנצן אויף אַן אַנדער אופן .יעטוועדער אַרבעטער איז געווען אַ גלייכער מיוחס
צו געניסן פון גאָטס תורה .ביי די אַרבעטער-חברות זיינען קיין שום עליות נישט
פּאַרקויפט געװאָרן ,װי ביי אַלע אַנדערע חברות ,כדי נישט צו געבן די רייכערע אַ
מעגלעכקייט אַרױסצוּווייזן זיך גרעסער און שטעלן זיך שענער פון די אָרעמערע.

די עליות זיינען דעריבער פאַרטיילט געװאָרן צװישן די חברים לויטן סדר פון
א"ב ,עלטער ,אָדער ייִנגער ,אָן אונטערשייד .אַן אויסנאַםם .איז געמאַכט געװאָרן
בלויז מיט אַ חיובניק :אַ בעל-יאָרצײט ,אַן אבל ,אַ חתן ,אַ בעל-ברית,

אָדער אַן

אַנדער בעל-חיוב ...לויט דעם זעלביקן סדר איז אויך צוגעגאַנגען די פאַרטיילונג
|
פון די הקפות שמיני עצרת און שמחת-תורה,
די געלטער פאַרן אויפהאַלט פונעם בית-מדרש ,קלויז ,זיינען אויך געזאַמלט
געװאָרן פון אַלעמען באַגלײך .לויט אַ תקנה פונעם אױבנדערמאָנטן פּינקס איז אַ

חבר געווען מחויב צו געבן אַ גראָשן יעדן ערב שבת און צוויי גראָשן יעדן ערב
ראש-חודש ,ספּעציעל אויף אויפצוהאַלטן זייער בית-תפילה .אגַובה (מאָנער) איז
יעדע װאָך אַרומגעגאַנגען צװישן די חברים און אױיפגעמאָנט אָט די דאָזיקע
שטייערן .אויב עמיצער איז ניט געווען ביכולת צו באַצאָלן באַלד ,פלעגט מען דאָס
פאַרשרייבן אויף זיין חשבון וי אַ חוב ,און ער האָט דעם חוב געדאַרפט סילוקן
פאַר די װאַלן ,אויב איינער האָט ניט אָפּגעצאָלט זיין חוב ,האָבן די זיבן געהאַט
דאָס רעכט צוצונעמען ביי אים אַ חפץ און דאָס פאַרמשכונען .און ער איז שוין
דאָס יאָר נישט צוגעלאָזט געװאָרן צו דער קלפי.

*) ביים אָנשטעלן אַ חזן האָט יעדע חברה שטאַרק מקפּיד געווען ,אַז דער חזן זאָל זיין
פון זייערע אייגענע .ביי די שוסטער  --אַ שוסטער און ביי די שנײידער  --אַ שנײדער
אאַיוו .בלויז די חברה-קדישא האָט נישט געטאָרט האָבן קיין חזן פון זייערע אייגענע ,װי
עס לויטעט אַן אַלטע תקנה, :אסור לקברן ולרופא לעבור לפני התיבה שכן אינם יכוֹלים
להיות שליחי ציבור בתפילת ,ר,פאנו" (ס'איז פאַרבאָטן צו איינעם ,װאָס איז זיך מתעסק
מיט קבורה און אויך צו אַ דאָקטער ,װאָס היילט קראַנקע ,צו שטעלן זיך פאַרן עמוד ,דער"
פאַר ,ווייל זי קענען נישט פאַרטרעטן קהל ביי דער תפילה פון ,רפאנו") ,מחמת זייער
פרנסה איז דאָך פון קראַנקע און טויטע.
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אַרנעטער פּינקסים  -געמיינשאַפּטלענע
אנודות
אין די גרעסטע שטעט ,װוּ די צאָל אַרבעטער איז געווען באַדײיטנד גרויס,
האָט כמעט יעדער אַרבעט-פאַך געהאַט אַ באַזונדערע אגודה ,װוי למשל, :אגודת-
;אגודת-הסנדלרים"; ;אגודת הבורסקאים'; ;אגודת עושי -כובעים"
החייטים?;
אד"גל .איטלעכע פון די דאָזיקע אגודות האָט געפירט פאַר זיך אַ באַזונדערן
פּינקס; געהאַט ,אָפּטמאָל ,אַפילן אַן אייגענעם בית-מדרש צום דאַװנען ,און גאַנץ
זעצלבסטשטענדיק אָנגעפירט און אָפּגעהיט אירע אינטערעסן

אין די קלענערע שטעטלעך אָבער ,ווּ די צאָל אַרבעטער איז נישט געווען
גענוג גרויס ,זיינען געשאפן געװאָרן געמײנשאַפטלעכע אַרבעטער-אגודות ,ווי,
למשל ,פון שניידער ,קירזשנער ,שוסטער און גאַרבער צזאַמענגענומען .זיי פלעגן
פירן בלויז איין געמיינשאַפטלעכן אַרבעטער-פּינקס.
וי עס איז צו זען פון אַזעלכע שותפותדיקע פּינקסים ,זיינען אָפט פאָרגע-
קומען סכסוכים צווישן איין פאַך אַרבעטער מיט דעם צוייטן ,מייסטנס בעת די
װאַלן .יעדער פאַך האָט זיך באַמיט אַריינצוברענגען װאָס מער פון זיינע מענטשן,
כדי צו האָבן די אױיבערהאַנט אין דעם װעד פון זיבן .דאָס האָט כמעט שטענדיק
געפירט צו קריגערייען און אָפטמאָל אַפילו צו פּעטש,

די געמיינשאַפטלעכע װאַלן זיינען אַלעמאָל געווען דירעקטע .דאָס הייסט מען
האָט זיך נישט פאַרלאָזט אויף די בוררים ,אַז זיי זאָלן קלייבן ,נאָר ס'זיינען ארויס-
געשטעלט געװאָרן קאַנדידאַטן פון אַלע צעכן און פאַכן און די פאַרזאַמלטע האָבן
געשטימט דירעקט פאַר יעדן קאַנדידאַט באַזונדער .און ס'פאַרשטײט זיך ,אַז
אויסגעקליבן געװאָרן זיינען די יעניקע ,ועלכע האָבן געקראָגן מער שטימען.
איז אינטערעסאַנט צו באַמערקן ,אַז די אױיבערהאַנט האָבן כמעט שטענדיק גע"
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האַט די שניידער .פון דעם קען מען דרינגען אַז די שניידער זיינען אומעטו
געווען דער רוב,
אין די רשימות פון קלפי ,װאָס זיינען אַריינגעשריבן אין די אַרבעטער-
פּינקסים ,איז זעלטן צו געפינען דעם אויסדרוק ,אַז די בחירות (װאַלן) זיינען
געמאַכט געװאָרן ?בהסכם כולם"  ---איינשטימיק ,נייערט, -- ,על-פּיירוב-דעות"
---

לויט דער מערצאָל

פון שטימערס,

 --און מערסטנטיילס

,על-פּייקלפי? --

נישט דורך הייבן די הענט ,נאָר דורך קוויטלעך דירעקט פאַר איטלעכן קאַני
דידאָט באַזונדער,
לויט די תקנות פון אגַעמיינשאַפטלעכן

אַרבעטער-פּינקס אין מיקולאַיעװו *)

זיינען די װאַלן פון אאַַ געמיינשאַפטלעכער אַרבעטער-אגודה ,וועלכע איז באַשטאַ-
נען פון סנדלרים (שוסטער) ,בורסקאים (גאַרבער) און עושי-כובעים (קירזשנער),
פאָרגעקומען אויף דעם פאָלגנדיקן אופן :מ'האָט געמאַכט דריי קלפיס .דאָס הייסט
מ'האָט אויפגעשריבן אויף קוויטלעך די נעמען פון אַלעמען פון אַלע שוסטער

באַזונדער ,פון אַלע גאַרבער באַזונדער און פון אַלע קירזשנער באַזונדער .די
קוויטלעך האָט מען אַרײנגעלײגט אין דריי באַזונדערע קעסטלעך און געצויגן פון
יעדן קעסטל באַזונדער  --צוויי קוויטלעך פון די שוסטער ,איינעם פון די גאַר"
בער און צוויי פון די קירזשנער .די אַרױסגעצױגענע פינף נעמען זיינען דאָס גע"
ווען די בוררים .די דאָזיקע בוררים האָבן באַדאַרפט צונויפשטעלן די רשימה
פון קאַנדידאַטן פאַר אַלע אַמטן פון דער חברה ,װי :גבאים ,במקומ'ס ,נאמנים ,רואי-
חשבון ,װי אויך אבַאַזונדערע רשימה פון מועמדים (קאַנדידאַטן) פאַר דעם װועד
פון זיבן .ווען די רשימה איז צונויפגעשטעלט געװאָרן ,האָט יעדער פון די פאַר"
זאַמלטע חברים געדאַרפט שטימען פאַר איטלעכן קאַנדידאַט באַזונדער.

*) ס'איז כדאי צו באַמערקן און אָנװייזן אויף דער איראָניע ,אַז דער פּנקסיהפּועלים,
 -די דאָקומענטן ,װאָס דערציילן וועגן דעם לעבן פון די אַרבעטער  --איז געבליבן בירושה.נישט ביי קיין אַרבעטער ,נאָר דווקא ביי דעם גרעסטן גביר פון שטעטל ,זעלקע זאַלצמאַן- ,
א גביר בן גביר דורך עטלעכע
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דורות.

קחילה פּינקסיט
די וויכטיקסטע און ווערטפולסטע זיינען די קהילה-פּינקסים .ווען מיר באַ-
קענען זיך מיט דעם אינהאַלט פון די דאָזיקע פּינקסים ,ווען מיר שטודירן פאָר-
זיכטיק יעדע געשעעניש ,װאָס איז אין זיי פאַרשריבן ,קומען מיר צו דער דער-
פרייענדיקער הנחה ,אַז נאָך מיט הונדערטער יאָרן צוריק האָט דאָס ייִדישע גע-
;עלשאַפּטלעכע לעבן זיך געפירט מיט אַ סדר ,אין כמעט אַלע הינזיכטן ,סיי בנוגע
צו די אינערלעכע ייִדישע אינטערעסן צװוישן זיך גופא  --צװישן איין קהילת
מיט דער צוייטער ,און סיי בנוגע צו די אינטערעסן מיט דער אויסערלעכער
וועלט  --װי די באַרירונג מיט די פּריצים ,מיט די דוכסים און מיט דער רע-
גירונג,
די רבנים און געזעלשאַפטלעכע טוער זיינען מערסטנטיילס געשטאַנען אויף
דער נייטיקער הייך און אַכטונג געגעבן ,מיט אָפענע אויגן ,אַז אַלץ װאָס ווערט
געטאָן אין זייער עדה ,זאָל געטאָן ווערן מיט יושר ,מיט איינזעעניש; זיי האָבן
אַכטונג געגעבן ,אַז צדקה זאָל פאַרטיילט ווערן װוי געהעריק איז ,מען זאָל קיינעם.
נישט נושא-ננים זיין; זיי האָבן אויך אַכטונג געגעבן אויף די תלמוד:תורות און
ישיבות ,און געזען אַז די אָרימע תלמידים און ישיבה-בחורים זאָלן נישט גע"
קריוודעט וערן .זיי זיינען געווען זחיר וזהיר ,אַז די מלמדים און ראשי-ישיבות.
זאָלן זיין ראוי פאַר זייערע אַמטן; זיי האָבן זיך באַמיט צו דערווייטערן יעדן איי-
נעם ,אויף וועמען עס איז געפאַלן אַ שאָטן פון חשד; זיי האָבן אויסגעגליכן סכסו-
כים צווישן יחידים און גאַנצע חברות :זיי האָבן אויסגעהערט עדות און מחיב
געווען אַ שבועה :זיי האָבן אַרײנגעבראַכט אָרדענונג אין געזעלשאַפטלעכע הנהגות.,
זיי זאָלן נישט זיין הפקר; זיי האָבן איינגעשטעלט ספּעציעלע מאָנער (גובים),
איינצומאָנען די רעגירונגס-צינזן און שטייערן; זיי האָבן געפירט שתדלנות אין
נאָמען פון דער קהילה און געשיקט בקשות און דעפּוטאַציעס צו דער רעגירונג

7

אברהם

רעכטמאַן

און צו די דוכסים; .זיי זיינען געשטאַנען אין שריפטלעכער פאַרבינדונג מיט אַן-
דערע קהילות און אָפּטמאָל געמײינשאַפטלעך געאַרבעט לטובת הכללן זיי פלעגן
מתקן זיין תקנות און אַרױסלאָזן קול-קוראס :אַרױפלײגן אַ קנס און אַפילו אַרײין-

לייגן אין חרם.
די אַלע טעטיקייטן און אויפטואונגען זייערע זיינען עליפּידרוב פּינקטלעך
אַרײנגעטראָגן געװאָרן אין דעם קהילה-פּינקס ,דורך דעם ספעציעל דערפאַר באַ-

שטימטן סופר ,און באַשטעטיקט געװאָרן מיט די חתימות פון רבנים ,דיינים און
פרנסים,
דער קהילה"פּינקס איז אין גאַנצן אַנדערש פון אַנדערע מיני פּינקסים ,פון
איינצלנע חברות .דער אָנהייב אַן אַנדערער און דער סדר אַן אַנדערער ,אַלע
אַנדערע פּינקסים הייבן זיך געוויינטלעך אָן מיט תקנות װאָס װערן צונויפגע-
שטעלט נאָך איידער די חברה ווערט געגרינדעט .דער קהילה-פּינקס אָבער האָט
װוינציק תקנות פון דעם אינהאַלט ,װאָרום די קהילה פֿאַרזאָרגט זיך נישט מיט
באַזונדערע תקנות אין פאָרויס ,נאָר .ביי יעדער נייער דערשיינונג אינעם גע"
זעלשאַפטלעכן לעבן ,ביי יעדער װיכטיקער געשעעניש ,װאָס פּאַסירט אינעם לעבן
פון דער קהילה  --פאַרזאַמלען זיך די רבנים און פּרנסים ,מיט די אויסדער-
וויילטע פאָרשטייער פון קהל ,באַטראַכטן די געשעענישן ,פאַרהאַנדלען מיט ווע"
מען ס'איז נייטיק און ערשט דעמאָלט זיינען זי מתקן פּאַסיקע תקנות לויט די
.
געשאַפענע אומשטענדן.
אַפילו די תקנות

ועגן קלפי ,װאָס קומען יאָ אָפּטמאָל פון פאָרנט ,זיינען

אין די קהילה-פּינקסים אויך אַנדערש װוי אין די פּינקסים פון איינצלנע חברות:
אַנדערע איינצלנע חברות האָבן געהאַט דאָס רעכט ,צוליב וויכטיקע טעמים ,צו
ענדערן דעם טאָג פון קלפי ,פון חול-המועד פּסח אויף אַן אַנדער טאָג פון אַ גאַנץ

יאָר  ---ביי דער קהילה אָבער מוז די קלפי פאָרקומען דווקא אום חול-המועד"פּסח
און טאָר פאַר קיין פאַל נישט אָפּגעלײגט װוערן אויף אַן אַנדער טאָג .ביי אַנדערע
חברות מעג דער יעניקער ,וועמענס נאָמען עס איז אַרופגעשטעלט געװאָרן אויף
דער קלפי וי אַ:מועמד (קאַנדידאַט) פאַר אַן אַמט פון דער חברה ,זיך אָפּזאָגןפונעם כבוד און דאַרף קיין סיבות דערצו נישט אָנגעבן .ביי דער קהילה אָבער
טאָר קיין מועמד זיך נישט אָפּזאָגן פון קיין שום התמנות ,כדי נישט עובר צוזיין אויף; ,אל תפרוש מן הציבור  ---שייד זיך נישט אָפּ פון כלל" (אבות ,פּרק ב',

יו
|
|
משנה 5
אין דעם קהילה"-פּינקס פון כּמעלניק געפינט זיך אַזאַ תקנה, :דער דאָזיקער,
וועמענס נאָמען עס איז אַרױסגעשטעלט געװאָרן בעת דער קלפי וי אַ מועמד,
טאָר זיך נישט אָפּזאָגן; אויב אָבער ער זאָגט זיך אָפּ ,זאָל ער דערפאַר פאַרלירן

זיין רעכט צו התמנות (נאָמינירט ,דערװיילט צו װערן)
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אַמט אין דער קהילה אין משך

פון דריי יאָר ,און זיין נאָמען זאָל אַרײנגעשריבן

ווערן אין פּינקס לדראון (צו שאַנד)?.
וי געזאָגט ,פלעגן דִי בחירות פאָרקומען אויטשליסלעך חול-המעוד פּסח,
דער פּרנס חודש האָט גערופן צו די בחירות און דער רוב פון די קהילה-חברים
האָבן געמוזט קומען זיך באַטײליקן .די רעזולטאַטן פון די װאַלן און די נעמען
פון די ניי-דערוויילטע פלעגן יעדעס יאָר אַריינגעשריבן װוערן אין פּינקס און די
אַלטע באַאַמטע האָבן זיך דערויף באַדאַרפט אונטערשרייבן .כמעט יעדע רשימה
|
פון װאַלן אין אַ קהל-פּינקס הייבט זיך אָן מיט די װערטער+ :
;למזל טוב נעשו בוררים *) ביום פּלוני חול המועד פסח ,שנה פּלונית,
כנהוג בכל הקהילות" און אייניקע פּינקסים ,כנהוג בכל תפוצות ישראל".

וי אין די באַזונדערע חברות ,אַזױ זיינען אויך די קהילה-בחירות פאָרגע-
קומען אויף פאַרשיידענע אופנים .לויט אייניקע פּינקסים האָבן די פאַרזאַמלטע
גופא אויסגעקליבן פון צווישן זיך פינף בוררים ,וועלכע האָבן נישט געטאָרט זיין
קיין קרובים .די בוררים ווידער האָבן שוין אַליין געקליבן די אַלטע נייטיקע באַ.

אַמטע; לוט אצַווייטן פּינקס האָבן נישט קהל ,נאָר די אַלטע באַאַמטע אויסגע.
קליבן די בוררים און די בוררים האָבן געקליבן די נייע באַאַמטע; און לוט אַ
דריטן פּינקס װוערן סיי די בוררים און סיי די באַאַמטע אויסגעקליבן פון גאַנץ
קהל ,על-פּידרוב-דעות  ---לויט דער מערצאָל פון שטימען ,אָדער על-פּייקלפי --
דורך ציִען קוויטלעך .אין דעם לעצטן פאַל שטעלן די בוררים צוזאַמען בלויז די
רשימה פון די קאַנדידאַטן ,פאַר וועלכע קהל דאַרף שטימען.
און אָט אַזױ בערך איז צוגעגאַנגען דער סדר פון די קהילה -בחירות :צום
ערשטן זיינען אויסגעקליבן געװאָרן פיר ;ראשים"; דערנאָך דריי ;אלופים" און

ערשט דערנאָך זיבן :טובים".

|

צו יעדערן פון די אױבנדערמאַנטע איז אויך אויסגעקליבן געװאָרן אַ
;במקום" (שטעלפאַרטרעטער) אויף אַ פאַל פון אַן אומגליק .ס'זיינען אויך געקליבן
געװאָרן צוועלף ;פרנסי-חודש?; אַ ,רואה חשבון" (קאַסירער); ;גבאים" פאַר די
פאַרשיידענע קהלשע אינסטיטוציעס ,װוי :תלמוד:-תורהס ,שפּיטאָלן ,הקדש און
אַנדערע צדקה-אַנשטאַלטן ,װאָס האָבן זיך געפונען אין שטאָט .עס איז אויך גע-
קליבן געװאָרן אמַשגיח אויף דער ,טאַקסע?; אַ מחזיק הפּינקס (אַ גבאי ,בַיי
ַּעציעלער סופר
וועמען דער פינקס זאָל זיך שטענדיק געפינען) און אויך אאסַפ
פאָרן פּינקס,
די ,ראשים" זיינען געווען די ספּעציעלע פאַרװאַלטערס פון דער קהילה ,זיי
האָבן אַכטונג געגעבן אויף אַלע רעליגיעזע באַדערפענישן פון קהל ,ווי :שולן
בתי-מדרשים ,ישיבות ,מקוואות; זיי האָבן באַשטימט אַלע בודזשעטן; זיי פלעגן
* )+זעלטן געפיעט מען דאָס װאָרט בחירות,
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אד"גל .זיי פלעגן אויך ,ווען נייטיק ,פירן פאַר-

אַנדערע קהילות.

יאלופים" האָבן געזאָרגט פאַר דעם פינאַנציעלן מעמד פון דער קהילה.
,
זי פלעגן צושטעלן פּלענער אויף צו שאַפן די נייטיקע געלטער ,און וי אַזױ צי

עקאָנאָמיזירן און שפּאָרן הוצאות; צו זיי איז געגעבן געװאָרן דער כוח-הרשאה
אויפצומאָנען שטייערן

און אָנצושטעלן באַצאָלטע ;גובים" (אײינמאָנער); זיי האָבן

אויך געהאַט דאָס רעכט ,אַז אויב עמעצער האָט פאַרפעלט אָדער געזוכט זיך
אַרוױסצודרײען פון צו באַצאָלן שטייערן ,האָבן זיי געקענט צונעמען ביי אים אַ
חפץ און עס האַלטן וי אַ משכון און עס אפילו ,אויב נייטיק ,פאַרקויפן פאַר זיין
חוב,
די ,טובים' -- ,דאָס זיינען געווען די ראַטמענער ,די ,בעלי-עצח; ביי
יעדער געוויינטלעכער ,איבערהויפּט ביי יעדער אויסערגעוויינטלעכער געשעעניש,
,משל :אמַגפה
ל

אין שטאָט; אַ,נאַלאָג* פון דעם דוכס אָדער פּריץ; אַ באַשלוס

צו בויען אַ נייעם מקום קדוש; צונעמען אנַייעם בית-הקברות :אַ חרם; אַ קבורת-
חמור אד"גל  ---פלעגן די ;ראשים" אַלעמאָל.זיך אַן עצה האַלטן מיט די ,טובים"

|
און צוזאַמען באַשליסן,
|ין אייניקע פּינקסים האָבן מיר געפונען ,אַז מען האָט אויך אויסגעקליבן
א
געומאים" (שאַצערס) ,די שמאים פלעגן דאָס אָפּשאַצן וויפל מען זאָל פאָדערן
פון יעדן ,לויט זיין פאַרמעגן ,פאַר די קהילה-הצטרכותן ,אָדער פאַר די מלוכה-

שטייערן,

|

אין דעם רוב פון די קהילה-פּינקסים געפינט זיך אַ תקנה ועגן ;סדר
ההדרגה" ,לויט דער דאָזיקער תקנה האָט קיין חבר פון דער קהילה נישט געקענט
און נישט געטאָרט ווערן גלייך אַ ;ראש" ,אַן ;אלוף" אָדער אַ ,טוב" ,נייערט ער
האָט געמוזט פריַער דורכמאַכן געוויסע הדרגות ,אָנהײיבנדיק פון אקַ.לענערן אַמט
און שטייגן פון מדרגה צו מדרגה ביז ער האָט דערגרייכט צו דער העכסטער
מדרגה .און ווען מיר האָבן דורכגעשטודירט אייניקע רשימות פון בחירות פאַר
עטלעכע יאָר כסדר ,האָבן מיר באַמצרקט ,אַז גאָר אַ קליינע צאָל נייע באַאַמטצ
פלעגן צוקומען יעדן יאָר .ס'זיינען אַלעמאָל געבליבן די זעלביקע װאָס פאַראַ-
יאָרן ,מיט דעם אונטערשייד בלויז ,װאָס זיי זיינען נתעלה געװאָרן צו העכערע
מדרגות :פון אַ,ראש" צו אַן ;אלוף" ,פון אַן ;אלוף* צו אַ,טוב" אאַ"ו.

אַן אוזיסנאַם אין דורכגיין דעם סדר הדרגות פלעגט געמאַכט ווערן מיט אַ
למדן .,מיט אַן אָנערקענטן

תלמיד-חכם ,איבערהויפּט מיט אמַוסמך,

אינעם זעל-

תַקנה :אַז איינער ,װאָס האָט גע-
ביקן כמעלניקער שטאָט-פּינקס איז פאַראַן א
לערנט פּוסקים און זיין פאָטער איז שוין געװען אַ גבאי ,מעג ער װערן א
,מועמד" אין דער קהילה פאַר יעדן אַמט ,אַפּילו ווען ער איז נישט דורכגעגאַנגעך
דעם סדר ההדרגה,
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צו ברענגען

אויך די פאָלגנדיקע תקנה פון דעם

אױיבנדערמאַנטן פּינקס ,וועלכע שטרייכט
פון אַ תלמיד-חכם :

פּריוילעגיעס

עס איז אינטערעסאַנט

אונטער

די באַזונדערע

.אוב איינער ,װאָס קומט פון אַן אַנדער שטאָט ,באַזעצט ויך אין שטאָט
און וויל ווערן אַ חבר אין דער קהילה ,איז אויב ער ברענגט מיט זיך אַ כתכב
יפון זיין פּריִערדיקער קהילה ,באַשטעטיקט מיט די חתימות פון די ראשי-הקהל,
אַז ער איז דאָרט ביי זיי געווען אַ חבר  ---דאַרף מען אים אַרייננעמען אין דער
קהילה וי אַ פולבאַרעכטיקטן חבר .ער פאַרלירט אָבער די אַלע הדרגות ,װאָס
ער זאָל שׁוֹין האָבן געווען דורכגעגאַנגען אין זיין פריערדיקער קהילה .דאָ אין

דער נייער קהילה באַדאַרף ער אָנהייבן אויפסניי .דעם גאַנצן סדר ההדרגה .אַנ-

דערש אָבער זאָל מען זיך נוהג זיין מיט אתַלמודיחכם ,ער איז אינגאַנצן פּטור
פון דורכמאַכן דעם סדר-ההדרגה אויפסניי,

|
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װוי ס'ווייזט אויס ,האָבן די אוקראינער רייכע פּריצים  --װאָס האָבן זיך,
צו יענער צייט ,ממש

געבאָדן אין רייכקייט און אין לוקסוס  --געהאַט אַ גװאָל-

סיקע השפּעה אויף די פאַרמעגלעכע ייַדן ,װאָס האָבן געהאַנדלט מיט די פּריצים,
אָט די גבירישע ייַדן האָבן זיך אָנגעהויבן אָפּצולערנען פון די פּריצים װווי צו
פירן אַ רייך לעבן און זיך האַלטן מעשה-פּריץ .זיי האָבן אָנגעהויבן אױיסשטאַטן

זייערע היימען מיט קאָסטבאַרן מעבל ,אַרומפאָרן אין טייערע קאַרעטעס און דער
עיקר ,פּראַװען רייכע שמחות אויפן פּריצישן שטייגער :מיט גרויסע קאַפּעליעס
מוזיק ,מיט די טייערסטע מאכלים און קאָסטבאַרע וויינען ,אַזעלכע שמחות פלעגן
זיך ציִען עטלעכע טעג כסדר .דאָס האָט געהאַט אַ פילפאַכע שעדלעכע ווירקונג.
ראשזית ,פלעגט עס אויפרייסן די אויגן פון די אַרומיקע נישט-ייִדן ,זיי פלעגן
קוקן קרום און זיך װונדערן ,פון װאַנען נעמען דאָס די ,זשידקעס" אַזויפיל געלט
צו קליידן זיך אַזױ רייך און צו פירן זיך אַזױ ברייט ,נישט אַנדערש זיי זיינען
שווינדלער ,אָפּנאַרער, .זשיד-מאָשעניל!"

שנית ,האָט דאָס געװירקט

שלעכט צװישן ייִדן גופא .די אָרעמערע האָבן

נישט געװאָלט בלייבן הינטערשטעליק

אַנטקעגן די

רייכערע

--

האָבן זײַ זיך

אָנגעשטרענגט איבער זייערע כוחות און אויך זייערע שמחות געפּראַװעט אויף אַן
ענלעכן רייכן שטייגער ,װאָס האָט זיך געצויגן

עטלעפע טעג :כסדר .דאָס האָט

די אָרעמערע אַרײנגעשלעפּט אין גרויס דחקות און גורם געווען אַ סך עגמת-נפש.
ששלישית ,פלעגן אַזעלכע צעצויגענע שמחות און הוליאַנקעס פירן צו שיכ-
דות ,צו קלות-ראש און געבראַכט אַ סך אַנדערע הפקרותן.

דאָס אַלץ האָבן דערזען אונדזערע דעמאָלטיקע גייסטיקע מנהיגים .זיי האָבן
דערשפּירט די געפאַר ,װאָס לויערט דורך דעם אויף זייערע קהילות ,זיי האָבן
פאַרשטאַנען װװוּהין אַזעלכע הנהגות קענען דערפירן .האָבן זיי דעריבער אֶנג-9
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הויבן אַ שטאַרקן פּלאַנמעסיקן קאַמף קעגן אַזעלכע התנחגותן און אָנגעװענדט

זייער גאַנצער השפּעה דאָס אָפּצושטעלן.

און עס איז דעריבער קיין חידוש נישט ,װאָס ס'געפינט זיך נישט כמעט
קיין איינציקער צװישן די אַלטע אוקראינער

קהילה-פּינקסים ,װאָס ס'איז אונדז

אויסגעקומען צו זען ,אין וועלכן ס'זאָלן זיך נישט געפינען קיין תקנות ,כרוזים
און קול-קוראס קעגן דעם דאָזיקן צעלאָזענעם אויסברענגערישן לעבן.
אין קדהעםילה-פּינקס פון באַר געפינט זיך אַ קול-קורא ,װאָס דער מרא"
דאתרא איניינעם מיט די דיינים און ראשי-הקהל פון באַר האָבן אין יאָר תקפ"ה
( )5281אַרױסגעלאָזט קעגן די צעצויגענע ,הפקרדיקע שמחות .דעם קול קורא
האָט מען מכריז געווען און אױיסגעקלעפּט אין אַלע שולן און בתי-מדרשים,
;הערט

צו

כל הקהל

הקדוש!

דאָס

לאָזן אייך כבוד הרב הגאון הגדול

המפורסט אב"ד (אב בית-דין) ור"מ (וריש מתיבתא) יצ"ו (ישמרהו צורו וגואלו),
בצירוף כבוד הנגיד הפּונס חודש דק' יצ"ו ובצירוף כבוד הרבנים המופלגים,
הדיינים הגבוהים יצ"ו  --מכריז ברבים זיין ,בהיות עס געשען חטאים גדולים
על ידי רבוי דסעודות החתונה יותר מלילה אחד ,ובכן איז מען גווֹר בגזירות
שירין ובמאמר קדישין ובת"ח (ובתקונת חכמים) ,אַז מהיום והלאה זאָל זיך קיינער

נישט דערוועגן
ישכנו

נחש

צו מאַכן קיין סעודת החתונה יותר מלילה אחד ,והפּורץ גדר

וחל עליו לטותא דרבנן דלית לי' אסותא וגדול עונו מנשוא ונלכד

במצודת החרם .און דער װאָס װועט מאַכּן די סעודה ,און דער װאָס וועט פאַרלאָזן
זיין הויז צו גיין צו דער סעודה יותר מלילה אחד ,ער ועט געשריבן ווערן
בפּנקסא בשם עבריין וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד".
דעם קאַמף קעגן דעם לוקסוס-לעבן האָבן די רבנים געפירט ביד חזקה,
מיט גרויס איינזען און חשיבות .זיי האָבן קובע געװוען דעם זמן וויפל יעדע
שמחה באַזונדער זאָל דויערן :זיי האָבן באַשטימט וויפל געסט ס'אָל דערלויבט

ווערן מזמין צו זיין; וויפל מינים

מאכלים מ'מעג

סערוירן .אָפּטמאָל

זיינען

אַפילו באַגרעניצט געװאָרן די צאֶל אָרעמעלײט ,װאָס אַ בעל-שמחה זאָל מעגן
אויפנעמען און ס'איז אָנגעװיזן געװאָרן װאָסערע מאכלים ס'איז אים דערלויבט
זי צו געבן.
וי אַן אילוסטראַציע
זיך אין דעם

וװועלן דינען אָט-די ווייטערדיקע תקנות,

אױבנדערמאָנטן

װאָס געפינען

באַָרער פּינקס:

א .בעת קבלת-פנים פון אַ חתן ,סיי אַ היגער און סיי א פרעמדער ,וי אויך
,ומפל" ,זאָל נישט געגעבן װוערן קיין שום איינגעמְאַכץ צו קיינעם ניט,
בעת דעם ר
בלויז צו די גאָר נאָענטע קרובים.
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'

ב .צו אַ חתונה-סעודה :אויב דער בעל-שמחה איז אַ נגיך *) איז אים דער-
לויבט מזמין זיין צוויי מנינים ,אויסער קרובים ,כלי-קודש און אָרעמעלײט,

אױב דער בעלישמחה אין אַ מיטלמעסיקער בעל :הבית ,זאָל ער קין
פרעמדע נישט רופן ,נייערט כלי-קודש ,אָרעמעלײיט און קרובים ,בלויז אַזעלכע,
װאָס זיינען על-פּי-ידין פסול לעדות,

ד.

אויב דער בעלישמחה איז אַ נישט-פאַרמעגלעכער ,איז אים דערלויבט

צו רופן כלי-קודש און קרובים --
לעדות.

בלויז אַזעלכע װאָס זיינען על-פּיידין
|

פּסול

ה.
צוֹ אַ סעודה פון אַ ברית-מילה איז אַ נגיד דערליבט צו רופן צורי .
מנינים  --קרובים אַרײינגערעכנט  --אויסער כלי-קודש און אָרעמעלײט,
אַ מיטלמעסיקן

בעל-הבית

--

בליז אײין מנין --

קרובים

אַרײנגץ-

רעכנט  --אויסער כלי-קודש און אָרעמעלייט,
ז :אַ ניט-פאַרמעגלעכן איז אינגאַנצן ניט דערלויבט צו מאַכן אַ סעודה צו
אַ ברית .ער מעג בלויז געבן איינגעמאַכץ ,לעקאַך און בראָנפן,
ח .

בעת דער שמחה פון אַ בן -זכר ,צי ביים געבורט

פון אַ מײדל ,זאָל

קיין איינגעמאַכץ נישט געגעבן ווערן און קיכלעך זאָלן נישט געטיילט וערן.
אַזעלכע און ענלעכע

תקנות געפינען זיך אויך אין אַנדערע פּינקסים.

*) די גראַדאַציעס פון פאַרמעגלעכקייט
שטייערן ,װאָס איטלעכער האָט געצאַלט.
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באַשטימט

ווערן

לויט

די יערלעכע

1

משפטים און נביית-עדות
אַלערלײ משפּטים און דיני-דברים ,אין שייכות פון יחיד צו יחיד ,פון יחיד
צום כלל און ,להיפּוך ,פון כלל צום יחיד  ---באַגעגנט מען אין די פאַרשיידענע
קהילה -פּינקסים,
דאָס אינטערעסאַנטסטע דערביי איז ,װאָס די רבנים ,דיינים און ראשי"הקהל
האָבן זיך באַצױיגן צו קליינע געשעענישן ,פּונקט װי צו גרויסע ,מיט דעם זעל-
ביקן ערנסט און מיט דער זעלביקער פּינקטלעכקײט און אויפמערקזאַמקײט .איו
איינער געקומען און עדות-געזאָגט ,אַז פּלוני בן פּלוני האָט צעריסן ספרים אין
בית-מדרש ,און אַ צווייטער איז געקומען און עדות געזאָגט ,אַז דער און דער
האָט מוציא שם רע געווען אויף אַ ייִדישער טאָכטער ,און אַ דריטער האָט מזלזל
געווען אין אַ תקנה פון אַ חברה  ---האָבן זיך די ראשי-העדה פאַרזאַמלט ,זיך וועגן
דעם ענין מתווכח געווען ,גערופן און אויסגעפרעגט עדות און אַרױסגעטראָגן אַ
פּסק-דין.
דער פּסק איז על פּי רוב געװען מעביר צו זיין פון חברה אָדער קהילה:
פאַר אַ האַרבער עבירה אויף שטענדיק  --לצמיתות און פאַר אַ גרינגערער עוולה
 --צייטװײיליק ,לזמן מסוים,אויב מ'האָט איינעם מעביר געווען לומן מסוים ,האָט דער פאַרזינדיקטער
געמעגט -- ,ווען דער זמן פון עונש איז געווען פאָריבער -- ,זיך ווענדן מיט אַ
בקשה צו קהל ,אָדער צו דער חברה ,מ'זאָל אים צוריק אַרייננעמען .די בקשה
האָט ,אגב ,געדאַרפט זיין בכתב דווקא .האָבן זיך די ראשי-העדה װידער פאַר"
זאַמלט ,ווידער זיך מתווכח געווען ,און אויב דער פאַרזינדיקטער האָט דורך דער
צייט װוירקלעד פאַרבעסערט זיין אויפפירונג  --איז ער מערסטנטיילס צוריק
אריינגענומען געװאָרן.
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װעל איך דאָ ברענגען אַ פּאָר אַזעלכע כאַראַקטעריס-

טישע משפּטים ,אַרױסגענומען פונעם לעטיטשעווער פּינקס-הקהל,
דער פאָלגנדיקער פאַל האָט פּאַסירט די נאַכט פון שמחת-תורה צו הקפות,
אין יאָר תפ"ו ,אין דער גרויסער שול,
צװישן דעם עולם דאַװנער האָט זיך אויך געפונען אַ בעל-עגלה ,װאָס איז

לכבוד יום-טוב שוין באַצייטנס געווען שטאַרק בגילופנדיק .איז ווען מ'האָט אים
אויפגערופן צו דער הקפה און איבערגעגעבן אין זיינע אָרעמס אגַרויסע ספר-
תורה מיט אַ זילבערנעם כתר אויף איר (כידוע ,זיינען די כתרי תורה באַצירט מיט
אַ סך קליינע זילבערנע גלעקלעך (פּעמונים) אַרום און אַרום און אויפן סאַמע שפּיץ

פון כתר מיט אַ גרעסערן גלעקל)  --איז אַז דער בעל-עגלה האָט דערזען דאָס

גרויסע גלעקל אויפן שפּיץ כתר און דערהערט וי דאָס קלינגט ,האָט ער מיט
באַגײסטערונג אויסגעשריען הויך אויפן קול, !:דאָס גלעקל װאָלט גוט געווען
|
פאַר מיין ווייסער שקאַפּע!",
די מתפּללים האָבן דאָס באַטראַכט

װי אזַלזול-התורה

און זיך אויף אים

אַרױפגעװאָרפן ,אים גוט אָנגעבראָכן די ביינער ,און באַלד נאָך יום"טוב אים
 :גערופן פאַרן בית-דין פאַר דעם חילוליהקודש װאָס ער איז באַגאַנגען .און זיין
פּסק איז געווען דערווייטערט צו ווערן פון קהל לצמיתות ,אויף שטענדיק,
אין צוויי יאָר אַרום אָבער האָט זיך דער בעל-עגלה געװוענדט מיט אַ בקשה
בכתב צום בית-דין .די שריפטלעכע בקשה זיינע איז אַרײינגעשריבן געװאָרן אינעם
פּינקס .אין דער בקשה באַקלאָגט ער זיך ,אַז זינט מ'האָט אים מרחיק געווען פוז
יקהל איז ער געװאָרן אַ מחוסר-לחם ,בעט ער מ'זאָל רחמנות האָבן אויף אים און
אויף זיינע בני-בית ,מוחל זיין אים דעם חטא און אַראָפּנעמען דעם עונש/ ,
אַן אסיפה איז גערופן געװאָרן און מ'איז געקומען לידי הסכם ,טאַקע מבטל
צו מאַכן דעם פריִערדיקן פּסק-דין ,נאָר בתנאי ,אַז דרי יאָר זאָל ערן משמש
זיין די קהילה און יעדעס יאָר זאָל ער מאַכן אַ כרח גדולה (אַ סעודה) ,צו וועלכער
ס'זאָלן גערופן װוערן די ראשי-העדה ,די רבנים און דיינים ,און נאָך די דריי יאָר
זאָל ער װערן פאַררעכנט װי אנַייער חבר ,װאָס דאַרף ערשט דורכמאַכן אַלע

הדרגות פון אָנהייב אָן.

|

אַן אַנדער מעשה מיט איינעם .,װאָס האָט זיך באַהאַלטן אונטערן בעט
חתן-כלה אין זייער חופּה-נאַכט .זיין משפּט איז געווען .:בינדן אים הענט און
און אַרוסצופירן אים אויסערן שטאָט אויף אװַאָגן מיט מיסט,
| | -א קצם האָט מען באַשטראָפט מיט אגַעלט-קנט און אַ סעודה (כרה)
קהל ,דערפאַר ,װאָס ער האָט עובר געווען אויף דער תקנה ,װאָס האָט שוין
זיסטירט אַ שטיק צייט ,לויט וועלכער ס'איז געווען פאַרבאָטן צו שעכטן ציגן
זומער ,ווייל זייער פלייש איז שעדלעך.
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מ'באַגעגנט אויך גאַנץ אָפט אַ פּסק-דין ביי אַ משפּט ,װאָס איז פאָרגעקומען
צווישן איין חברה און אַ צווייטער ,און אָפּטמאָל אַפילו צווישן איין שטאָט און אַ

צווייטער ..די נעמען פון די טוענים און דאָס עדות זאָגן פון די צדדים פלעגן אַלער
מאָל פּינקטלעך אַרײנגעשריבן װערן אין פּינקס. .

און נישט נאָר משפּטים און סכסוכים עווישן ייִדן מיט ייִדן געפינען זיך אין
די קהילה"-פּינקסים .אויך משפּטים און תביעות צװישן ייִדן מיט נישט-ייִדן האָבן
דאָרט זייער פּלאַץ געפונען .אין אייניקע פּינקסים האָב איך אַזעלכע גביית:-עדות
פון גוייִם געזען, :דער ערל איואַן זאָגט אַזױ ,דער ערל יעװודאָקים אַזױ און דער

ערל יעמיליאַן אַזױי" .
פון די עדות זאָגן לערגען מיר ,אַז די קריסטלעכע באַפעלקערונג פון די
שטעטלעך האָבן אָפּגעגעבן גרויס כבוד צו ייִדישע רבנים און האָבן זיך פול-
שטענדיק אונטערגעװאָרפן צו זייערע פּסקים,
נאָך אין די גאָר לעצטע צייטן פון פאַר דעם ערשטן וועלט-קריג איז געווען
אַ גאַנץ געוויינטלעכע דערשיינונג אין אוקראַינע צו זען װי אַ פּױער שלעפּט אַ
ייִדן צום רב .עס פלעגט אַפילו טרעפן גאַנץ אָפט ,אַז צוויי גוייִם זאָלן זיך גיכער

פאַרלאָזן אויף אַ ייִדישן רב אויסצוגלייכן זייערע סיכסוכים ,איידער צו גיין אין
געריכט ,די אויסדריקן, :פּידעם דו ראַבינאַ* (לאָמיר גיין צום רב) אָדער ,דו
ראַבינאַ נע פּידעם" (מיר וועלן צום רב נישט גײִן) זיינען זייער אָפט באַנוצט גע"
װאָרן צווישן גוייִם נישט נאָר אין שייכות צװוישן אַ גוי מיט אַ ייִדן נאָר אויך
אַפּילו צווישן איין גוי מיט אַ צוייטן,
| אין לעטישעווער פּינקס-הקהל געפינט זיך אַן אָפּמאַך .,אונטער וועלכן עס
איז פאַראַן די אונטערשריפט פון אגַלה :אַ ייד האָט באַגנבעט א קלויסטער און
מען האָט אים געכאַפּט ,די גאַנצע גנבה האָט מען ביי אים געפונען .געפעלט האָט
כלויז איין ווערטפולער בעכער .דער גלח האָט זיך געװוענדט צו קהל .קהל אי
מושווה געװאָרן אָפּצוצאָלן פאַָרן בעכער אַג.עוויסע סוּמע .דער דאָזיקער אָפּמאַך
איז אַרײינגעשריבן געװאָרן אין פּינקס ,אונטער וועלכן עס האָבן זיך געחתמשט
די ראשי-הקהל און דער גלח,

די אוקראינער פּױערים האָבן אויך געװוּסט צו דערציילן װונדערלעכע
מעשיות וועגן צדיקים און הייליקע ייִדן ,איבערהויפט וועגן ,ראַבין סרול? ,דעט
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בעל-שם-טוב ,ס'איז אונדז נישט איינמאָל אויסגעקומען צו הערן אַזעלכע מעשיית
פון אַ פּויערשן בעל-עגלה ,װאָס האָט אונדז אַרומגעפירט אין זיין פערד און װאָנן,
אין מעזשבוזש האָט אונדז אַן אַלטער פּויער דערציילט אַ מעשה וועגן דעם
בעש"ט .די מעשה האָט ער געהערט ,ווען ער איז געווען נאָך אַ קליין ייִנגל ,פון
זיין פאָטער ,וועלכער האָט געקענט דעם בעש"ט פּנים אל פּנִים,
,נישט װי די היינטיקע ,ראַבינעס? זיינען געווען די ,ר,אַבינעס" פון פריער-
דיקע צייטן?  --מיט די ווערטער האָט דער פּויער ,דער זקן ,אָנגעהויבן זיין מעשה,
און דערביי געשאָקלט מיט זיין לאַנגער ,גרויער טשופּרינע אויף רעכטס און אויף
לינקס ; ---נייף גאָר אַנדערע זיינען זיי געווען .ווען איך בין געווען אַ קלין
ייַנגל ,האָט מיר מיין פאָטער קצאַרסטװאָ יעמו נעבעסנאַָיט* (די הימלישע קעניג-
רייך צו אים) דערציילט ,אַז ביי אונדז אין מעזשבוזש האָט געלעבט אַ גרויסער
ראַבין ,אַ הײיליקער ראַבין;, ,סרול* איז געווען זיין נאָמען ,איז אָט דער ;סרול"
געווען אַ ;ספּראַװועדליווע ראַבין* און האָט באַװיזן ;טשודעסא"* (װוונדער) .זיינע
קליידער זיינען נישט געווען פון זיידנס ,נאָר פון פּראָסטן לייוונט ,זיך ,ג,עמאָליצט"

(גאָט געבעטן) האָט ער אונטערן פרייען הימל אויף די ברייטע פעלדער און אין
די געדיכטע וועלדער .זיין שטימע איז אויך געוען אַ הײליקע :בעת ער האָט
גאָט געבעטן און זיך צעזונגען ,האָבן טשאַטעס פייגעלעך זיך געקרייזט איבער זיין
קאָפּ און געזונגען מיט אים איניינעם .די מוזשיקעס האָבן געװאַכט איבער אים,
אַז קיינער זאָל אים נישט שטערן .אינמאָל האָט אַ ;פּאַראָבאָק" (שייגעץ) אים
געװאָלט איבערשרעקן ,האָט זיך אים די צונג צוגעקלעפּט צום גומען און איז
שטום געװאָרן .אַן אַנדערער האָט געװאָלט אויף אים ואַרפן אַ שטיין ,איז אים
די האַנט פאַרשטייפט געװאָרן און געבליבן אויסגעשטרעקט .מיין פאָטער האָט
אַלין געזען װי ;סרול" האָט זיך געקייקלט אין שניי און אַ נאַקעטער זיך געבאָדן
אין אַ ,פּאָלאָנקע* (אַן עפענונג אויסגעהאַקט אין אייז) ,אַז /סרול" האָט באַדאַרפט
װאַסער ,פלעגט ער אַריײינשטעקן זיין פּאַלקע (שטעקן) אין דער ערד אַרײן אַ
דריייגעטאָן און װאַסער האָט זיך באַװיזן!"
אָט אַזעלכע און ענלעכע

מעשיות האָבן די אוקראינער מוזשיקעס דערציילט

אויך וועגן אַנדערע צדיקים און חסידישע רביים ,װאָס האָבן געלעבט און גע-
װוירקט אין זייערע שטעט .ס'איז נישט געווען אַפילו קיין זעלטענער פאַל ווען
אַ פּויער איז געקומען צו אַ ראַבין מיט אַ בקשה ,אָדער געבראַכט אַ קראַנק
קינד ,אַז דער ,הײיליקער ראַבין" זאָל דאָס בענטשן .אַפילו די אַרומיקע

רייכע

פּריצים פלעגן גאַנץ אַפט ,איז זייערער אַן עת-צרה ,קומען צום רבין נאָך אַן
עצה,
אין אַנאַפּאָליע ,דערציילט מען :אַז נאָך דער הסתלקות פונעם צדיק ר' זישע
אַנאַפאָליער פלעגט טרעפן ,אַז פּויערים זיינען געקומען אויף זיין קבר מיט זייערט
בקשות און פלעגן פאַרגיסן טרערן .איינמאָל ,באַלד נאָך ר' זישעס הסתלקות ,איז
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פון אַ נאָענטן דאָרף געקומען
צום פּריזיוו .איז דער

אַ פּױער,

װעמענס

זון האָט זיך באַדאַרפט

פּויער צוגעפאַלן צו ר' זישעס

שטעלן

קבר:

ט,אזזנמזזמת 010זע זוזסקססזמם ! 815ע68ט 62! 01886//
שאמזמד8א 601
!
(;ראַבין ,הײיליקער

ראַבין ,אַז דו וועסט אַרױסציַען

!01/8481001

מיין זינדל,

װעל איך

דיר

אייטשטעלן אַ שטיבל!'),
און ס'איז געשען ,אַז דעם פּויערס זינדל איז טאַקע אױסגעבראַקירט גע"
וואָרן .איז דער פּוױער געקומען צום רב ,דערציילט וועגן זיין נדר און געבעטן
דעם רב ,אַז ער זאָל אויסבויען

אויף זיין חשבון אַ געמיערטן

,אוהל"

אויף ר'

זישעס קבר ,האָט דער רב דערפילט זיין בקשה און אויסגעבויט אַ שיינעם גש"
מויערטן ,אוה?? און דער פּױיער איז אױסגעשטאַנען אַלע הוצאות,

עס פלעגט אַמאָל טרעפן ,אין אַ שעת-הדחק ,וען קהל האָט זיך שטאַרק
גענויטיקט אין געלט פאַר באַלדיקע קהלשע הצטרכותן ,װאָס מ'האָט נישט גע-
קענט אָפּלײגן ,װי ,למשל :פאַרריכטן די שול נאָך אַ שריפה; איבערבויען דעם
הקדש ,װאָס האָט געהאַלטן ביים אײינפאַלן; צורעכט מאַכן דעם דאַך פון באָד ,דער
רעגן זאָל נישט אַריינרינען; אָדער גאָר אָפּצוצאָלן פאַרשפּעטיקטע רעגירונגס-

שטייערן .אין אַזעלכע אױיסנאַם-פאַלן פלעגט קהל מאַכן הלוואות ביי די אָרטיקע
נגידים און געבן זיי װי אַ משכון אַ טייל פון קהלס אייגנטום ,װוי :כתרי"תורה,
זילבערנע און מעשענע מנורות און אַנדערע ווערטפולע חפצים און זילבערװאַרג
 --איז די געבאָרגטע סומע צוזאַמען מיט אַ פּרטימדיקער רשימה פון די פאַר-משכונטע חפצים אַריינגעשריבן געװאָרן אין פּינקס און געחתמעט געװאָרן פוך
ביידע צדדים,
עס פלעגט אויך טרעפן ,אַז עמעצער איז אַװעקגעפאָרן קיין ארץ-ישראל און
איבערגעלאָזט אין די הענט פון קחל אַ סכום געלט מיט דער פאַרשטענדעניש,
אַז בחייו ,כליזמן ער װעט לעבן ,זאָל מען אים שיקן רענלמעסיק קליינע סומעס,
און לאחר מאה ועשרים שנה זאָל דאָס איבערגעבליבענע פאַרמעגן צעטיילט ווערן
פאַר צדקה ,לויט אַ באַשטימטער צוואה .פלעגט דער גאַנצער הסכם ,צוזאַמען מיט
דער צוואה ,אַריינגעשריבן ווערן אין פּינקס,
מען באַגעגנט אין די פּינקסים פאַרשיידענע אָפּמאַכן ,װאָס זיינען געשלאָסן
געװאָרן מיט קהלשע אָנגעשטעלטע ,װוי ,למשל ,מיטן בעדער :וויפל מאָל אַ װאָך
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זאָל די באָד זיין אָפן; מיטן רופא :וויפל מאָל אַ יאָר דאַרף דער רופא לאָזן בלוט
 --און וויפל זאָלן זייערע שכירות זיין.אין די קהילה"פּנקסים געפינען זיך אויך גביית-עדות און באַשטעטיקונגעי
פון רבנים,

דיינים און ראשי-הקהל וועגן מיידלעך ,װאָס האָבן פאַרלױרן זייערע

בתולים דורך אַן אומגליקס-פאַל ,אָדער דורך פאַרגװאַלטיקונג .דער פאָטער פון
אַזאַ מיידל פלעגט געוויינטלעך ברענגען זיין טאָכטער פּאַר די ראשי-הקהל ,אי-
בערגעבן פאַר זיי די אומגליקלעכע פּאַסירונג און באַשטעטיקן זיינע רייד דורך
עדי-ראיה .די ראשי-הקהל צוזאַמען מיטן בית-דין פלעגן וועגן דעם אָנפירן אַ
גענויע חקירה ודרישה און אויספרעגן די עדות ,און אַז איר אומשולד איז געווען
אויסער צווייפל  ---האָבן זיי דעמאָלט דעם גאַנצן ענין אַרײנגעשריבן אין פּינקס.

די ראשי-הקהל מיט די דיינים פלעגן זיך דערויף חתמנען און אַרױסגעבן דעם
מיידל אכַתב ,װאָס האָט געדינט דער בתולה ,ווען זי האָט דערגרייכט לפּרקה און
באַדאָרפט חתונה האָבן  ---וי אַ באַװײז פון איר אומשולד .דערפון שטאַמט ,אגב,
דאָס פאָלקסװערטל :קאַ מיידל מיט אַ כתב",

איינע פון די הױיפּטיפליכטן פון דער קהילה איז אויך געװען אַכטונג צו
געבן אויף די באַזונדערע איינצלנע חברות און אגודות ,אַז זיי זאָלן קאָאָרדינירן
די שייכותן פון איינער צו דער צווייטער .װאָרעם וי שוין פריער אָנגעװיזן ,האָבן
די באַזונדערע חברות געפירט זעלבסטשטענדיקע פּינקסים און קובע געווען איי"
גענע

תקנות.

איז נישט איינמאָל אויסגעקומען,

אַז די תקנות פון די איינצלנע

חברות און אגודות זיינען געקומען אין קאָנפליקט צװישן זיך ,און ס'האָט גע"
טראָפן ,נישט זעלטן ,אַז זיי זאָלן אַפּילו זיין אין פולער סתירה

צו די אַלגעמײנע

קהלשע תקנות  --דאָס האָט געפירט צו סיכסוכים און חילוקי-דעות .אין אַזעלכע
פאַלן זיינען די ראשי-הקהל

געווען זייער שטרענג,

זיי האָבן געהאַנדלט

מיטן

גאַנצן חומר-הדין און געצװונגען די באַזונדערע חברות אונטערצוואַבפן זיד
דעם דעת-הקהל און בייטן זייערע אייגענע תקנות אין הסכם מיט די קהלשע.
נישט אומעטום האָבן איינצלנע חברות געהאַט זייערע אייגענע בתי-מדרשים,
איז אין אַזעלכע שטעט געווען איינגעפירט,

אַז אין דער גרויסער שול און אין

אַנדערע גרויסע בתי-מדרשים ,זאָל מען ווידמענען די עליות פון געוויסע שבתים
צו געוויסע חברות .דהיינו :שבת ,בראשית" האָט מען גערופן עולה לתורה צו

זיין חברים פון דער .חברה ש"ס"; דעם שבת װאָס מ'האָט געלייענט עלך-לך" ,וו

ס'געפינט זיך דער פּסוק אונמלתם את בשר ערלתכם"  --האָט מען אויפגערופן

די ,מוהלים";
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;וירא" ,װוּ מ'לייענט ,וירא והנה שלשה

אנשים

נצבים

יידישע עטנאָגראַפיע און מאָלקלאָר

עליו וירא וירץ לקראתם"  --האָט געהערט צו דער :חברה הכנטת אורחים"; שבת
,משפּטים* ,װוּ מ'לייענט ;אם כסף תלוה"  --האָט געהערט צו דער ;חברה
גמילת חסדים"; שבת ,שמיני" ,װוּ ס'געפינט זיך דער פּסוק; :זאת החיה אשר
תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ"  --צו דער :חברה מאכל כשר"; װאָס האָט
באַזאָרגט ייִדישע סאָלדאַטן מיט כשר עסן; שבת ;עקב" ,װוּ מילייענט דעם פּסוק
,הסיר ה' ממך כל חולי"  --צו דער חברה ;ביקור חולים" ,און אַזױ אויך אַנדערע

שבתים צו אַנדערע חברות *),
איך װויל דאָ איבערגעבן נאָך אַן אויסטערלישע מעשה ,װאָס איז זיך פאַר"
לאָפּן מיט בערך הונדערט יאָר צוריק ,נאָך ביים לעבן פונעם רבין ר' משהלע
קאָראָסטישעװער ייִדן האָבן די שטאָט גערופן קאָרשעװ) .די מעשה איז געווען
פאַרשריבן אינעם פּינקס מיט אַלע פּרטים און דקדוקים .מיר האָבן אין קאָרשעװ

גערעדט מיט זקנים ,װאָס זיינען נאָך אַליין געווען עדי-ראיה בעת יענער גע-
דעעםרציילט אויך דער גבאי פונעם רבין ר'
שעעניש .ס'האָט אונדז וועגן ד
משהלע ז"ל ,דער זקן ר' אברהם בלאָך( .װועגן אים זען ;נגינה" ,זי  ,)991מיר
האָבן זיך אויך באַקענט מיט אַ זון פון ר' משה-חיים ,דער העלד פון דער מעשה,

וי איר װעט שפּעטער זען .דער זון האָט זיך געגרויסט מיט דעם ,װאָס ער
וווינט נאָך אין דעם

זעלבן הויז ,װוּ זיין טאַטע האָט געװוינט ,און אַז ביי אים

איז געבליבן בירושה די קאַפּאָטע ,װאָס זיין טאַטע האָט געטראָגן בשעת ער מיט
זיין רבין זיינען געגאַנגען מקדש השם זיין .און אָט װאָס ס'איז דעמאָלט געשען:
אין קאָרשעװו האָט אױיסגעבראָכן אאַַ מגפה ,רחמנא ליצלן .מענטשן זיינען
געפאַלן װי די פליגן .איז מען געלאָפן צום רבין ר' משהלע ,װאָס איז נאָך גאָר
אַ יונגערמאַן געווען ,אָבער שוין געשמט איבערן גאַנצן געגנט וי אפַּועל-ישועות,
געקלאַפּט אין זיינע טירן און זיך ביי אים געבעטן רחמים ,ער זאָל מתפּלל זיין,
אַז די מגפה זאָל אויפהערן .דער רבי אָבער האָט אַלץ מדחה געווען מיט ,זיל מהא
היום ותא למחר" ,געהייסן אַלעמאָל קומען מאָרגן .און אַז די מגפה האָט זיך גע-

האַלטן אין איין שטאַרקן ,און ס'איז געװאָרן ממש ;,אין בית אשר אין שם מת" --
האָט קהל זיך מער נישט געקענט אינהאַלטן און די גאַנצע עדה ,אנשים ,נשים
וטף ,איז אין איין פרימאָרגן געקומען צום רבין מיט בכיות און תחנונים ,אַרומ-
גערינגלט זיין הויף און נישט אויפגעהערט צו שטורעמען; :רבי ,העלפט! באו מים
|
עד נפש! רבי ,העלפט!" .,די יללות האָבן זיך געטראָגן עד לב השמים,
"יש

 6הרב אהרן פּעטשעניק

פון ניװײיאָרק האָט מיר דערציילט ,אַז אין ראָוונע זיינען די
װאַסערפירער און װאַסערטרעגער געקומען צו די ראשייהקהל מיט אַ טענה ,פאַרװאָס מ'האָט
נישט באַשטימט אויך פאַר זייער חברה ,שואבי-מים" אַבאַזונדערן שבת זי זאָלן עולה
לתורה זיין! אַזמ'האָט זיי געפרעגט :וועלכן שבת װאָלטן זיי געװאָלט פאַר זיך? האָבן זלל
געענטפערט :דעם שבת ,װאָס מ'לייענט די סדרה ,אמור" (עמער),
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דעמאָלט האָט דער רבי ר' משהלע געשיקט רופן צו זיך דעם שטאָט-שמש.
ר' משה-חיים ,און ביי אים געפרעגט צי איז ער מוכן ומזומן מיט אים איניינעם
צו שטעלן זיין לעבן אין סכנה,.
.אפשר,

משה-חיים,

װעלן מִיר ביידע,

קענען

בצוותא חדא,

|

שטאָט פונעם מלאך המשחית!",
ר' משה-חיים האָט נישט מפקפק געווען אַפילן ארַגע

מציל זיין די

און באַלד געענטפערט:

;הנני מוכן ומזומן צו טאָן ,װאָס דער רבי װעט מיר הייסן טאַן ,אַפּילו אָפּצוגעבן
מיין

לעבן!".

ווערט דערציילט ,אַז נאָך אין דערזעלביקער נאַכט האָבן זיי ביידע , דער
רבי מיטן שמש ,זיך געלאָזט גיין אויסער דער שטאָט ,באַרג אַרונטער ,צום פּלאַץ,
װוּ ס'איז געשטאַנען די שטאָט-בית-הכסא ,נישט ווייט פונעם מרחץ.
און איידער זיי האָבן געמאַכט דעם ערשטן טראָט באַרגיאַראָפּ צו האָט דער
רבי מזהיר געווען דעם שמש אָנצוהאַלטן זיך מיט אַלע כוחות אין זיין דעם
רבינס ,גאַרטל .מצרף זיין בדיוק ,אות באות די צירופים ,שמות און השבעות,
װאָס ער האָט אים געהאַט איבערגעגעבן נאָך פריִער ,און דער עיקר נישט מסיח-

דעת זיין אַפילו אויף איין הרף-עין .האָט משה-חיים פּינקטלעך אױסגעפאָלגט

און ביידע האָבן אָנגעהויבן לאַנגזאַם אַראָפּצונידערן פונעם באַרג .באַלד אָבער
וי זיי האָבן געהאָט געשטעלט די ערשטע פֹאֶר טריט ,האָט זיך פין הינטערן בית-

הכסא באַװויזן אַ שװאַרצער הונט און האָט אָנגעהױיבן צו גיין זיי אַנטקעגן .מיט
יעדן טראָט ,װאָס זיי האָבן געמאַכט אַראָפּצו ,איז דער כלב

געװאַקסן אַלץ גרע-

סער און גרעסער און געשפּאַנט אַנטקעגן זיי אַרויפצו .דער רבי האָט מיט גרויס
כוונה ,בקול דממה דקה ,געמורמלט הייליקע פּסוקים ,מצרף געווען צירופים און
פּאַמעלעך ,אָן פּחד ,טראָט ביי טראָט ,געגאַנגען באַרג-אַראָפּ אַנטקעגן דעם אַלץ
װאַקסנדיקן

כלב .ר' משה-חיים האָט זיך איינגעקלאַמערט

אינעם רבינס גאַרטל,

מוטיק נאָכגעשפּאַנט און נישט מסיח-דעת געווען פון די השבעות און צירופים,
וי דער רבי האָט אים געהאַט אָנגעזאָגט.
דער הונט ,װאָס איז געװוען שװאַרץ װי די פינצטערע נאַכט ,האָט נישט
אויפגעהערט שפּאַנען אַנטקעגן זיי ,און מיט יעדן טראָט געװאַקסן העכער און
העכער ,ממש עד לב השמים .זיינע אויגן ,פאַרגאָסן מיט בלוט ,האָבן געברענט
אין דער פינצטערניש וי אָנגעגליטע שפּיזן און געשפּרײט אַרום זיך פּחד אוך
שרעק .ר' משהלע אָבעֹר מיטן שמש האָבן זיך נישט געשראָקן און מיט זיכערע
טריט ,מיט הײיליקער עקשנות ,געשפּאַנט פּאָרויס ביז זיי האָבן זיך אויסגעגליכן
מיטן מאוימדיקן כלב,
פּלוצים האָט זיך דערהערט אװַילדער געװאָי ,אפַּחדימדיקער געביל ,און
דער ריזיקער כלב האָט אָנגעהויבן אָפּצוטרעטן הינטערוויילעכטסאון מיט יעדן
שפּאַן צוריקוועגס האָט ער אויך אָנגעהויבן אײינצושרומפּן .דער רבי מיטן שמש
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האָבן זיך נישט אָכּגעשטעלט ,זי האָבן געהאַלטן אין איין שפּרײון פאָרזיכטיק.
פאַרױס ,טראָט ביי טראָט און נישט אַראָפּגענומען זייערע אָנגעשפּיצטע בליקי
פונעם כלב ,װאָס האָט אַלץ געהאַלטן אין װוערן קלענער און קלענער,
ווען מ'איז צוגעקומען נאָענט צום בית-הכסא ,איז דער כלב שוין געווען אַזוי
קליין װוי אַן ערשט געבוירן הינטל  ---האָט אים דער רבי ר' משהלע האַסטיק
אַ כאָפּיגעטאָן ביים עק און אַרײנגעשלײדערט אינעם צואה-גױוב פונעם בית-
הכסא ,זיך אומגעדרייט מיטן פּנים צו דער שטאָט ,און צוזאַמען מיטן שמש אַהױפ-
געשפּאַנט .,מיט שנעלע טריט ,באַרג-אַרױף ,נישט אומקוקנדיק זיך אויף צוריק.
און אויף מאָרגן האָט זיך די מגפה איינגעשטילט,

אַן אַלטע הילצערנע

שול.

 --האָלצשניט

פין שלמה

יודאָוֹין.
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דער פּינקס וי האיַסטאָרישער ספּר הוכרונות
דער פּינקס איז אויך געװען דער ספר הזכרונות פון דער קהילה.
געשעעניש,

יעדע

צי קליין ,צי גרויס ,װאָס האָט פּאַסירט אין דעם לעבן פון דער

קהילה ,פלעגט פּינקטלעך אריינגעשריבן ווערן אין פּינקט לזכרון .האָט אויסגע-
בראָכן אַ מגפה ,רחמנא ליצלן ,און מ'האָט צוליב דעם מחבר געווען אַ באַזונדערט
תפילה  ---האָט מען די געשעעניש ,צוזאַמען מיט דער תפילה ,אַרײינגעשריבן אין
פּינקס; איז געשען עפּעס אַן אויסערגעוויינטלעכער פאַל ,װוי :אמַסירה אויף קהל,
אָדער אַ גזירה-רעה פון מלכות ,האָט זיך שטענדיק געפונען עמעצער ,װאָס האָט
צוליב דער געלעגנהייט מחבר געווען אקַינה ,אָדער אַ שיר אין גראַמען  --איז
די קינה ,דער שיר ,צוזאַמען מיט דער גאַנצער געשעעניש ,אַרײנגעטראָגן געװאָרן
אין פּינקס לזכרון :האָט מען געמאָסטן אנַיי פעלד פאַר אַ בית-עולם ,אָדער מען
האָט געשטעלט אַ נייעם גדר אַרום דעם אַלטן בית -הקברות און איינגעפירט נייע
מנהגים ,אָדער קובע געווען ספּעציעלע תקנות ,מתפּלל געווען באַזונדערע תפילות
 ---דאָס אַלץ האָט געפונען פּלאַץ אינעם פּינקס-הקהל :לזכרון לדור יבוא,

אין די קהילה"פּינקסים געפינט מען אויך פאַרשריבן מעשיות וועגן דיבוקים,
גילגולים;.

לצים,

שדים אוז רוחות; :מעשיות

וועגן בעלי"שם,

בעלי-מופת ,וועגן

ל"ו צדיקים און סתם גוטע ייִדן; מעשיות וועגן אַפּיקורסים פּרקי-עול ,מחללי שבת
בפרהסיא; מוסרים און רשעים ,װאָס מ'האָט אַרײנגעװאָרפן אין חרם ,אַרױסגעיאָגט
פון שטאָט ,אָדער נאָכן טױט זיי מקבר געװוען לעבן גדר ,שטיײענדיק אין די
|
בגדים ,קבורת-חמוך".
עס זיינען אויך פּאַרשריבן געװאָרן היסטאָרישע פּאַסירונגען װעגן שחיטות
און רדיפות ,עלילותידם ,גזירות פון דוכסים ,בילבולים און פּלוצימדיקע ישועות
|
ונחמות.
צווישן דִי היסטאָרישע געשעענישן פאַרנעמען דעם אױבנאָן אין די אוקראַי-
נישע פּינקסים די טרויעריקע פּאַסירונגען ,װאָס האָבן אשַייכות צו די צוויי בלו"
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טיקע עפּאָכעס :פריַער פון כמעלניצקין (ת"ח ות"ט  ,)94/8461 --דערנאָך פון
גאָנטעז (תקכ"ח 8671 =-
אַ גרויסע צאָל ,קינות" און קלאָגילידער

זיינען פאַראַן אין די פּינקסים.

וועלכע דערציילן וועגן די חורבנות ,גרױלטאַטן און גרויזאַמקײטן ,װאָס זיינען
אין יענע צייטן פון די ווילדע היידאַמאַקעס באַגאַנגען געװאָרן; לאַנגע רשימות
מיט נעמען פון קדושים ,װאָס זיינען אומגעקומען אויף קידוש-השם; אַלערלײ
נוסחאות

פון ספעציעלע זאל מלא רחמים" ,װאָס די דעמאָלטיקע רבנים און גאו-

נים האָבן מחבר געווען לזכר די קדושים,
אַ גרויסע צאָל שטעט

און שטעטלעך

דערציילן וועגן די ניסים ,װאָס ס'איז מיט
וי אַזױ זיי זיינען ניצול געװאָרן און גאַנץ
די שטעטלעך עליפּיירוב געפייערט וי אַ
אַלע פּרטים ,דהיינו :אַ טאָג פריער פאַסט
עולם צונויף

האָבן געשריבענע

מגילות,

וועלכע

זיי אין יענע פינצטערע טעג געשען
געבליבן .דער טאָג פון נס ווערט אין
צווייטער יום-טוב פּורים ,כמעט מיט
מען און אין אָװונט קלייבט זיך דער

אין שול ,דער רב ליענט די ספּעציעלע מגילה זייערע און אויף

מאָרגן איז מען זיך משמח דעם גאַנצן טאָג,
אין אַסטראָה אין יאָר תקנ"ג ( ,)2971װען די רוסישע היילות האָבן די שטאָט
באַלאַגערט און זי באַשאָסן ,און מ'איז געווען אין אַ גרויסער סכנה ,איז פּלוצים
געשען אַ נס און די שטאָט איז ניצול געװאָרן .האָבן די דעמאָלטיקע אָסטראָהער
רבנים ,פּרנסים און ראשי"-הקהל ,די גאַנצע געשעעניש מיטן נס פאַרשריבן אויף
אַ מגילה און צום סוף פון דער מגילה צוגעשריבן

תקנות וי אַזױי מ'זאָל דעם

טאָג פון נס הייליק האַלטן לדורות .זיי האָבן אָנגעגעבן באַזונדערע תפילות מתפּלל
צו זיין ,קובע געווען מנהגים װוי אַזױ מ'זאָל זיך דעם טאָג אויפפירן און אַרופ-
געלייגט

אַ חוב קדוש אויף יעדן תושב מקיים צו זיין די תקנות,

כל ימי חי

אַפּילו ווען ער װועט זיך באַזעצן אין אַן אַנדער שטאָט,
דער פולער טעקסט פון דער ,מגילת-נס-אָסטראָה" איז אָנגעגעבן געװאָרן
פריער אינעם קאַפּיטל וועגן דער גרויסער שול פון מהרש"א אין אָסטראה (זען
זֵייט  ,)85דאָ ברענג

איך בלויז די תקנות פון דער מגילה ,פון וועלכע

מ'קעו

אָפּלערנען און האָבן אַ באַגריף אויך וי אַנדערע קהילות האָבן זייערע ניסים-
טעג הייליק געהאַלטן און װי אַזױ זיי האָבן זיך נוהג געװוען .איך ברענג דאָ
די תקנות אין ייִַדישער איבערזעצונג:
און דאָס איז באַשלאָסן געװאָרן ,בסוד

ישרים ועדה ,פון די חשובע אלו-

פים ,די עלטסטע און די מנהיגים פון אונדזער קהילה (אָסטראָה) און פון קראַסנע-
גורע און מעזריטש-קטן ,און פון רבנים און פון לומדי-תורה איניינעם מיטן ראש
הרבנים הרב המה"ג( ...המאור הגדול) אשר-צבי ,מגיד מישרים ומורה צדק פון
אונדזער

קהילה

אַז:
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;,מען זאָל קובע זיין פאַר אַ שטענדיקן חוק ,אַז די צוויי טעג ,זעקסטער אוך
זיבעטער ,פון חודש תמוז ,זאָלן פאַרבלייבן לזכרון עולם און זאָלן נישט אָפּגעטאָך
ווערן פון אונדזערע

מיילער

און פון די מיילער פון אונדזערע

קינדער און פון

אַלע איינוווינער פון אונדזער שטאָט ,צו דערציילן אין די אויערן פון אונדזערע
קינדער און קינדסקינדער ,און צו דערמאָנען זיי יעדער יאָר  --וועגן די ניסים,
װאָס זיינען פאָרגעקומען אין די דאָזיקע צוויי טעג,
,מען זאָל נעמען אויף זיך צו באַפעסטיקן די רייד פון זייער געשריי ,װאָס
זיי האָבן דעמאָלט געשריִען און געבעטן מיט אַ גרויס קול און מיט אַ גרויס
געוויין .,מענער ,פרויען און קינדער ,פון דעם פינפטן טאָג אין חודש תמוז פאַר-
נאַכט ביז אין דער פרי פון זיבעטן טאָג ,מיט געוויין און געבעט0 ,
,מען

זאָל אין דעם זעקסטן

טאָג פון חודש

תמוז שליסן אַלע קלייטן ,פון

גאַנץ פרי אָן ,און נישט עפענען זיי ביז מען װעט אין אַלע מקומות קדושים אָפּ-
זאָגן אַלע פינף ספרים תהילים,

,מען זאָל אין דעם זעקסטן טאָג נישט דאַװנען אין קיין שום באַזונדערן
מנין ,אַפילו נישט אין די וותיקים ,נייערט אין די בתי-כנסיות קבועים.
{,מען זאָל אין דעם זעקסטן טאָג פאַסטן ביז נאָך מנחה גדולה .קיינער טאָר
גאָרנישט טועם זיין ,חוץ אַ שװאַנגערע פרוי און אַ זייגערין .דער אָבער װאָס איז
נישט אינגאַנצן בקו-הבריאה ,אָדער איינער װאָס איז נאָך קיין אַכצן יאָר נישט
אַלט  --קען זיך אויסלייזן פון תענית

מיט צדקה.

,ביים שיר של יום ,אין דער פרי נאָכן דאַװונען ,זאָל מען זאָגן דאָס קאַפּיטל
|
תהילים קט"ז, :אהבתי כִּי ישמע".
,דער מאָרגנדיקער טאָג ,זיבעטער טאָג פון תמוז ,זאָל באַשטימט ווערן ווי
אַ טאָג פון פרייד ,פון ששון ושמחה .מען זאָל מאַכן סעודות װוי די סעודות פון
פּורים ,זיך אָנקלײדן אין שבתדיקע מלבושים ,נישט זאָגן קיין תחנון און ס'איד

אסור צו פאַסטן אֲפילו אַ תענית יאָרצײט.
,דאָס אַלץ האָבן מיר גענומען אויף זיך און אויף אונדזערע קינדער אוך
אויף אַלע ,װאָס זיינען מיט אונדז דאָ אין שטאָט .קיינער טאָר נישט פּורץ גדר
זיין און ענדערן פון דעם סדר יאָר-אײן יאָר-אױס ,הן דער װאָס װעט װוינען דאָ.
אָדער ווען ער װעט זיך אַפילו אַריבערקלײבן אין אַן אַנדער שטאָט*.

(אונטער דעם זיינען פאַראַן  85חתימות פון רבנים ,פּרנסים און מנהיגים),
אַזעלכע אָרטיקע

מגילות

זיינען מערסטנטייל

געשריבן אויף פּאַרמעט ,מיט

סופריש כתב און באַצירט מיט פאַרשיידענע געמאָלעכצן און מיט צוגעפּאַסטער
אָרנאַמענטיק .די איניציאַלן פוז .דיבאַזונדערע .קאַפּיטלעך זיינען על-פּי"רוב אי-
לומינירט .צום סוף געפינט זיך ,אָפטמאָל ,אַ שיר װאָס די איניציאַלן פון דל

ערשטע
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שורות

באַצייכענען דעם נאָמען פון מחבר.

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר
אינעם פּינקס הקהל פוֹן כמעלניק געפינט זיך אָט דער ;אל מלא רחמים"
ילזכר די הרוגי כמעלניצקי פון די יאָרן ת"ח ות"ט;
;אל מלא רחמים שוכן מרומים המציא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה,
לנשמותיהם של הרוגי ק"ק כמעלניק ,פאדהרפיש (פּאָגרעבישטש) ,טולטשין ,ופּאָלי-
נאָה ,באר ,הומייא (אומאַן?) וקונסטנטינאָוו ושאר ק"ק כשלש מאות במספּר ומנינה
במדינת רוסיא ,אוקריינה ,ליטה וגם וואלינה .חכמיה סופריה רישי עמא דרישא
ובעלי בינה בעלי תריסין במלחמתה של תורה בעיון ושנינה ובראשם הגאונים
מהר"ר יחיאל מיכל בן מהר"ר אליעזר ומהר"ר חיים ומהר"ר יצחק ומהר"ר שלמה
בן מהר"ר שמואל הלוי ומהרייר עזריאל בן מהר"ר יעקב יצחק מהר"ר אליעזר בן
מהו*"ר יקותיאל מהר"ר משה בן מהר"ר יונתן מהר"ר ישראל מהר"ר לאזר מהר"ר
יעקב מהר"ר שמשון מאוסטרופאלי ואחריהם לא ידעתי אכנה ,אבל הם כהנה
וכהנה

ושאר

אנשים,

נשים,

ילדים

וילדות

מי יספּור וֹמי ימנה ,אלפים

ורבוא

רבבות ,לא בלשון גוזמא ,כי אם באמת ובאמונה ,שנשפּך דמם כמים זאת השנה
(ת"ח) ושניה לה אחת (ת"ט) היאַ סימנה לאלף הששי לבריאת עולם במנינה ,על

יחוד קידוש

שמך לא נסוגו אחור ממך .שמע

וזעקו ,לנהרות ויאורות ואגמות

שבר ,המתים שטוחים
כחטאת כעולה וכאשם
הטבח ,עד עמדם לקץ
להורידם לבאר שחת.
וככן בלשון צח ושפה

קפצו ובמימיהם

ישראל ה' אלהינו ה' אחד צרחו
נחנקו ,הוה

על הװה ,שבר על

על פּני השדה והחיים הושלכו אל קבר ,יחשבו לפניך
וזבח .מנוחתם כבוד יהיו במעלות רבי עקיבא וחבריו בעלי
יום שכולו טוב ארוך ונחת .ונקמתם תנקום מאנשי הדמים
ובזכות הקדושים האלו תקבץ המפוזרים כבמזרה ורחת.
ברורה יענו ויאמרו כולה צבורא ,אמן *),

*) אין ,ידעיעם" ,פון טבת תש"י ,נומער ה--ו ,זי  ,32איז אָפּגעדרוקט אָט דער ווייטעך-
דיקער ,אל מלא רחמים לי"ב ערים" (על קדושי ת"ח ות"ט) ,מיט אַ הערה אַז א .ליטווין
האָט אין יאָר  2191אים אַראָפּגעשריבן פון אַן אַלטן צעריסענעם סידור אין נעסוויזש .דער
עצם טעקסט איז ,לגבי אונדזערן ,אַ פאַרקירצטער ,אָבער דערפאַר איזן די רשימה פון די
שטעט און פון די גאונים אַ לענגערע און אַ מער פּרטימדיקע .װעט איין טעקסט ממלא זיין
דעם צװייטן; אֹל מלא רחמים שוכן מרומים ,המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה
|לנשמותיהם של הרוגי געמירוב העדינה והגדולה ,בוהטשופקה ,ורחיבקא (ווערכיפקע)
טולטשין ופלינאי , באר ,ההומיה (אפשר הומייא-אומאַן) ,קונסטנטינא,
פּראַהבישטש,
נאהר? (נאַראָל) וולאדיווא ,קואַשניק ,שיבערשינא (שטשעבערשין) ושאר קהלות הקודש
במספר ובמינא ,במחוזא רוסיה ואוקראינה ,ליטא ,פּאָדאָליאָ וואהלינאָ ,חכמיא וספריא,
רישי עמא ,פּרשײא ובעלי בינה ,בעלי-תריסין סמלחמתה של תורה בעיון ושנינא ,בהאשם
הגאזנים מו"ה יחיאל מיכל במו"ה אליעזר ,מו"ה חיים במו"ה אברהם ,מו"ה שלמה במו"ה
שמואל הלוי ,מו"ה יצחק במו"ה אליעזר ,מו"ה ..במו"ה יקותיאל ,מו"ה עזריאל במו"ה
יעקב יצחק ,מו"ה משה במו"ה יונתן ,מו"ה אליעזר במו"ה יעקב ,מו"ה שמעון במו"ה,..
ואחריהם לא ידעתי אכנה ,אבל המה כהנה וכהנה .ושאר אנשים ,נשים ,ילדים וילדות אלפי
אלפים ורבוא רבבות ,מי יספּור ומי ימנה לא בלשון גוזמא כי אם באמת ובאמונה שנשפּך
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אבוההם

רעכטמאַן

אין אַלט-קאַנסטאַנטין ווערט זיבן טאָג אין אייר אַזאַ פּורים געפייערט אוך
אַזאַ ספּעציעלע מגילה געלייענט .לויט דער מגילה איז זייער שטאָט ניצול געװאָרן
אָט אויף דעם אופן:
ווען די היידאַמאַקעס ,מיט כמעלניצקין בראש ,האָבן זיך דערנעענטערט צו
אַלט-קאָנסטאַנטין ,איז שוין געווען פאַרנאַכט צו ,ערב דער שקיעה .דער עולם איד
געווען פאַרזאַמלט אין דער גרויסער שול און מתפּלל געווען מיט בכיות ויללות.
האָט זיך דער גרייזיגרויער רב אויפגעהויבן און מכריז געווען בקול רם,
אַז גאַנץ קהל זאָל גיין איש לאהלו ,און יעדער איינער זאָל זיך איינוויקלען אין

ווייסן און זאָל נישט פאַרזאַמען אומצוקערן
דער עולם האָט געפאָלגט ,און ס'האָט
געקומען אין שול אַריין ,איינגעהילט אין
קיטל .די פרויען און דערװאַקסענע קינדער

זיך באַלד צוריק אין שול אַריין.
לאַנג נישט געדויערט וי אַלע זיינען
ווייסן ,װער אין תכריכים ,ער אין
אין ווייסע ליילעכער.

תיכף נאָך שקיעה ,ווען די נאַכט האָט אָנגעהויבן צוצופאַלן  --האָט דער
רב באַפױלן אַלעמען זיך אויסצושטעלן איבער דער גאַנצער שטאָט ,און אַזױ
בלייבן שטיין באַװעגלאָז,

און ס'איז געשען ווען כמעלניצקי מיט זיין באַנדע זיינען אַרײן אין שטאָט
און דערזען די ווייסע געשטאַלטן ,האָבן זיי דאָס אָנגענומען פאַר מתים ,איז זיי
אַ גרויסער פּחד באַפאַלן און זיי זיינען אין גרויס בהלה אַנטלאָפן,
אינעם פּינקס פון אַלט-קאָנסטאַנטין איז געווען פאַרשריבן אויך אָט די מערק-
ווירדיקע געשעעניש :מ'האָט פאַר פּסח אונטערגעװאָרפן אַ טויט קריסטלעך קינד
אין דער גרויסער שול און געמאַכט אַן עלילת-דם .האָט מען דעם רב מיט עטלעכע
ראשי-הקהל

איינגעזעצט

אין תפיסה .דערווייל

איז איינער

פון די ראשי-הקהל

געשטאָרבן .האָט דער רב געהייסן מזאָל מיט דעם מת מיטגעבן אַ בקשה צום
רבונודשל-עולם,

זיי צו דאַטעװען

פונעם אומגליק.

דער בקשה האָט מען זיך באַקלאָגט אויף דער
בילבולים אויף ייַדן און איז גוזר גזירות רעות
האָט מען מיטן פּסוק ,כי תעביר ממשלת זדון
| = האָט זיך געפונען עמעצער װאָס האָט די

דמם כמים

זאת

האָט מען אַזױ געטאָן.

אין

מלכות-הרשע ,אַז זי טראַכט אויס
וקשות ,און פאַרענדיקט די בקשה
מן הארץ!". .
ייִדן געמסרט .איז געקומען מלכות

(ת"ח) בשנה ושניה לה א חת (ת"ט) היא סימנה לאלף הששי לבריאת

עולם למנינא ,על יחוד שמך לא נסוגו אחור ממך .שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד .צִרחו

וזעקו,
המתים
וכזבח.
שכלו
כולא
2280

לנהרות ויאורים ואגמים קפצו .ובמימיהם נחנקו ,הוה על הוה שבר על שבר,
שטוחים על פּני השדה והחיים הושלכו בקבר ,יחשבו לפניך כעולה כחטאת וכאשט
מנוחתם כבוד יהיה במעלות ר' עקיבא וחבריו בעלי הטבח עד עמדם לעת קץ יום.
טוב ,ארוך ונחת ,ובזכות הקדושים האלה יקבץ מפוזרים במזרה ורחת יענו ויאמרו
ציבורא  --אמן ואמן,

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר
און געעפנט דעם קבר און די געשריבענע בקשה אַרויסגענומען .איז דער רב
מיט אַלע אַנדערע נתפסים פאַרמשפּט געװאָרן צו תליה פּאַר מרידה במלכות.
די דאָזיקע פּאַסירונג ,צזאַמען מיט די נעמען פונעם רב און די ראשי-
העדה איז אַרײינגעשריבן געװאָרן אינעם פּינקס לזכרון עולם- ,
אין מעזשבוזש וערט ,י"א טבת ,אַ נפסורים געפייערט און אַן אייגענע
מגילה געלייענט.
דער ,פורים מעזשבוזש" ווערט דורכגעפירט אויף דעם פאָלגנדיקן אופן;
יי טבת ,ערב זייער פּורים ,פאַרנאַכט נאָכן תענית ,קלייבט מען זיך צונויף
אויפן אַלטן בית-הקברות לעבן צוויי שטיינערנע מצבות ,װאָס טוליען זיך איינע
צו דער אַנדערער .אויף איין מצבה איז אויסגעהאַקט דער נאָמען מרדכי און אויף
|
דער צווייטער  --אסתר.
איז דאָרטן ,לעבן אָט די צוויי מצבות ,ווערט געלייענט די ,מגילת מעזש-
בוזעש? ,װאָס דערציילט באריכות וי אַזױ די דאָזיקע מרדכי און אסתר האָבן מציל

געווען זייער עדה פון פאַרלענדונג,
און אָט איז בערך דער תמצית פון דער מגילה:

מרדכי איז געווען אַן אָרעמער שניידער און זיין ווייב אסתר האָט אים
אַרױסגעהאָלפן אין זיין אַרבעט .ווען די היידאַמאַקעס האָבן זיך דערנעענטערט צו
מעזשבוזש און אַלע ייִדן זיינען געווען פאַרריגלט אין דער גרויסער שול ,װאָס
איז געווען געבויט װי אַ פעסטונג ,האָבן זיך מרדכי און אסתר בשתיקה אַרױס-
געגנבעט פון דער שול און ביידע ,בעצה אחת ,האָבן איינגעשטעלט זייערע לעבנס.
און ס'איז זיי געלונגען מיט זייער חכמה ,דורך אַן אײגנאַרטיקן איינפאַל ,אָפּצַן-

ראַטעיען זייער שטאָט,

|

זי האָבן געטאָן אָט װאָס :
מדדכי און אסתר האָבן אָנגעטאָן אויף זיך צוויי גרויסע פּױיקן ,און זיך גע"
שטעלט הינטערן טויער ביים אַרײנגאַנג פון שטאָט .ווען זיי האָבן געזען ,אַז די
מערדעדישע חיילות דערנעענטערן זיך און זיינען שוין אָט-אָט גאָר נאָענט צום
טויער ,האָבן זיי ביידע מיטאַמאָל אָנגעהױבן שטאַרק צו זעצן אין די פּױיקן ,צו
באַראַבאַנעווען אָן אויפהער מיט זייער גאַנצן כח ,און בשעת-מעשה האָבן זיי גע-
ליאַרעמט ,געפּילדערט ,געשריגן אויף קולייקולות ,וי אַ גאַנצער רעגימענט
סאַלדאַטן װאָלט דאָרט געשטאַנען .זייער איינפאַל איז זי אָפּגעגאָלטן :די הײידאַ-
מאַקעס ,דערהערנדיק דעם געפּילדער ,האָבן גערעכנט ,אַז אַ גרויסע באַװאָפּנטע
מחנח איז גרייט צו שטעלן זיך זיי אַנטקעגן  --האָבן זיי זיך שנעל אָפּגעטראָגן
אין געמאַכט פּליטה,
אין אָליק איז כ"ו סיון דער טאָג פון נס ,ווען זייער שטאָט איז ניצול גע-
|
װאָרן פון כמעלניצקין.
דאָס קליינע שטעטעלע אָליק ,װאָס געפינט זיך אין שכנות מיט אסטראה,
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אַן עיר ואם בישראל ,האָט געהאַט אַרום זיך אַ ריזיקע פעסטונג ,װאָס דער גראַף
ראַדזיוויל האָט געהאַט אויסגעבויט ,אין די װוענט פון דער פעסטונג זיינען געווען
אַריײינגעמױערט האַרמאַטן ,װאָס זיינען אַלט און פאַרזשאַװערט געווען.
כמעלניצקי מיט זיינע חיילות האָבן זיך דערנעענטערט און באַשאָסן די
שטאָט ,די פעסטונג האָט געהאַלטן ביים איינפאַלן ,די ייִדן האָבן געהאַט אוים-
געגעבן אַלע האָפענונגען און האָבן אַפילו שוין ווידוי געזאָגט -- ,און אַ נס איז
דעמאָלט

געשען:

די אַלטע פאַרזשאַװערטע

האַרמאַטן

האָבן פּלוצים אָנגעהוױיבן

צו שיסן .האָבן די היידאַמאַקעס זיך דערשראָקן ,אַ גרויסער פּחד איז די רוצחים
באַפאַלן און זיי זיינען ,אין גרויסער אומאָרדענונג ,זיך צעלאָפן ,איבערלאָזנדיק
נאָך זיך אַ סך פון זייער געווער און אגַרויסע צאָל הרוגים.
לזכר דעם גרויסן נס ,װאָס די אָליקער ייִדן זיינען ניצול געװאָרן פון אַ
כמעט זיכערן טויט ,האָט דער גאון און צדיק ,רבי דוד הלוי סג"ל ,דער רב הכולל

פון אסטראה ,באַרימט מיט זיין חיבור ;טורי-זהב" (ט"ז) -- ,װאָס האָט זיך פריער
געהאַט געראַטעװעט פון די אסטראָהער שחיטות און איז אַנטלאָפן קיין אָליק --
מחבר"געווען אַ גרויסן שיר אין גראַמען ,װאָס ער האָט אָנגערופן ,סליחות אליק"
כ"ו סיון פלעגן

די אָליקער ייַדן פאַסטן אַ האַלבן טאָג.

געדאַװנט

מנחה

גדולה בציבור ,געזאָגט די ,,סליחות" ,װאָס דער ט"ז האָט מחבר געווען ,און נאָכ-
דעם זיך שטאַרק משמח געווען.
|
איך ברענג דאָ בלויז די לעצטע

די ערשטע
דוד

אותיות

פיר פערזן פון די ;סליחות אָליק" ,װאָס

פון יעדן פערז באַצײיכענען דעם נאָמען פון דעם מחבר:

הלוי:
דודי אדום וצח .חרפוך זרים ואתה בצל צח,
כגבור לא יכול להושיע לנצח ,עד אנה ה' תשכחני
ואף גס זאת עולל בעפר קרני ,שכינה מה אומרת :מראשי ומזרועי קלנ.
ּּ5ההדי ,פנה זיי זאור עיני ,עד אנה תסתיר פניך ממני אדנני.
נצח.

דם חסדיך הלא תדרשי ,מדת הרחמים עלינו בקשי,
נאת פני ה' אלהי קדוש" ,עד אנה אשית 'עצות בנפשי
הלא תזכור אהבת כלולי ,וירדו כל עבדיך ויקבצו נדױי ויאירו אפלי,
עד אנה ירום איבי 'עלי אדוני.
אדנ.

פון קדושים ,װאָס

אויך אינעם נעמידאָווער פּינקס געפינט זיך ארַשימה
זיינען אומגעקומען בעת די גרויזאַמע כמעלניצקי-שחיטות.
וועגן דעם חורבן נעמיראָוו איז זייער אַ סך געשריבן געװאָרן .און עד-היום
ווערן דערציילט הונדערטער מעשיות וועגן קידוש-השם און גרויס מסירת-גמש.
װאָס נעמיראָװער יידן ,איבערהויפּט יונגע מיידלעך ,האָבן דעמאָלט אַרױסגע-
וויזן; װי אַזױ מיידלעך האָבן זיך געװאָרפן אין שטורמישע װאַסערן ,אַבי נישט
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אַרײנצופאַלן אין די הענט פון די טמאים; ס'איז נישט איינמאָל באַשריבן געװאָרן
זוי אַזױ א נעמיראווער שיינע מיידל ,װאָס אַ קאָזאַק האָט זיך אין איר פאַרליבט,
האָט אים איינגערעדט ,אַז זי באַזיצט אַזאַ שפּרוך ,װאָס פאַדרהיט זי קעגן אַ שאָס
פון אַ ביקס .דער קאָזאַק האָט איר געגלויבט ,איסגעשאָסן  --און זי איז ,אַ
גליקלעכע,

געפאַלן אַ טויטע .און צענדליקער

ענלעכע

געשעענישן

און פאַקטן

שפּורן פון דעם אַלעמען זיינען פאַרבליבן אינעם נעמיראַווער פינקט הקהל ,וי
אויך אין די ,קינות"

און ספּעציעלע ;מגילות",

אין דער גרויפער שול האָבן מיר געפונען הענגען אויף דער מערב:װאַנט אַ
;קינה*? אויף די קדושי-נעמיראָוו פון שנת ת"ח ,געשריבן אויף פּאַרמעט און
איינגעראַמט אין אַ גרויסער שיין געשניצטער הילצערנער ראַם .דער מחבר
פון דער ;קינה" איז געווען דער גתוספות יום-טוב" ( ,)4561--9751װאָס איז
1
עטלעכע יאָר געװען רב אין נעמיראָו,
ס'איז אויך געהאנגען אַן ;אל מלא רחמים" אויף די ,הרוגי נעמיראָוו והגליל

בשנת ת"ח" פונעם גאון רבנו שפטי? סג"ל זכרונו לברכה,
אינעם פינקס הקהל געפינט זיך אַ באַזונדערע תפילה און אַן ;אל מלא"
לזכר נשמת הגאון הקדוש רבנו יחיאל מיכל.

וועגן דעם קדוש ר' יחיאל מיכל ווערט דערציילט ,אַז אין די טרויעריקסטע
סעג ,ווען דער חלף איז אים ממש געלעגן אויפן האַלדז ,האָט ער געהאַלטן אין
איין מעורר זיין די נעמיראַװער ייִַדן צו תפילה און צו קידוש-השם ,זיך נישט
מייאש

צו זיין ,און דער

עיקר זיך האַלטן ביי דער ייִַדישער אמונה.

וייל

די

קאָזאַקן האָבן יעדן ייַדן ,װאָס האָט צוגעזאָגט צו שמדן זיך  --געשאַנעװעט .איז
רבי יחיאל מיכל אַרומגעגאַנגען צװישן די ייַדן און זיי מחזק געווען אין זייער
אמונה און נישט דערלאָזט צו שמד,.
ווען די גרויסע שחיטה האָט זיך אָנגעהויבן ,האָט ר' יחיאל מיכל ,מיט זיין

אַלטער מוטער ,זיך באַהאַלטן אויפן בית:החיים,

מיט דער מחשבה,

אַז טאָמער,

חלילה ,איז אויף זיי נגזר געװאָרן אומצוקומען  --זאָלן זיי כאָטש בלייבן אויף אַ

ייִדישן בית:הקברות .די רוצחים האָבן זיי טאַקע דאָרטן צװישן די קברים גע-
פונען .אַנדערע ייִדן ,װאָס זיינען אויך געווען פאַרשטעקט הינטער די מצבות אויפן
זעלביקן בית-עולם און געבליבן לעבן ,האָבן דערנאָך דערציילט ,אַז ווען ר'
יחיאל מיכל האָט דערזען די רוצחים מיט די שאַרפע מעסערס ,אַז זיי ווילן אים

און זייז מוטער  ---קוילען ,האָט ער זיך ביי זיי געבעטן ,אַז מ'זאָל זיי ביידן אומ-
ברענגען אויף אַן אַנדער אופן ,אַבי נישט דורך שחיטה ,און בעת-מעשה געמורמלט
דעם פּסוק, :אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" .די רוצחים זיינען געוען
;גוטמוטיק* און די בקשה זיינע באַװיליקט :ער האָט זיך אויך געהאָט שטאַרק
געבעטן מ'זאָל שוינען די מוטער ,די מוטער װידער האָט געבעטן מזאָל שוינען
איר זון  --האָבן די בלוטיקע מערדער צונויפגעבונדן ביידע איניינעם ,די מאַמע
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מיטן זון ,און מיט אַ שטעקן זיי אַזױ לאַנג געשלאָגן ביז זיי האָבן אויסגעהויכט

1

זייערע הייליקע נשמות,

ר' יחיאל מיכלס פרוי איז געבליבן לעבן .ווען די היידאַמאַקעס זיינען געווען

אַװעק פון נעמיראָוו ,האָט זי אים מיט זיין מוטער געבראַכט צו קבריישראל אויפן
אַלטן בית-עלמין .אויפן קבר פון דעם דאָזיקן צדיק וקדוש רבי יחיאל מיכל
זכרונו לברכה שטייט אַ געמויערטער ;ציון".
אין פולנאה הענגט אין דער גרויסער

שול ,אויף דער מערבװאַנט,

אן

,אל מלא רחמים" ,לזכר פונעם קדוש רבי שמשון אָסטדאָפּאָליער ,װאָס איז ,װי
ידי פּולנאָער ייִדן פאַרזיכערן ,געווען ביי זיי רב אין די יאָרן ת"ח און ת"ט,
| = הרב שמשון איז געווען אַ גרויסער למדן אין נגלה און אין נסתר ,זיך אָפּ-
געגעבן

אַ סך מיטן לימוד פון זוהר און זיך פאַרטיפט אין ספרי-קבלה .האָט ער

אַרױסגעבראַכט דורך פאַרשיידענע צירופים און גמטריות ,אַז דער חורבן כמעלי
ניצקי איז אַן אתחלתא

דגאולה .שוין דער נאָמען חמי"ל (אַזױ האָבן ייִדן גערופן

כמעלניצקין) איז דערויף מרמז :דער נוטריקן פון חמיל איז :חבלי (זשיח יהיו לכם,
חבלי מעזיח איז בגימטריה ת"ח ( .)804ער האָט אָנגעװיזן אויך אַ סך אַנדערע
ראשי:תיבות און גימטריות ,װאָס באַװייזן אַז ס'איז אַן אתחלתא דגאולה,
רבי שמשון מיט זיין גאַנצער עדה זיינען אומגעקומען על קידוש השם אויפן
פאָלגנדיקן אופן :ווען די רוצחים האָבן זיך דערנעענטערט צו פולנאה און שוין
אָנגעהויבן צו צעברעכן אירע טוערן .,האָט זיך ר' שמשון אַרױסגעלאָזט איבער
דער שטאָט און גערופן אַלעמען צו קומען אין דער גרויסער שול אָנגעטאָן אין
תכריכים און איינגעהילט אין טליתים.

מיט
האָט
וועגן
האָבן
קעס

װען די שול איז שוין געווען אָנגעפילט

מענער ,ווייבער אוֹן קינדער ,און יללות האָבן זיך געטראָגן עד לב השמים,
זיך ר' שמשון געשטעלט צום עמוד ,פריער גערעדט מיט גרויס התעוררות
קידוש-השם און דערנאָך אָנגעהויבן זאָגן ווידוי הויך אויפן קול ,און אַלע
נאָכגעזאָגט װאָרט ביי װאָרט .אינמיטן ווידוי זאָגן האָבן זיך די היידאַמאַ-
אַרײינגעריסן אין שול ,און ר' שמשון מיט זיין גאַנצער הײיליקער עדה זיינען

אומגעקומען בקדושה ובטהרה,
דעם טאָג פון אומגליק ,ט"ז כסליו ,האָבן די פּולנאָהער ייִדן קובע געווען וי
אַ תענית ציבור .זיי קומען זיך צונויף אין די בתי-מדרשים ,מ'איז מזכיר די
נשמות פון דער גאַנצער עדה ,װאָס זיינען אַזױ טראַגיש אומגעקומען און מ'מאַכט
דעם

ספּעציעלן

;אל מלא

רחמים",

אין

וועלכן

סשווערט

באַזונדערס

דערמאָנט

דער קדוש רבי שמשון מאָסטראָפּאָליע.
ענלעכע פקינות", ,סליחות* און ,אל מלא רחמים" האָבן מיר געזען אויך
אין :באַר ,טולטשין ,יאַלטישקעו ,אומאַן ,קאָראָסטיטשעװו (קאָרשעוו) און בראַ"
הילאָוו,
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אויך דער בלוטיקער גאָנטע-שטורעם ,װאָס האָט אױיסגעבראָכן מיט הונדערט
און צװאַנציק יאָר נאָך כמעלניצקין ,האָט געבראַכט מיט זיך פאַרוויסטונג און
פאַרניכטונג צו הונדערטער איינגעפונדעוועטע ייִדישע קהילות איבער אוקראַינע
און האָט אויך געלאָזן נאָך זיך ,נישט װוינציקער,

בלוטיקע שפּורן אין די צענד-

ליקער אָרטיקע פּינקסים .ס'געפינען זיך לאַנגע רשימות פון קדושי-גאנטע ,מיט
באַזונדערע ;אל מלא רחמים" אין זייער אָנדענק ,װוי אויך ,קינות" און ,מגילות",
װאָס דערציילן וועגן ייִדישער קדושה און מסירת:נפש :וועגן עינייִם קשים
ואכזריים װאָס אונדזערע זיידעס און עלטער-זיידעס זיינען דורכגעגאַנגען.
זייער פאַרשפּרײט איז די לעגענדע ,אַז באַלד נאָך די גזירות ת"ח ות"ט,
נאָך די כמעלניצקי-שחיטות ,פלעגט אַױומפאָרן איבער די פאַרבליבענע ייִדישע
ישובים אין אוקראַינע אַ גרויסער צדיק ,אַ נסתר ,איינער פון די פאַרבאָרגענע
ל"ו צדיקים ,און גוזר געווען בגזירות חרם ,אַז די ייַדן זאָלן פאַרלאָזן דאָס ארץ-

הדמים  ---אוקראַינע און זיך באַזעצן אין אַנדערע מקומות .דער נסתר האָט דער-
ביי געװאָרנט ,אַז די יעניקע װאָס װעלן בלייבן ,װעלן זיין מנודה .זיי װעלן ווערן
מתחייבים בנפשם און אויף זיי װועט חל זיין און מקויים ווערן דער פּסוק/ :בשגם
הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה  --ער איז פאָרט פלייש און זיינע טעג
וועלן זיין הונדערט מיט צװאַנציק יאָר* (בואשית ו'  ,)32 --און װי באַװוּסט ,איז
טאַקע דער חורבן גאנטע געקומען פּונקט מיט הונדערט און צװאַנציק יאָר נאָכן
חורבן כמעלניצקי.
וויכטיקן מאַטעריאַל ,בכתב און בעל"-פּה וועגן דער גאָנטע-עפּאָכע ,האָט זיך
דער עקספּעדיציע איינגעגעבן צו געפינען אין :אַלט-קאָנסטאַנטין ,באַלטע ,סמילע.
ושיטאָמיר און אומאַן .אגב ,געפינען זיך אין דער גרויסער אומאַנער שול צויי
געדרוקטע ספרים ,װאָס זיינען דורכגעווייקט געװאָרן פון פאַרגאָסענעם ייִדישן
בלוט בעת די גאָנטע-שחיטות .איין ספר איז; :לבוש עיר שושן" פון ר' מרדכי
יפה ,דער בעל-הלבושים ,און דער צווייטער ספר איז, :שני לוחות הברית" פון
ר' ישעיה הלוי הורוויץ ,דער של"ה ,די צוויי פאַרבלוטיקטע ספרים װערן גל-

האַלטן מיט גרויט קדושה אינעם ארון-קודש ,צווישן די ספרי-תורהס,

די אלמנה מיט איר טאַכטער און גאַנטעס מפּלה
צװוישן די הונדערטער מעשיות ,װאָס װערן
ונפלאות ,װאָס ס'זיינען געשען בימי-גאָנטע ,זיינען
מעשיות װאָס שילדערן ,אין פּאַרשײידענע ווערסיעס,
האָבן געליטן און דעם וויסטן סוף ,װאָס ער אַלײן

דערציילט וװעגן די ניסים
אויך פאַראַן אַ גרויסע צאָל
די מפּלה װאָס זיינש חיילות
האָט געהאַט.
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די דאָזיקע מעשה ,װאָס איך גיי דאָ דערציילן ,האָב איך געהערט פון אַ זקן
אין בראַהילאָוו ,ר' יקותיאל סג"ל ,אַן אייניקל פון בראַהילאָװער געוועזענעם רב.
דער גאון און צדיק ר' אברהם-משה סג"ל זצ"ל ,מחבר פון ספר ;מים קדושים"
אויף סדר קדשים .דער ספר איז געדרוקט געװאָרן אין מעזשיראָװו אין יאָר תק"נ.
מיר האָבן זיך פאָטאָגראַפירט *) אויפן גאַניק פון הויז ,װוּ ר'י יקותיאל האָט גע-
װווינט ,און אין וועלכן ס'האָט נאָך געהאַט געוווינט זיין זיידע ,דער ;מים-קדושים".
ר' יקותיאל האָט מיר פאַרזיכערט ,אַז זיין פאָטער האָט די מעשה געזען פאַרשריבן
אין דעם אָרטיקן פּינקס ,וועלכער איז פאַרניכטעט געװאָרן מיט אַ פֹּאָר צענדליק

יאָר צוריק אין אַ שרפה,
און אַזױ האָט דער זקן ר' יקותיאל דערצײילט:
;בעת גאָנטע ,ימח שמו ,איז אַרײין צו אונדז קיין בראַהילאָוו ,האָט ער דאָס
ערשטע געפרעגט :װוו געפינט זיך דאָ אַ שענק? װאָרעם מ'האָט שוין געװוּסט פון
זיין הנהגה ,אַז אין יעדער שטאָט ,איידער ער הייבט אָן זיינע רציחות און שחיטות,
שיכורט ער פריַער אָן זיינ היידאַמאַקעס ,כדי ס'זאָל ביי זיי נישט בלייבן קיין פונק
פון רחמים ,און ווען ער זעט ,אַז זיי זיינען שוין גוט בגילופנדיק ,ערשט דעמאָלט
הייבט ער אָן זיין בלוטיקע שפּיל פון פּלינדערן ,רויבן און מאָרדן,
;דעם שענק ביי אונדז אין שטאָט האָט צו יענער צייט געהאַלטן אַ יונגע
|
אַלמנה ,און אַרױסגעהאָלפן

איר האָט איר בת:יחידה,

זייער אַ שיין מיידל ,די

אלמנה אַליין איז געווען אַ יפת'תואר ,אלַיכטיק פּנים און פול מיט חן
;און ס'איז געשען ,אַז ווען גאָנטע האָט דערזען די שיינע אלמנה ,איז ער
פאַרכאַפּט געװאָרן פון איר שיינקייט ,האָט ער צו איר אָנגעהויבן רעדן זיסע דיבו"
רים ,און נאָך עטלעכע גלעזלעך בראָנפן האָט ער צו איר געזאָגט ,אַז זי געפעלט
אים זייער און אַז ער וויל זי נעמען פאַר זיין ווייב אויף אַ געזעצלעכן אופן :ער
האָט איר צוגעזאָגט צו פּראַװען אַ חתונה מיט גרויס פאַרנעם און מיט מיליטערישן
פּאַראַד ,װי ס'פּאַסט פאַר אַזאַ העלדישן קאָזאַקישן פירער װוי ער איז,
;באין ברירה האָט די אלמנה ,לפּנים-וועגן ,זיך זייער שטאַרק געפרייט מיט
זיין ליבע-דערקלערונג ,געזאָגט ,אַז זי איז גליקלעך מסכים צו זיין ,נאָר איין תנאי
האָט זי מיט אים אויסגענומען ,אַז ער מון שוינען די שטאָט בראַהילאָו און
אַכטונג געבן ,אַז ס'זאָל קיינעם קיין שלעכטס נישט געשען .האָט גאָנטע תיכף-ומיד
אַרױיסגעגעבן אַ שטרענגן באַפעל ,נישט צו דערוועגן זיך עמעצן שלעכטס צו טאָן,
און האָט אַפילו אַװעקגעשטעלט אַ סקאַדראָן היידאַמאַקעס אָפּצוהיטן די אָרדענונג

אין שטאָט,.
,ויהי בחצי הלילה  ---האָט דער זקן ר' יקותיאל ממשיך געווען  --איז אָנ-
געקומען אַ שטאַפעט ,אַז די פּאָליאַקן מאַכן אַן אָנגריף .האָט גאָנטע מיט זיינע
*) זען די פאָטאָגראַפּיע
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

חיילות אין געאייל פאַרלאָזט די שטאָט און אַרױיס אין שלאַכט קעגן די פּוילישע
חיילות .בראַהילאָװו האָט דערווייל

פריי

אָפּגעאָטעמט,

גוט איז אַ היי-שעה .די

אלמנה אָבער האָט נישט אויפגעהערט צו וויינען און קלאָגן .װאָרעט זהיאָט גאַנץ
גוט געװוּסט ,אַז ווען דער מערדער וועט זיך צוריקקערן ,װעט ער זיין טייוולשן
פּלאַן דורכפירן ,ער װעט זי פאַראומרייניקן און ס'איז אַפִילו פאַראַן אַ סכנה,
אַז ער זאָל פאַראומרייניקן אויך איר בת-יחידה .די מורא פאַר דער קומענדיקער
געטאַר האָט זי נישט געלאָזט רוען .און פון גרויס פאַרצווייפלונג האָבן זיי ביידע,

די אלמנה מיט איר טאָכטער ,אָפּגעמאַכט צו נעמען זיך דאָס לעבן אַבי נישט
אַרײנצופאַלן אין זיינע טמא ,מערדערישע הענט! זיינען זי ביידע אַראָפּ אין קעלער
פון זייער שענק .די מוטער האָט מיט אירע אייגענע הענט איבערגעשניטן דעם
האַלדז פון איר בת-יחידה און דערנאָך זיך אַלײן אָנגעטאָן אַ מיתה".
דער אַלטיטשקער ר' יקותיאל איז מיטאַמאָל שטיל געבליבן און זיך פאַר-
טראַכט ,װי ער װאָלט געזוכט אין זכרון אָנצוקניפּן דעם איבערגעריסענעם פאָדעם
פון יענע געשעענישן .באַלד אָבער איז ער געקומען צו זיך און געזאָגט:
,מיר האָבן אַ גרויסן גאָט ,װאָס באַצאָלט דעם רשע לוט זיין רשעות! אין
יענער שלאַכט איז דער רשע גאָנטע ,ימח-שמו ,ער און זיין גאַנצע מחנה ,גע-
כאַפּט געװאָרן פון די פּאָליאַקן ,און זיי האָבן באַקומען זייער פאַרדינטן סוף ,כן
יאבדו.

אים אַליין ,דעם

צורר הגדול,

האָט מען פאַרפּײניקט

צום

טוט

דורך

מיתות משונות :מ'האָט פון אים לעבעדיקערהייט געשונדן די הויט; מ'האָט מיט
אייזערנע קאַמען געריסן זיין פלייש; צום סוף האָט מען אויף זיין קאָפּ אָנגעטאָן
אַ צעגליטע ,אייזערנע קרוין און זיך בשעת-מעשה איבער אים געוויצלט -- ,אַז
דאָס קרוינט

מען אים איצט

פאַרן פּוױלישן קרול (קייסער)".

;די בשורה טובה וועגן גאָנטעס מפּלה האָט זיך ,מיט דער שגעלקייט פון אַ
בליץ ,צעטראָגן איבער אַלע ייִדישע ישובים אין אוקראַינע .מ'האָט געדאַנקט און
געלויבט גאָט פאַרן גרויסן נס .אויך צו אונדז ,קיין בראַהילאָו ,האָט די בשורה

דערגרײיכּט כמעט אין דעם אייגענעם טאָג ,און אויך ביי אונדז איז די שמחה
גרויס געווען ,מ'האָט זיך פאַרזאַמלט אין דער גרויסער שול און געזאָגט בציבור
|
|
גאַנץ הלל.
,ווען מ'האָט זיך געכאַפּט ,אַז די אלמנה איז נישטאָ צווישן עולם ,האָט דער

רב געשיקט זי רופן ,האָט מען ערשט דעמאָלט זיך דערװוּסט װאָס מיט איר און
מיט איר טאָכטער איז געשען.
;אַ גרויסער טרויער האָט אַרומגענומען די גאַנצע שטאָט .אַלע האָבן באַ-

וויינט און באַקלאָגט דעם טרויעריקן סוף פון דער אלמנה ,װאָס האָט זיך תחילת
מוסר-נפש

געווען .,כדי צו ראַטעװען אירע

בראַהילאָװער ייִדן

פון אַ זיכערן

טוט און לסוף אַלײן זיך געבראַכט פאַר אַ קרבן און מקריב געווען אויך איר
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איינציקע טאָכטער אויף קידושיהשם ,בכדי נישט אַריײנצופאַלן אין די הענט פון
|
טומאה.
,מיט גרויס כבוד האָט מען זִי ,מיט איר טאָכטער ,מלווה געווען צום אַלטן
בית-חקברות און דאָרטן זיי ביידן מקבר געווען אין איין קבר .און די גאַנצע
געשעעניש  --האָט ר' יקותיאל פאַרענדיקט  --איז אַרײינגעשריבן געװאָרן אינעם
פּינקס הקהל לזכרון עולם" .
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דאָס הויז

פונעם

,מים-קדושים" אין
דער זקן דערציילט

בראַהילאָין .אויפן פאָדערגאַניק
און א .רעכטמאַן פאַרשרייבט.

--

זיין אייניקל,
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העשיוח וועגן ניגונים אוו חפילות

אַפּשטאַם און נאַטײט פון נינונים
די אוקראַינער ייִדן ,איבערהויפט די חסידישע ,האָבן שטאַרק געהאַלטן פוך
נגינה .זייער שווער ביטער לעבן האָבן זיי זיס געמאַכט מיט נגינה וזמרה .אַד
אַ חסיד איז געפאָרן אויף יום-טוב צום רבין .איז די שענסטע מתנה ,װאָס ער
האָט געקענט ברענגען פונעם רבין צו זיינע חברים:חסידים  --געווען אַ נײיער
ניגון .די חסידים פון שטיבל האָבן דעם ניגון באַלד אױיפגעכאַפּט און געזונגעך
מיט גרויס שמחה ,מיט דבקות און התלהבות .אָרעם און רייך זיינען ביים זינגעך
געווען

גלייך,

ביי חסידים איז נגינה געווען נישט בלויז אַ תענוג-רוחני ,נאָר אַן עבודת-
הקודש ,װאָס דערגרייכט אין איר קדושה ביז צו די עולמות העליונים און איז
משפּיע אַפילו אויף די מלאכי-השרת,

;נגינה איז דאָס לשון פון דער נשמה און אויך פון די מלאכי-השרת!" --
האָט געזאָגט רבי שניאור זלמן פון ליאַדי .דער מלאך פון אויבן װערט מושפּע
פונעם מענטשן פון אונטן; .אין להם לעליונים התעוררות אם לא על ידי ישראל
שהוא שוױש כולם ועיקר המחשבה .נמצא כי כאשר ישראל מתחיל לוזמר שירהת
יש להם למלאכים כוח גם כן לאמר שירה" (די אייבערשטע (מלאכים) האָבן נישט

קיין התעוררות ,סיידן דורך ייַדן ,װאָס זיינען דער שורש פון אַלעמען און דער
ציקר פון מחשבה .קומט אויס ,אַז ווען ייִדן זינגען ,באַקומען אויך די מלאכים.
כוח

צו זינגען).

דאָס אָרט פון לערנען בציבור האָט פאַרנומען דאָס זינגען בציבור .לערנעך
תורה איז אַ חוב קדוש ,אַרײנקוקן אין אַ ספר איז אַ גרויסע מצוה ,אָבער ;מיט
איין חײיליקן ניגון קען מען איבערגעבן דעם תוכן פון שאַפעס מיט ספרים ,ווייל
דאָס לשון פון ניגון איז צמצום",
דער בעש"ט (לויט אַנדערט

מקורים  --רבי נחמן בראַצלאַװער) האָט אַמאָל

.3

אבנברההם

רעכטמאַן

געגעבן צו פאַרשטיין זיינע מקורבים פאַרװאָס זיין שיטה פון חסידות האָט קעג-
נער .ער האָט דאָס דערקלערט אַזױ :קאיך בין געגליכן צו איינעם ,װאָס זינגט אַ
ניגון ,און דער עולם ווערט פאַרכאַפּט אויף אַזױ וייט ,אַז ער לאָזט זיך אַװעק
אין אַ התלהבותדיקן ריקוד .די ,װאָס שטייען פון דערווייטנס און הערן נישט
דעם ניגון ,װוּנדערן זיך :װאָס טאַנצן זיי דאָרט? פּונקט אָט אַזױ איז בי די
מתנגדים אַ חידוש פאַרװאָס איר זענט אָנגעקניפּט אָן מיר  --ווייל אַז מ'הערט
נישט דעם ניגון ,קען מען נישט באַנעמען דאָס טאַנצן".
;נגינה קומט פון אונטערן כסא-הכבוד ,װאָס איז פול מיט שירה .נשמות
קומען אויך פון אונטערן כסא-הכבוד ,קענען זיי די שירה און זינגען זי שטענ"
דיק .נאָכן געבוירן װערן פאַרגעסן די נשמות דאָס געזאַנג .איז אַז די נשמח
פון אַ מענטשן דערהערט אַמאָל די אמתע נגינה ,װאָס קומט פון הינטערן כסא
הכבוד ,דערמאָנט זי זיך אינעם מקור פון װאַנען זי איז געקומעף!" (לחסידים
מזמור) .דערפאַר האַלטן חסידים ,אַז אמתע ,לויטערע נגינה מוז מעורר זיין צו
שמחה און חדווה.
רבי פּנחס קאָרעצער ,איינער פונעם בעש"טס חבריא ,האָט נישט גורס געווען
קיין עצבותדיקע ניגונים .אויך רבי נחמן בראַצלאַװער האָט נישט דערלאָזט ,אַז.
דורך טרויעריקע (מאָראַלע) ניגונים זאָלן זיינע חסידים אַרינפאַלן אין עצבות.
ער האָט אַפּילו מסדר געווען אָט די באַזונדערע תפילה ,װאָס זיינע חסידים פלעגן

זאָגן איידער זיי האָבן אָנגעהױבן זינגען:
,פּאַרהיט אונדז גאָט פון וױינענדיקע און עצבותדיקע ניגונים  --פון די
ניגונים ,װאָס עס זינגען דאָס רוב די רשעים און װאָס זיי ציֶען"צו מיט זיי דעם
עולם צו זיך ,האָב אויף אונדז רחמנות און היט אונדז אויס פון זיי ,ווייל דו
ווייסט דאָך װאָס פאַר אשַאָדן זיי ברענגען מיט זייערע ניגונים .װי שטאַרק זי
קענען קאַליע מאַכן כשרע ייִדן .העלף-זשע אונדז און זע ,אַז מיר זאָלן זוכה זיין
צו ריינער און הײיליקער ישמחה דורך נגינה בשמחה .דורך געזאַנג ,װאָס ציט צו
דאָס האַרץ צו דיר און צו דיין תורה און צו די אמתע צדיקים .,.און העלף אונדז,
אַן מיטן כוח פון ידי אמתע צדיקים זאָלן מיר קענען אַרױסהײבן די אַלע ניגונים
פון די רשעים ...און פאַרװאַנדלען זיי אין ניגונים פון שמחה" (הנגינה והחסידות,

ספר-השנה ,ניודיורק ,תרצ"א),
עס ווערט אויך איבערגעגעבן,

אַז רבי נחמן בראַצלאַװער

האָט זיך אַמאָל

אָנגערופן צו זיינע תלמידים בזה הלשון; :וי אַזױ זענט איר מתפּלל? קען מען
דען דינען גאָט בלויז מיט װערטער? קומט ,װעל איך אייך וייזן אַ נייעם דרך:
נישט מיט ווערטער ,נישט מיט זאָגן  ---נייערט מיט געזאַנג! מיר ועלן זינגען און
דער אייבערשטער וועט אונדז פאַרשטיין!?.
די ניגונים און נוסחאות התפילה פון אונדזערע זיידעס און עלטעריזיידעס,
װאָס זיינען צו אונדז דערגאַנגען ,זיינען אין דער בחינה פון אַ תורה-שבעל"-פּה,
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מחמת נאָטן האָט קיינער נישט געקענט ,האָט מען ,יפאַרשטייט זיך ,די אַלע
קאָמפּליצירטע ניגונים און נוסחאות נישט פאַרשריבן .זיי האָבן זיך אָפּגעהיט פון
פאַרגעסן ווערן בלויז דערפאַר ,װאָס |מ'האָט זיי ,אַזױ צו זאָגן ,נישט אַרױסגעלאָזט
פון מויל .מ'האָט זיי שטענדיק געהאַלטן אין איין זינגען :ביי שבת-יום-טובדיקץ

טישן אינדערהיים ,אָדער ביי די טישן װאָס ,גוטע-ייַדן* האָבן געפּראַװעט:

בײ

הילולאס און בכלל ביי יעדן צונויפקומען זיך ,סיי אין פרייד אין סיי ,חלילה,
אין לייד .אַזױ אָרום זיינען די אַלע לויטערע ,װוונדערלעכע געזאַנגען איבערגע"

געבן געװאָרן בעל"פּה פון איין דור צום צווייטן ,ביז ס'איז אונדז דערגאַנגען די
גרויסע ירושה פון אומגעהייערע אוצרות-נגינה .ניגונים אויף ניגונים ,און יעדער
ניגון האָט זיך זיין באַטײט ,יחוס און אָפּשטאַםז;- .

יי

72

א 0

אַן אַלטע הילצערנע שול -- ,האָלצשניט פין שלמה

יודאָווין.
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דער פּאַנאַנואַ? אין ניתזחמדרש
אויך מיט דער אַרבעט פון זאַמלען ,פאַרשרייבן ,קלאַסיפיצירן די ירושה-
נגינה האָט זיך די עטנאָגראַפּישע עקספּעדיציע זייער אַ סך אָפּגעגעבן צוליב
דעם צוועק האָבן ,אין דער התחלה ,גענומען אָנטײל אין דער עקספּעדיציע ,אמת,
בלויז אַ קורצע צייט ,דער באַרימטער מאָסקװער מזיקער ,קאָמפּאָזיטאָר פון
ייִדישער

פאָלקמוזיק

--

יואל ענגעל

און דער

מוזיקער

ז .קיסעלגאָף,

איינער

פון די פּיאָנערן פון ייִדישער פאָלקמוזיק ,מחבר פון עטלעכע לידער-זאַמלביכער.
און ווען די צוויי מוזיקער האָבןן געמוזט איבעררייסן זייער אַרומפאָרן מיט דער
עקספּעדיציע ,האָבן מיר אַלין פאָרגעזעצט צו קלייבן און אויפנעמען גאָר אַ
גרויסע צאָל לידער און ניגונים ,דורך אַ פאָנאָגראַף אויף װאַקסענע קיילעכדיקע
פּלאַסטינקעס

(װאַליקעס),

די פּלאַסטינקעס

זיינען

דערנאָך

אָפּגעשיקט

געװאָרן

קיין פּעטערבורג און דאָרטן פלעגן ייִדישע מוזיקער זיי איבערנעמען אויף נאָטןף
איינער פון זיי איז געווען דער קאָמפּאָזיטאָר לאַזאַר סאַמינסקי ,וועלכער האָט אויף
דער דאָזיקער מוזיק-זאַמלונג פון פּלאַסטינקעס געאַרבעט אַ שטיק צייט און זיך
גאָרנישט געקענט אָפּלױבן פון זייער גרויסן ווערט.

און זייער פאַרשײידנאַרטיק איז געווען דער ניגונים-און לידער-מאַטעריאַל,
װאָס מיר האָבן פאַרשריבן און אויפגענומען דורכן פאָנאָגראַף :טראַדיציאָנעלע
שבת-יום-טובדיקע ניגונים און זמירות (;הבדלה", ,גאָט פון אברהם"; ,אליהו
הנביא"); לידער און ניגונים פון חדר (וועגן רבין ,וועגן דער בייזער רביצין,
ישיבה-בחורים); ניגונים פון חסידישע דינאַסטיעס; מוסר-ניגונים; ניגונים מיט
ווערטער ,װאָס װערן מיט גרויס קדושה איבערגעגעבן איש מפּי איש אין נאָמען
פון צדיקים פון פר:ערדיקע דורות ,װי למשל :דער ניגון מיטן שיר װאָס דער
;בעל התניא" פלעגט זינגען פאַר יעדן תורהזאָגן; :אַלע מלאכים און אַלע
שרפים פרעגן װוּ איז גאָט? ;*,.,דער ניגון פון ;חצות" פונעם בעש"ט :דעם אַפַּי

240

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

טער רבס ניגון פון ;דביקות" ,אָדער דאָס ליד זיינס פהרי אני לפניך ככלי מלא
בושה וכלימה  --אוי ,טאַטע ,שעם איך זיך!?; דעם שפּאָלער זיידנס? :קול ביער
ב'רוכל
אנכי שומע ,אם לבנים קורא" אויף לשון-קודש ,ייִדיש און אוקראיניש; ר
מעזשבוזשערס עזאַגראַי מיני קאָזאַטשענקאָ?; :די היינט באַװוּסטע ,דעמאָלט נאָך
נישט-באַװוּסטע ,לידער פון רבי לוי יצחק באַרדיטשעװער; :דער קדיש", ,דו-דוי,
,מיין טאַטע זכרונו לברכה"  --און חונדערטער אַנדערע פאַרהײיליקטע לידער און

ניגונים,
מיר

האָבן אויך אָנגעקליבן אַ גרויסע צאָל לידער ,װאָס באַזינגען אָדער

באַקלאָגן אויסערגעוויינטלעכע

אָרטילע געשעענישן.

געשעענישן,

װאָס זיינען זיך

פאַרלאָפן אינעם אייגענעם שטעטל ,װוי ,למשל; אַן אומגליקלעכע ליבע ,אַ שרפה,
אַ דערטרונקענער*) ,אַ דערפרוירענער ,אַ משומד ,אַ הרוג ,אַ מסור; היסטאָרישע
לידער וועגן פּאָגראָמען ,גזירות .,שלילותידם ,רדיפות :לידער ועגן ;כאַפּונעס,
;ניקאָלאַיעװסקי-סאָלדאַטן"; לידער וועגן ;צאַר ניקאָלאַיקע* אאַזיו,
דער בית'המדרש איז אויך צום פאַרצייכענען ניגונים ,תפילות און לידער
 --געווען פאַר אונדז דער פּאַסיקסטער פּלאַץ ,אַהינצו פלעגן מיר ברענגען דעםפאָנאָגראַף ,װאָס מיר האָבן מיט זיך מיטגעפירט .נאָכן דאַװנען האָבן מיר דאָס
קעסטל מיטן פאָנאָגראַף אַװעקגעשטעלט

אויפן לאַנגן הילצערנעם

טיש .די ייִדן

פלעגן אונדז אַרומרינגלען ,האָבן מיר דאָס קעסטל געעפנט און זיי דערקלערט
די טיפע חכמה ,װאָס ליגט פאַרבאָרגן אין דער דאָזיקער װוונדער-מאַשינקע ,איינער
פון אונדז האָט בשעת-מעשה אַרינגעזונגען עפּעס א באַקאַנטן ניגון און תוך
כדי דיבור איבערגעשטעלט די ,מעמבראַנע* און דער ניגון איז געהערט געװאָרי
אַקוראַט װוי מ'האָט אים אַריינגעזונגען .מיר פלעגן בכיוון אין מיטן אַרײנזינגען
אַ הוסט-טאָן ,אָדער אַ לאַך-געטאָן ,און דער הוסט ,אָדער לאַך ,האָט זיך דערנאָך
דייטלעך געהערט .דאָס האָט אַלעמאָל און ביי אַלעמען זייער שטאַרק אויסגענומען
און ס'פלעגט לאַנג נישט נעמען וי אַ סך פון די אַרומיקע ייִַדן זאָלן באַקומען

חשק עפּעס אַריינצוזינגען.
אין די אויגן פון דעם פּשוטן ייִדן איז דער פאָנאָגראַף פאַררעכנט געװאָרן
זוי איינער פון די זיבן וװונדער פון דער וװועלט ,און עדיסאָן ,דער דערפינדער
זיינער  --וי אַ גרויסער ,כעל-מוח" ,אַן ;אייזערנער קאָפּ" .ס'איז ממש צו
שטוינען וי פּאָפּולער דער נאָמען עדיסאָן איז ביי יענע ייִדן געװוען .אומעטום
*) ס'איז כדאי צו באַמערקן ,אַז כמעט אין יעדן שטעטל ,װאָס האָט געהאַט אַ טייך,
איז גטווען פאַרװאָרצלט אַן אמונה ,אַן אבערגלויבן ,אַז דער טייך זייערער פאָדערט יעדעס
יאָר אַ מענטשלעכן קרבן .און ביז װאַנען ס'איז עמעצער נישט דערטרונקען געװאָרן ,זיינען
די ייױן פון שטעטל געווען שטאַרק זהיר ביים באָדן זיך אין טייך .מ'פלעגט נישט אַרײני
גיין צו טיף אין װאַסער ,נישט אונטערטונקען זיך  --פון אַרױסלאָזן זיך שווימען אי דאָר
שוין געווען אָפגערעדט,
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האָט מען פון אים געװוּסט און דערציילט וועגן אים מערקוירדיקע מעשיות
און לעגענדעס .און ס'איז דעריבער קיין װוּנדער נישט ,װאָס זיי האָבן זיין דער-
פינדונג פון דעם פאָנאָגראַף אויפגענומען מיט אַזױפיל התפּעלות און האַרציקײט.
אַפּילו די רבנים ,װאָס האַלטן זיך געוויינלעך אין דער מדרגה ,און ס'איז נישט
לפי כבודם ,לויט זייער ווערדע ,גלייך נתפּעל צו וװוערן פון חומרישע זאַכן ,איז
זייער האַלטונג צום פאָנאָגראַף ,ביי דער התחלה געווען ,פאַרשטייט זיך ,ארַע-

זערווירטע ,מיט אַ שטיקל ביטול ,וי צו אַ חפץ ,װאָס איז געשאַפן געװאָרן און
פּאַסט זיך פאַרן פּשוטן המון-עם  --אָבער אויך זיי האָבן גאָר גיך פאַרְּגעסן זייער
ווירדיקע אָנגעצױיגנקייט און איניינעם מיט אַלעמען הנאה געהאַט פון דעם זעלי
טענעם חפץ ,פון דער אויסטערלישער כלי  ---דעם פאָנאָגראַף.
פלעגט טאַקע מערסטנטיילס טרעפן ,אַז דער רב אַליין זאָל זיך גוטמוטיק
ווענדן צו זיינע אַרומיקע ייִדן און אַרויסרופן אייניקע פון זיי אַריינצוזינגען:
;ר' חיים!"  --פלעגט דער רב געויינטלעך אויסרופן

מיט אַ ליבן שמייב?

, -ר' חיים! מיר אַלע ווייסן דאָך ,אַז איר האָט אכְַלי צום זינגען .נו ,קומט"זשע נאָר אָקאָרשט אַהער ,זעצט זיך אָט-אָ דאָ און זינגט אַריין פון אייערע שופרא
דשופרא .ווייסט איר גאָר װואָס ,ר' חיים? זינגט דעם ,גערער ניגן און לאָמיר
|
טאַקע הערן וי ס'וועט אַרויסקומען".
;ר' בערל! אייך דאַרף מען דאָך געוויס נישט בעטן װאָס-װאָס ,אָבער קייז
ביישן זענט איר זיכער נישט! קומט:זשע נאָר אַהער און זינגט אַרֹיין אייער:
;מאַרקאָ ,מאַרקאָ ,שטשאָ טי ראָביש נאַ יאַרמאַרקו?" (מאַרקאָ ,מאַרקאָ ,װאָס טוסטי
אויפן יאַריד?).
,משה-אהרן! משה-אהרף אַ בדחן ווייסט נישט װאָס ס'איז אַזױנס בושה!
ביי אייך איז דער עולם כחומר ביד היוצר ,װילט איר ,וויינט מען ,וילט איר--- ,

לאַכט מען! קומט-זשע ,זייט מוחל ,אַהער און ווייזט די פרעמדע ייַדן װאָס איר
קענט! זאָלן זיי הערן װוי איר באַזעצט אַ כלה ,אָדער וי איר זינגט דעם פריילעכן
;דאָברידזשען!",
די טייערע ,האַרציקע ייַדן פלעגן

מיט

גרויס

גוטמוטיק

פאָלגן און שעהן-לאַנג זינגען

הנאה פון זייער שענסטן און בעסטן .אױסגעלאָזט האָט זיך כמעט

אַלעמאָל ,אַז מען האָט אונדז ברב עם

באַגלײיט צו דער אכסניה ,ווּ מיר האָבן

נאָך געשטלעט ;תיקון* מיט צובייס און געשמועסט ביז שפּעט אין דער נאַכט

אַרײן.

|

אויף אַזאַ אופן און דורך אַזעלכע דרכים איז אונדז געלונגען אויפצונעמען אַ
גרויסע צאָל האַרציקע געזאַנגען ,הייליקע און װאָכּעדיקע ,װאָס דורות ייִדן האָבן
זיי געזונגען .און פיט יעדער שטאָט און שטעטל ,װאָס די עקספּעדיציע האָמ
באַזוכט ,איז אָט-דער אוצר הנגינה והשירה געוואקסן און /רייכער געװאָרן.
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דערחוינענע נגינה ,דער קאַרשעװער צדיק
און דער פּאַנאַנואַֿ 
און פּונקט וי חסידיפ ואנשי מעשה גלייבן ,אַז געהײליקטע נגינה ,נגינה
בכוונה ,איז בכוח צו דערהייבן זיך ביז די עולמות העליונים און אויפעפענען
די ,היכלין דקדושא" ,װי ס'ווערט געבראַכט (זוהר תקון י*א); :אית היכלין דלית
להוא רשות לאתפתח אלא בניגונין" (ס'זיינען פאַראַן היכלין ,װאָס האָבן נישט
קיין רשות צו עפענען זיך סיידן דורך נגינה)  ---אַזױ גלייבט מען אויך ,אַז פּראָסטע,
פּשוטע נגינה ,געזאַנג אָן כוונה --- ,האָט נישט קיין ממשות ,קיין חיות .די נגינה
וװועדט געבוירן טויט  ---בלייבט זי איבער דאָ פון אונטן ,אויפן עולם השפל אוץ
האָט נישט קיין חיות אויפצוהייבן זיך אין דער הויך ,צום עולם העליון.

כ'האָב נעמאַכט די קורצע הקדמה ,ווייל איך וויל אייך דאָ ביי דער געלעגנ-
הייט דערציילן זייער אַ כאַראַקטעריסטישע מעשה װעגן דעם יחס ,װעגן דער
באַציונג פון אַ צדיק צום פאָנאָגראַף .די מעשה האָט מיר דערציילט דער זקן
ר' אברהם בלאָך ,דער גבאי פונעם אַלטן קאָרשעװער רבין ,ר' מאָטעלט ז"ל,

באַלד װוי אונדזער עקספּעדיציע איז אָנגעקומען קיין קאָראָסטישעװ (קאָר-
שעוו) בין איך געװאָרן אַ יוצא ונכנס ביים דעמאָלטיקן רבין ,אַן אייניקל פונעם
גרויסן צדיק ר' משהלע קאָראָסטישעװער ,װאָס איז געווען איינער פון ר' מאָטעלע
טשערנאָבילערס אַכט זין .דער גבאי זיינער ,דער זקן מופלג ר' אברהם בלאָך,
האָט געשמט פאַר אַ גרויסן מנגן .ער האָט געקענט אַ סך ניגונים ,װאָס זיינען
נאָך געזונגען געװאָרן ביי די טישן ,װאָס ר' מאָטעלע טשערנאָבילער האָט געפּראַ-
וועט .האָט דער איצטיקער רבי ,װאָס האָט ,אגב ,אויך געהייסן ר' משהלע ,אונדז
פאַרבעטן צו זיך און דערלויבט מיטצוברענגען אונדזער פאָנאָגראַף .זיינען מִיר
געקומען מוצאי-שבת ,געבראַכט דעם פאָנאָגראַף ,און וי אונדזער שטייגער איז
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אבדרהם

רעכטמאַן

געווען ,געוויזן זיינע קונצן ,פריַער אַלין אַרינגעזונגען ,געלאָזט הערן אונדזער
יקול ,און לסוף געבעטן דעם זקן ר' אברהם ,דעם גבאי ,ער זאָל אַריינזינגען עפּעס

פון יענע אַלטע ניגונים ,די ניגונים פון בימים ההם,
ר' אברהם האָט זיך אַ וויילע פאַרטרצכט ,אַ קוק געטאָן אייפן רבין מיט די
בני-בית זיינע ,װאָס זיינען אַלע געזעסן אַוום טיש ,אױיסגעפּוצט אין די שבת-
דיקע בגדים ,זיך אומגעדרייט צו אונדז און געזאָגט בערך בזה הלשון;
,איך האָב דערזען אייער מאַשינקע ,אָט-אָדדי-אָ ,האָב איך זיך דערמאַנט
אַ מעשה שהיה פון מיט שיינע עטלעכע צענדליק יאָר צוריק :דער רבי ר' מאָ-
טעלע ,אונדזער רבינס היליקער פאָטער ,זכרונו לברכה ,איז דעמאָלט נאָך אַ
יונגערמאַן געווען ,און איר רבי  --האָט ער צ זאָג-געטאָן צום רבין מיט אַ שמייכל
---זענט נאָך דעמאָלט אַ קליין ייַנגל געווען .דער רבי ר' מאָטעלע ז"ל האָט מיך

שטאַרק מקרב געווען און פלעגט מיט מיר שמועסן ,וען נאָר

ער איז געװען

אויפגעלייגט .געדענק איך אַזױ וי היינט ,אַז ס'איז אַראָפּגעקומען צו אונדז אין
שטאָט אַ ייד מיט אַזאַ סאָרט מאַשינקע יי אייערע ,װאָס האָט געזונגען און גע-
רעדט פון זיך אַליין ,איז אַז מ'האָט דעם ייִדן געגעבן אַ מטבע ,האָט ער די מאַ-
שינקע אָנגעשטעלט און מ'האָט געקענט הערן חזנישע שטיקלעך ,לידלעך און
אַנדערע נאַרישקײטן ,די גאַנצע שטאָט איז געגאַנגען אויף רעדלעך וװעגן דער
ווונדערלעכער מאַשינקע ,װאָס מ'האָט דעמאָלט געזאָגט ,אַז איינער אַ גרויסער
קאָפּימענטש האָט זי אױיסגעטראַכט .די נייעס האָט דערגריכט אויך צום רבין,
ר' מאָטעלע ,זכרונו לברכה ,האָט ער מיך געשיקט צו פאַרבעטן דעם יִדן מיטן

,חידוש" .דאָס איז געווען מוצאי:שבת .דער רבי האָט אָנגעטאָן די שבתדיקע
קאַפּאָטע .אויך די רביצין מיט די קינדער האָבן זיך אויסגעפּוצט אין די שבת-
דיקע מלבושים .מ'האָט פאַרשפּרײט דעם טיש מיט אַ נייעם סערװעט און אַלע
האָבן זיך אויסגעזעצט אַרום טיש .ווען דער ייַד איז געקומען ,האָט ער זיין
;חידוש" אַנידערגעשטעלט אויפן סאַמע מיטן טיש ,האָט אַרײנגעשטעקט אין
רבינס אויערן און אין אונדזערע אַלעמענס אויערן שװאַרצע גומענע קישקעלעך,
האָט עפּעס אַ דרײי-געטאָן אינעװייניק אין דער מאַשינקע און מיר האָבן מיט-
אַמאָל דערהערט וי ייִדן זיינען מחדש די לבנה; :כשם שאני רוקד כנגדך"; ,שלום
עליכם ---

שליכם שלום" .מִיר האָבן נאָכדעם אויך געהערט

װי עמעצער

זיננט

יום-כיפּוריקע ,יעלה"ס ,פּלוצים האָט דער רבי זיך געגעבן אַ הייב-אויף ,וי אַ
שלאַנג װאָלט אים אַ ביס-געטאָן ,האַסטיק אַ שלעפּ-געטאָן די גומענע

רערלעך פין

די אויערן ,זיך אויפגעהויבן און אַ צערודערטער אָנגעהויבן שפּאַנען אַהין און
צוריק ,זאיָךפּגעשטעלט לעבן מיר ,אַרױפגעלײגט ביידע הענט אויף מיינע אַקס-
לען ,אַרײנגעקוקט מיר גלייך אין פּנים אַרין און צו מיר אַ זאָג געטאָן; :אברהם)
פּרוּוו נאָר דו אַריינזינגען אַהין ,אין דער מאַשינקע אַרײן ,עפּעס אַ ניגין אָדער 8
תפילה ,נאָר זינגען זאָלסטו מיט האַרץ ,מיט השתפכות-הנפש ,מיט קדושה-
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שליונה?" .איך בין געװאָרן פאַרציטערט און אַ דערשראָקענער ארויסגעשטאַמלט:
;רבי! איר ווילט ,אַז מ'זאָל אויך פון מיר חוזק מאַכן?" ..האָט דער רבי ווידער
מיר אַרײינגעקוקט גלייך אין פּנים אַרײן ,אַראָפּגענומען זיינע הענט פון מיר ,אַ
דריי-געטאָן מיטן קאָפּ אויף ניין און אויסגערופן; :געװאַלד ,אברהם! װוּ נעמט
מען דעם אדם גדול!" ,און איז באַלד נאָכדעם אַרין צו זיך אין זיין חדר מיוחד,
,דעם רבינס ווערטער האָבן מיר געברענט אין מוח און געשניטן דאָס האַרץ,
איך האָב אָבער נישט געהאַט די העזה באַלד אַרײנצוגײן צום רבין און ביי אים
פרעגן ,פּשר-דבר" ,װאָס זיינע ווערטער באַטײטן .דעם ייִדן מיטן חידוש האָב
איך געגעבן אַ קערבל און ער איז זיך אַ צופרידענער אַװעקגעגאנגען
;די גאַנצע נאַכט האָט זיך צו מיר קיין שלאָף נישט גענומען .די ווערטער
פונטם רבין ז"ל האָבן מיך נישט געלאָזט רוען .כעלות ,וי נאָר ס'אין טאָג גע-
װאָרן ,בין איך שנעל געלאָפן צום רבין ,מיט דער החלטה ,אַז יעבור עלי מה,
װועל איך ביים רבין בעטן ער זאָל מיר מסביר זיין װאָס איז דער באַטײט פון
זיינע פאַרבאַרגענע ווערטער .ווען איך בין אַרײינגעקומען צום רבין ,האָב איך אים
געטראַפן אַרומשפּאַנען אין זיין חדר מיוחד פון איין ווינקל צום צוייטן .דאָס
איז געווען אַ סימן מובהק ,אַז ער איז אַ שרוי בצער .וי נאָר דער רבי האָט מיך
דערזען ,האָט ער מיט אַן עצבותדיק קול צו מיר ווידער אַ זאָג-געטאָן די איי-
גענע דיבורים װאָס נעכטן, :געװאַלד ,אברהם! װוּ נעמט מען דעם אדם גדול!",
האָב איך זיך שוין מער נישט געקענט באַהערשן און זיך צעויינט, :רבי! --
האָב איך זיך באַװאַשן מיט טרערן -- ,די גאַנצע נאַכט בין איך נישט געשלאָפן
האָט רחמנות ,רבי ,און זאָגט מיר ,װאָס באַטײטן אייערע הײליקע װערטער!"
דער רבי האָט מיך באַרויַקט און אַזױ געזאָגט; :דער בעלישם-טוב ,זכותו יגן
עלינו ,איז אַמאָל אַריינגעקומען אין אַ בית:מדרש און זיך צעשריִען אויפן קול:
ג,עװואַלד ,ייִדף דאָס בית-מדרש איז פול מיט תפילות ,ס'איז דערשטיקט צו
דערקלערט אַזױ :קריינע תפילות ,תפילות אָן
ווערן" ,און האָט בשעת-מעשה
מחשבות זרות ,בלייבן ניט דאָ אונטן אינעם בית-מדרש ,נייערט זיי הייבן זיך אויף

אין דער הויך

און שװועבן אַרױף גלייך אין הימל אַרין ,צום אוצר התפילות.

דאַקעגן אָבער פּסולע תפילות ,תפילות מיט פּגימות ,קענען זיך נישט אויפהייבן,
בלייבן זיי און װאַלגערן זיך דאָ ,אונטן ,אינעם בית-מדרש .און דאָס  ---האָט דער
רבי אויסגעפירט  --איז דאָך דער סוד פונעם ייַדנס ;חידוש" .פון זיין ממציא
עדיסאן ,פּשוטע ,גראַכע רייד ,פּסולע נגינה  ---בלייבן ביי אים אין זיין מאַשינקע.
לכן האָב איך דיך געבעטן אַז דו .אברהם ,זאָלסט אין זיין מאַשינקע אַריינזינגען
אַ ריינע ,געהויבענע ,הייליקע תפילה .איז אַז דוֹ האָסט זיך אָפּגעזאָגט ,האָב איר
אויסגעשרנען, :געװאַלד ,װוּ נעמט מען דעם אדם גדול" ,לויט װי ס'ווערט גע"
כראַכט אין זוהר הקדוש;, :דברי אדם גדול סלקין לעילא? (די רייך פון אַ אדם
נדול גייען ארויף אין הימל)  --װאָלט דאָך דעמאָלט עדיסאָן געבליבן דער שוטה",
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דער קאָרשעװוער הויף האָט געשמט מיט זיין אויסערגעוויינטלעכער אייגנ-
אַיטיקער אַױכיטעקטור ,באַװוּסטע קינסטלער ,בוי-מייסטערס און מאָלער פלעגן
קומען

פון מרחקים,

צו מאָלן און קאָפּירן דעם

דאָזיקן בנין װי אַ זעלטענער

מאָדעל פון אַלטער בוי"קונסט,
און װי שיין און אייגנאַרטיק דער זעלטענער בנין איז געווען פון דרויסן,
אַזױ שיין און פּרעכטיק ,און נישט װוינציקער אָריגינעל ,איז ער געווען אויך פון
אינעװייניק .די װוענט און דער סופיט זיינען געווען באַדעקט מיט זעלטענע מאָ-

לערייען פון אַן אַנאָנימען קינסטלער ,װאָס האָבן פאָרגעשטעלט :די אפיר תקופות
פון יאָר*; ,שבעה כוכבי לכת", ,יציאת מצרים" אד"גל --- ,אַ רייכע קאָמבינאַציץ

פון פּאַרבן פול מיט חן און תמימות.

דער גבאי ,דער ישיש ,ר' אברהם בלאָך ,האָט מיר געוויזן אַ גרויסע צאָל
אַנטיקן ,אַ ירושה פון פריערדיקע דורות .צװוישן זיי אַן אַלטן כתב-יד אויף תורה,
געשריבן אויף קלף-צבי ,אַ פּסוק חומש ,דערנאָך די רש"י און אַן איבערזעצונ:
אויף אַראַביש .אַזױ פּסוק נאָך פּסוק .אַ צווייטן כתב-יד ,װאָס באַשטײט פון צירי"
יפים אויף דעם איינציקן פּסוק /,שמע ישראל *..און אין מיטן שטוב איז געשטאַנען
אַ גרויסע זילבערנע חנוכה-מנורה ,וועגן וועלכער ר' אברהם האָט דערציילט ,אַז
דער אַלטער רבי ז"ל האָט איר באַקומען בירושה פון זיין שווער ,װאָס איז געווען
אַ כהן ,אין זיין שטאָט האָט מען געהאַלטן פאַר אַ זכות ,אַז דער שווער זיינער איז
געווען דער כהן צו אַ פּדיון-הבן .האָט ער די זילבערנע מטבעות (פינף זילבערנע
רובל קעגן חמשה שקלים ,װאָס ווערן דערמאַנט אין חומש) ,װאָס ער פלעגט
באַקומען פון אַ פּדיוןדהבן ,יאָרנלאַנג געקליבן אין אַ באַזונדער קעסטל .ווען דאָס

קעסטל איז געװאָרן פאַרפולט ,איז ער געקומען קיין זשיטאָמיר צו אַ באַרימטן
גאָלדשמיד און פון די זילבערנע רובלס אויסגעשמידט

די דאָזיקע חנוכה-מנורה,

אויפן געשטעל פון דער מנורה איז געװען אויסגעקריצט דער פּרט און דער
נאָמען פונעם גאָלדשמיד,
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ש,לושיסעודותיי און ,מלוח'מלנחיי כיי דינראַצלאַװער חפידים און דאָס ,אייניסלי.,

װאַס האָט געשפּילט פידל
ווען די עקספּעדיציע האָט ,אין יאָר  ,3191באַזוכט באַרדיטשעװ ,האָבן זיך
דאָרט נאָך געפונען אַרום  07--06משפּחות בראַצלאַװער חסידים ,װאָס האָבן
געלעבט פאַר זיך ,אָפּגעזונדערט פאוַןלעמען.

זי זיינען נישט צוגעלאָזט געװאָרן

צו נעמען אַן אַקטיוון אָנטײיל אין קיין שום קהלישער טעטיקייט; זיי זיינען נישט
אַרײינגענומען געװאָרן אין קיין שוּם אָרטיקער חברה; מ'האָט זיך מיט זיי נישט
מתחתן געווען ,און בכלל אויסגעמיטן צו האָבן מיט זיי וועלכע נישט איז מגע ומשא.
צווישן זיך אָבער האָבן די עטלעכע צענדליק בראַצלאַװער חסידים געלעבט

אין גרויס אחדות און התקרבות .זיך ממש געטיילט מיטן ביסן פון מויל ,איינעמס
שמחה איז געווען אַלעמענס שמחה און איינעמס טרויער איז געװען אַלעמענס
טרויער.
דער עיקר ,דער תוך פון זייער צװאַמענלעבן איז געװען שמחה; :והיית
אך שמח" ,שטענדיק פריילעך און נישט צולאָזן קיין עצבות  --האָט זייער רבי
ר' נחמן בראַצלאַװער*) שטענדיק געװאָרנט --- ,אַפּילו טרערן װאָס מען פאַרגיסט'
 )0איז'
8א--1
1ע"
*) ר' נחמן בראַצלאַװער (ר"ח ניסן תקל"ב  -- 2771--י"ח תשרי תק
געווען ר' ישראל בעלישם-טובס אַן אוראייניקל (דער .זון פין פייגען ,אָדל דעם בעש"טס
טאָכטער) .אין  8971האָט ר' נחמן געמאַכט אַ נסיעה קיין ארץיישראל און האָט דאָרט
פאַרבראַכט ,אַרום אַ יאָר ,אין טבריה .אין  0081האָט ער זיך באַזעצט אין בראַצלאַ און
אין יאָר  ,0181נאָך אַ שריפה ,זיך אַריבערגעקליבן קיין אומאַן ,װו ער איז אין עלטעף
פון  82יאָר נסתלק געװאָרן און דאָרט געקומען צו קבורה .זיינע חסידים ,פון די ווייטסטע
מרחקים ,פלעגן קומען אויף ראש-השנה צו זײער רבין קיין אומאַן ,וועמען זײי האָבן
באַטראַכט וי אַ לעבעדיקן און קיין אַנדער רבין אויף זיין שָּרט נישט אויפגענומען.
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אין אַן עת:צרה דאַרפן אַרויסקומען פונעם מקור השמחה און נישט ,חלילה ,פונעם
מקור העצבות, :בכיה?  --האָט ר' נחמן געזאָגט  --איז די ראשי-תיבות פו;
;בשמך יגילון כל היום  --מיט דיין נאָמען פרייען זיי זיך אַ גאַנצן טאָג"
1ט ,-)-7געדאַװנט האָבן זיי אין אַן אייגענער קלויז ,װאָס האָט זיך
(תהילים פ"
געפונען אין אַ פיאמקע? :אַ פּאָר טרעפּלעך אַראָפּ צו ,אַזױ אַז די פענצטער זיינען
געווען כמעט אויף דער זעלבער פלאַך װי דער טראָטואַר .,דער בראַצלאַװער נוסח-
התפילה איז אַן אײיגנאַרטיקער .לויט זייער מסורה שטאַמט ער פון ר' נחמנען
אַלײן .בעתן דאַװונען פלעגן זיי אונטערשפּרינגען ,אונטערטאַנצן און גישט איינ-

שטיין רויַק אויף איין אָרט ,אַלעמאָל אין דער בחינה פון ;כל עצמותי תאמרנה",
אין ברען פון זייערע תפילות פלעגן זיי אַרײינמישן אַ סך ייִדישע און אָפּטמאָל
אפילו גױיַשע

ווערטער.

|

עס איז אויך געווען די הנהגה פון אַ בראַצלאַװער חסיד צו פּראַװען מדי
יום ביומו אַ קורצע התבודדות .איז ווו ער זאָל זיך נישט געווען געפינען ,צי ביי
זיך אין דערהיים ,צי ביי דער אַרבעט ,אָדער גאָר אויף אַ נסיעה אין דער באַן,
האָט ער זיך אויף עטלעכע מינוט אָפּגעזונדערט פון אַלעמען זיך פאַררוקט אין

אַ ווינקל ,פאַרשטעלט דאָס פּנים ,מצמצם געווען זיינע רעיונות אויף לשם יחוד
קודשא בריך הוא און בשעת-מעשה געזאָגט אַ תפילה קצרה  --די תפילת
ההתדבקות .דער נוסח ,די ווערטער פון דער דאָזיקער תפילה איז נישט געוען
קיין מסורותדיקע ,קיין איינגעשטעלטע פון פריִער ,פאַר אַלעמען צוגלייך ,נייערט
יעדער איינער האָט בעת דער התדבקות געזאָגט ,װאָס ער האָט דעמאָלט געפילט,
מיט אייגענע ווערטער ,מיט אייגענעם נוסח  --און דווקא אויף דעם אייגענעם
גערעדטן לשון .אַזױ איז ,לויט דער מסורה ,געווען די הנהגה פון דעם רבין ר'
נחמן און אַזױ האָט ער באַפױלן זיינע תלמידים זיך נוהג צו זיין :
;די תפילת-ההתדבקות דאַרף זיין מעימקא דליבא און דווקא אויפן לשון
װאָס מ'רעדט ,נישט אויף לשון-קודש .װאָרעם אויף לשון-קודש איז שווער אויס-
צורעדן דאָס האַרץ ,ווייל ס'איז נישט אונדזער שטייגער צו רעדן לשון-קודש"
|
(ספר לקוטי מהר"נ ח"ב כ"ה),
אויפן פּסוק; :והסירותי לב אבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" (יחזקאל י"א,
י*ט) ,ווייזן די בראַצלאַװער אָן אַז לב בשר זיינען די אותיות פון ברששלב (בראַצ-
לעוו),
וי געזאָגט ,זיינען זיי געווען דערווייטערט פון אַלעמען ,האָבן זיי מצידם
אויך אַלעמען דערווייטערט פון זיך ,אַ פרעמדן ,אַ נישט-זייעריקן ,איז געווען
גאַנץ שווער ,כמעט אוממעגלעך ,אַרײינצוקומען אין זייער מסיבה ,זיי האָבן אים
פּשוט נישט אַרײנגעלאָזט .וי זיי האָבן שפּעטער אונדז דערקלערט ,האָבן זיי דאָס
געטאָן ,כדי צו פאַרמיידן אומאַנגענעמלעכקייטן מצד פרעמדע ,װאָס פלעגן קומען
מכלומרשט דאַװנען מיט זיי און דערנאָך פּראַװאָצירן ביז צו בלוטיקע געשלעגן.
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דורך אַ סך אָנשטרענגונג ,געדולד און אויסדויער איז אונדז ,ייִדן פון מרחקים,
דאָך געלונגען צו קריגן זייער צוטרוי ,און גאָר אינגיכן זיינען מיר אַפילו פאַר-
וי אייגענע .מיר האָבן געדאַװנט אין זייער קלויז ,שבת

רעכנט געװאָרן

עולה-

לתורה געווען אין מיט זיי צוזאַמען געגעסן די שבתדיקע סעודות.
;שלוש סעודות* האָבן זיי געפּראַװעט בחברותא ,אַלע איניינעם ,ביי זיך אין
קלויז .יעדער האָט מיטגעבראַכט אַ פּאָר כזיתן צום עסן ,אַװעקגעלײיגט כלאחר-יד
אויפן טיש .ווען אַלע זיינען שוין געווען געקומען ,אייניקע איניינעם מִיט זייערעץ
פרויען ,װאָס האָכן ,אגב ,געהאַט אַ באַזונדערן אַרײנגאַנג צו דער עזרת נשים-- ,
האָט מען געדאַװנט מנחה און זיך באַלד געזעצט אַרום די טישן .טיעם געוען
לשם מצווה פון די מיטגעבראַכטע מאכלים און אָנגעהויבן מקיים צו זיין די מצווה
פון ,שלוש-סעודות" ,מיט אַלצ הידורים ,מיט נגינה וזימרה .תחילת האָט מען
געזונגען די פּיוטים, :כני היכלא"; ,אל מסתתר" ,געזאָגט ;תא חזי* און דערנאָך
איבערגעגאַנגען צו נגינה אָן װוערטער ,צו ניגונים אייגענע ,בראַצלאַװער ירושה-
ניגונים.
צווישן איין ניגון און צווייטן האָט מען אויך געזאָגט דברי תורה ,דערציילט
אַ מעשה ,אַ משל ,איבערגעזאָגט אַ אחידוש" ,אַ מימרא ,אָדער סתם אַ גוט װאָרט,
און אַלץ פונעם רבין ר' נחמן  ---דער נַחל נובע מקור חכמה .און באַלד ווידער

ממשיך געווען מיט נגינה .און געזונגען האָבן זיי מיט גרייס התעוררות ,מיט
פלאַם-פייער  --און אין ברען פון התלהבות זיך אויפגעהויבן און אַרױסגעלאָזט
אין אַ ריקוד ,אַלע איניינעם ; --הללו שמו במחול" .,בעתן טאַנצן האָבן זיי גע"
האַלטן אין איין זינגען און איבערחזרן צענדליקער מאָל די װערטער פון זוהר:
?אורייתא בניגונא ,שכינתא בניגונא ,ישראל סלקין מגו גלותא בניגונא" (די תורה
איז געגעבן געװאָרן מיט אַ ניגון ,די שכינה  ---מיט אַ ניגון ,ייִדן וװעלן אַרױסגײן
פון גלות מיט אַ ניגון) *)

און אָט אַזױ אין דער טונקלקייט פון דער קלויז ,האָבן זיי און זייערצ שאָטנס
געטאַנצט אין אַ געשלאָסענעם קרייז .שעהן לאַנג ,מיט
התפשטות הגשמיות ,ממש עד כלות הנפש **)
=

*) ר' נחמן בראַצלאַװער

פלעגט

זאָגן :װאָרום

טאַנצן הייבט מען זיך איף פון ערדישקייט,
נאָר אויף איין טפח ,איז אויך יגם זו לטובה.

פון

התרוממות-הרוח,

מיט

מחמת

בעתן

און אוֹיב

אַמילן

טאַנצן חסידים?
גשמיותדיקע

דערפאַר,
ענינים,

**) סאיז כדאי צו דערציילן ,אַז ווען אַניסקי האָט דערזען די בראַצלאַװער חסידים
טאַנצן ,איז ער אַזױ נתפּעל געװאָרן ,אַז ער האָט טעלעגראַפיש פאָרגעשלאָגן סטאַניס-
לאַװוסקין ,פונעם מאָסקװער ,כודאָזשעסטװעני טעאַטער" ,װאָס האָט צו יענער צייט גע-
האַלטן אין צוגרייטן די אויפפירונג פון אַניסקיס מיסטישער דראַמע ,דער דיבוק" ,אַז ער
זאָל שיקן זיין באַלעטמײסטער קיין באַרדיטשעו ,װעט ער זען וי אַזױ חסידים טאַנצן
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מלווה-מלכה האָבן מיר דעם זעלביקן מוצאי-שבת געפּראַװעט אין הויז פון
אַן אוראייניקל פון ר' נחמן בראַצלאַװער ,ר' הלל ,אַ ליבער ,האַרציקער מענטש.
הויך געװאַקסן ,אַ לאַנגע בלאַנדע באָרד ,דער יחוס לייכט אַראָפּ פון זיין גוטמוטיקן
שטענדיק שמייכלענדיקן פּנים ,אַ למדן און אַמ.וסמך להוראה .ער האָט זיך אָבער
מיט רבנות נישט פאַרנומען און זיך מפרנס געווען פון מסחר,
ביי אים אין הויז האָבן זיך די בראַצלאַװוער חסידים צונויפגעקליבן צו מלווה
מלכה .באַלד נאָך הבדלה האָט ר' הלל אױיסגעשפּילט אויף אַ פידל אַ צאָל ניגו-

נים ,װאָס ער האָט במסורה פון זיין עלטער-זיידן ר' נחמן ,װאָס האָט ,אגב ,שטאַרק
געהאַלטן פון שפּילן פידל צו מלווה-מלכה .ר' נחמן האָט דאָס דערקלערט אויף
פאָלגנדיקן אופן; די סעודת מלווה-מלכה ווערט אָנגערופן /סעודתא דדוד מלכא

 --די סעודה פון דוד המלך* *) ,און מלך דוד ,דער נעים זמירות ישראל ,האָט,כידוע ,געשפּילט פידל; :דודס פידעלע!".
ר' הלל האָט אונדז איבערגעגעבן ,אַז זיין זײַדע ר' נחמן פלעגט זאָגן ,אַז
דורך שפּילן פידל קען מען דערגרייכן צום ;מעין הזמרה" און שעפּן פון אים
פולע הויפנס .מ'דאַרף בלויז קענען שפּילן -ריכטיק .פּדהצור  )*+האָט מיט זיין
פידעלע מגלה געווען סודות התורה ,ס'איז

בלויז אַ שאָד ,װאָס ער אַלײן האָט

|

|
נישט געװוּסט װאָס ער איז מגלה.,
ער האָט אונדז ,אגב ,אויך איבערגעגעבן אַ טייטש מיט אַ משל ,פון זיין
עלטער-זיידן,

אויפן פּסוק, ,אזמרה לאלהי בעודי" (תהלים ק"ד )32 --.װאָס האָט

אַ שייכות צו נגינה וזמרה,
;אויף דער וװעלט  --האָט ר' נחמן געזאָגט -- .איז פאַראַן איין הייליקער
ייִדישער ניגון ,װאָס איז כולל אין זיך דעם גאַנצן כלל ישראל .אין דער נשמה
פון יעדן יחיד ,פון יעדן איינציקן ייַדן ,איז פאַראַן קאלַיינינקער חלק פון אָט-
דעם כלל-ניגון ,אנַיצוץ בלויז .דער צדיק קלייבט צונויף די אַלע צעװאָרפענע,
באַזונדערע ניצוצות ,אוו זינגט דעם וועלט-ניגון  ---בשלימות ,איז אַז דער צדיק
זינגט דעם כלל-ניגון בשלימות און מיט כוונה ,דערװעקט ער אַלע באַזונדערע
חלקים און מאַכט זיי זינגען .זינגען מיט אים מיט אַלע הערצער און ער דערפרייט
איז טאַקע אין עטלעכע
און ער איז איין שבת
טענץ

ביים ,ש,לוש
 )+אין תלמוד

קצי

ומדת

ימי

מה

טעג אַרום געקומען פון מאָסקװע סטאַניסלאַװסקיס באַלעט-מײסטער,
בייגעװען מיט אונדז ביי די בראַצלאַװער חסידים או .געזען זייערע

סעודות,,
וערט
היא

דערציילט,
--

אַז אויף דוד המלכס

לאָז מיר וויסן,

תפילה

צו גאָט? :הודיעני

גאָט ,מיין סוף ,און די מאָס פון מיינע

ה'
טעג

װאָס זי איז?" (תהלים ל"ט  ,)5 --האָט מען אים מגלה געווען ,אַז ער װועט שטאַרבן שבת,
און דעריבער פלעגט ער מוצאיישכת לויבן גאָט ,און זיך פרייען ,װאָס ער וועט זיכער
לעבן נאָך אַ װאָך.
**) אַ באַרימטער
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אַלע נשמות .און אַז די נשמה פון אמַענטשן דערשפּירט דעם חלק ניגון ,װאָס 
האָט אַ שייכות צו איר שורש  ---װוערט דעמאַלט דער גאַנצער מענטש דערהויבן,
געהײליקט און ער דערפילט ,אַז ער איז אטַייל פונעם גרויסן געזאַנג :פונעם.
כלל-ישראל ניגון .,און אָט דאָס איז דער טייטש און דער מיין פון דעם פּסוק:
;אזמרה *,..איך װעל זינגען? ,בעודי" מיט מיין ;עוד" ,מיט מיין אייגענעם חלק,

מיט דעם ניצוץ ,װאָס איז אין מיין נשמה און װאָס איז שייך בלויז צו מיךף" :
,ס'זיינען פאַראַן דרייערליי ניגונים  --האָט דער רבי ר' נחמן אַמאָל אַ זאָג -
געטאָן  --אנַיגון װאָס מ'זינגט ביים דאַװונען ,אנַיגון װאָס מאַכט דאַװנען און אַ
:
ניגון װאָס מאַכט אַ דאַוונער".
דער עולם ביי דער מ
ל
ו
ו
ה
"
מ
ל
כ
ה
ה
א
ָ
ט געזונגען ווונדערלעכע בראַצלאַװער
ניגונים .איין ניגון שענער פונעם צווייטן .ר' הלל האָט די גאַנצע צייט אונטערגע-
האַלטן אויפן פידל .מ'האָט דערציילט מעשיות וועגן ר' נחמן בראַצלעװער ,וועגן
די רדיפות ,װאָס ער איז זיך אױיסגעשטאַנען; װועגן דער גרויסער מחלוקה ,װאָס
ער האָט געפירט ,פריַער מיטן ,שפּאָלער זיידן* און דערנאָך מיטן ,סאַװראַניער
צדיק" און אויך ועגן זיין נסיעה קיין ארץיישראל,
ר' הלל האָט דערציילט ,אַז ווען ר' נחמן איז צוריקגעקומען פון זיין נסיעה

קיין ארץ-ישראל (אין  ,)9971האָט ער געזאָגט צו זיינע חסידים מקורבים בזה
הלשון, :קינדערלעך! איך האָב אייך געבראַכט אַ .מתנה פוֹן ארץיישראל און איר
נאָמען איז מחלוקה!" .און שפּעטער ,ווען מ'האָט אים אָנגעהויבן שטאַרק צו רודפן,
האָט ר' נחמן צו זי ווידער געזאָגט :אניין ,קינדערלעך! נישט אַזױ האָב איך גע"
מיינט! איך האָב געמיינט ,אַז מ'וועט מיך אויף אַ ייִדישער ;פּריזכע" נישט לאָזן
|
זינין!",
און אָט אַזױ האָבן די בראַצלאַװער ביי ר' הללן אין הויז געמיטלעך פאַך-
בראַכט מיט נגינה וזמרה ,געשמועסט אין דברייתורה ,בין די בעל-הביתטע האָט
פון דער קיך געגעבן אַ צייכן  ---האָבן מיר זיך אַלע געװאַשן ,אַרומגעזעצט זיך
ביי דעם געגרייטן טיש און שטאַרק הנאה געהאַט פונעם הייסן רויטן ,בוראַקע-
|

באָרשט ,װאָס מ'האָט דערלאַנגט,

מ'האָט אין מיטן עסן געזונגען די ,זמירות למוצאי שבת" ,געזאָגט דעם בא-
זונדערן ;אתקינו? לכבוד דוד מלך ישראל; :אתקינו סעודתא דמהימנותא דא היא

סעודתא רביעאה דדוד מלכא +...און פאַרענדיקט האָט מען מיט אַ דיקוד,
ווען מיר זייגען זיך צעגאַנגען ,האָבן די הענער געקרייעט שוין אויף דער
דריטער אשמורה,

=
און אָט ביי דעם שיינעם ,מערקווירדיקן בראַצלאַװער חסיד אין הויז ,ביי ף'
הללן ,האָבן מיר אין משך פון עטלעכע װאָכן דורכאַנאַנד פאַרשריבן פון אים און
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פון זיינע מקורבים הונדערטער שאַרפע מאמרים און װוונדערלעכע מעשיות ,װאָס
זיינען אין משך פון עטלעכע דורות איבערגעגעבן געװאָרן איט מפּי איש ,בלויז
צו אייגענע ,צו גאָר נאָענטע .מיר האָבן אויפגענומען אויפן פאָנאָגראַף ר' הללס
פידל-שפּילן

און צענדליקער

בראַצלאַװער

ותפילות,

ניגונים

געזונגען פון אים

און פון זיינע מקורבים,
אגב האָבן מי -פון ר' הללן אָפּגעקױפט

אַ צאָל ווערטפולע

חפצים

פאַרן

ייִדישן עטנאָגראַפישן מוזיי ,צווישן זיי :אַ כתב-יד פון ר' נתנען ,ר' נחמנס תלמיד;
הענג-לייכטער,

אַ קרישטאָלענעם

געהאנגען

װאָס איז לויט דער משפּחה:-מסורה

ניי ר' נחמן בראַצלאַװער אין זיין חדר מיוחד; אַ ווייסע זיידענע ,זשיפּיצע" מיט
אױסגעשלאָגענע בראָקאַטע ווייסע קווייטן; אבַרייטן ווייסן זיידענעם גאַרטל פוך
זעלבן שטאָף און אשַטיינערנעם חנוכה -לאָמפּ,
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כארי-- ,

האָלצשנ'ט

פין שלמה

יודאָווֹין.

 1נינון ,װאָס איז מסניר כודות חתורה.
(דעם רבס ניגון).
חסידים האָבן געהאַלטן ,אַז אנַיגון בכוונה קען אָפּטמאָל מסביר זיין טיפע
סודות התורה .װוערט טאַקע איבערגעגעבן וועגן רבי שניאור זלמן פון ליאָדי ,דער
גרינדער פון חב"ד חסידות ,דער בעל ה,תניא* און מחבר פוֹן קרב שולחן ערוך"-
אַז יעדעס מאָל ,איידער ער האָט זיך געזעצט לערנען ,האָט ער געזונגען דעם
|
:
דאָזיקן שיר' :
אַלע מלאכים ,אַלע עורפים,
פרעגן ווער

איז גאָט? 

י

יאוי וױי! ואָס ענטפערט מען זי -
לית מחשבה תפיסא ביה( ...דריי מאָל)

אַלע פעלקער ,אַלע אומות העולם.,
פרעגן אַווּ איז גאָט ?
אױ וי װאָס ענטפערט מען זײי?
2
! לסת אתר פנוי מינחה( ...דריי מאָל)
(פאַראַן נאָך אַ דריטע סטראָפּע װאָס איך .געדענק נישט).
לוט דער מסורה האָט רבי שניאור זלמן מחבר געוען צען ניגונים אַנט=
קעגן :די צען,-ספירות" .איינער פון די ניגונים איז שטאַרק-.פאַרשפּרײט געװאָרן
צװישן חסידים און מ'רופט אים ,דעם רבס ניגון" ,איז וועגן דעם ניגון ,װאָס.

װעױט עד היום געזונגען בכל תפוצות ישראל ,ווערט .דערציילט אַזאַ מעשה}
דער ,רב": ,רבי שניאור זלמן ,האָט אַמאָל שבֿת ביים טסיש געזאָגט תורה
פֿאַר' זיינע חסידים .אינמיטן זאָגן האָט ער באַמערקט ,וי אַנטקעגן אים ,אין דער
עַלןטערער
אַנדערער-זײַט פון' טיש ,זיצט א

ייָד .,אַן אומבאַקאַנטער ,וועמען עה
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און
און
זיין
דעם

האָט פּריִער קיינמאָל נישט געהאַט געזען .דער ייַד זיצט אַן אָנגעשטרענגטער
קוקט דעם רבין גלייך אין מויל אַרײן ,לאָזט נישט דורך קיין איינציק װאָרט
זוכט צוֹ פאַרשטיין דעם רבינס תורה .ער איז כולו געהער און ציט זיך מיט
גאַנצן וועזן צום רבין  ---אָבער וי ס'ווייזט אויס קען ער נישט תופס זיין
רבינס תורה ,איז אויף זיין פּנים אױיסגעגאָסן אַ טיפער צער.
ווען דער ,רב" איז דערנאָך אַרײן אין זיין חדר מיוחד ,האָט ער געשיקט
רופן צו זיך דעם פרעמדן ייִדן און אים געפרעגט צי האָט ער פאַרשטאַנען זיין
היינטיק זאָגעכטס .דער ייד האָט זיך צעוויינט און מיט אַ געבראָכן געמיט צוגע-
געבן ,אַז ער האָט די הייליקע רייד נישט געקענט באַנעמען .און מיט טרערן אין
די אויגן דערציילט ,אַז ער איז גאָר יונג געבליבן אַ יתום ,זיין מוטער האָט אים
נישט געקענט האַלטן לאַנג אין חדר ,זי איז געווען אָרעם ,האָט ער איר געמוזט
אַרויסהעלפן  ---איז ער געװאָרן אַ בעל-מלאכה .ווען ער איז עלטער געװאָרן און
חתונה געהאַט ,האָט ער נישט געקענט געפינען צייט צו לערנען תורה .געדאַרפט
מפרנס זיין דאָס ווייב און דערנאָך די קינדער .האָט ער זיך באַנוגנט מיט זאָגן

תהילים ,און אַפּילו דער תהילים ,װאָס ער האָט געזאָגט יעדן טאָג ,האָט ער נישט
פאַרשטאַנען אַזױ גוט .איצטער ,אויף די עלטערע יאָרן ,די קינדער שוין אויס-

געגעבן ,ציט אים דאָס האַרץ צו לערנען תורה .איז אין בית-מדרש ,צװישן לומדים,

לאַכט מען פון אים; :האָב איך געהערט ,רבי ,אַז איר זענט מקרב אַלע מענטשן,
בין איך געקומען צו אייך ,זיך געזעצט ביי אייער טיש מיט אַלעמען צוגלייך .מיין
פרייד איז געווען אָן אַ שיעור ,אַן איש בין אנשים .ווען איר האָט אָבער אָנגע-
הויבן זאָגן תורה און איך האָב דערזען ,אַז איך פאַרשטײ גאָר נישט ,איז מיר
געװאָרן ביטער אויפן האַרצן און מיין פרייד איז פון מיר אויסגערונען .רבי! הי"
ליקער רבי! װאָס זאָל איך טאָן ראוי צו זיין צו ווערן אייער תלמיד און פאַרשטיין
אייער תורה!".
דער ייד האָט אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ און טרערן זיינען גערונען אין זיין
באָרד אַריין .האָט ר' שניאור-זלמן אַרויפגעלײגט זיין רעכטע האַנט דעם ייִדן
אויפן אַקסל און גערעדט צו אים מיט אַ מילד קול:
,הערט אויף װויינען! ס'איז שבת  --און שבת טאָר מען נישט אומעטיק זיין!
איך האָב היינט ביים טיש מסביר געװוען דעם בעל-שם"טובס שיטה פון חסידות,
איז אויב איר האָט נישט פאַרשטאַנען דורך דיבורים ,װעל איך אייך געבן צו
פאַרשטיין דורך נגינה ,איך װעל איצט זינגען אַ ניגון ,װאָס װעט כולל זיין איז
זיך די גאַנצע שיטה פונעם בעלישם-טוב".
און רבי שניאור-זלמן האָט אָנגעהויבן זינגען אַ ניגון מיט גרויס מתיקות.
איין ,פאַל" נאָכן צווייטן ,דער ייַד האָט געהערט מיט זיין גאַנץ לייב און לעבן.

געשטאַנען װי פאַרגליווערט ,נישט גערירט מיט קיין ברעם און װאָס װייטער
דער ניגון האָט זיך געצויגן ,אַלץ ליכטיקער האָט זיך זיין פּנים צעשטראַלט ,אַ
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גליקזעליקייט האָט אים אַרומגענומען ,אװַאַרעמע פרייד האָט זיך צעגאָסן אין
אַלע זיינע גלידער .ווען דער ,רב" האָט דעם ניגון געענדיקט ,האָט דער ייַד ,אַ
צעשטראַלטער אױיסגעשריַען מיט גרויס חדווה; :רבי ,איך פאַרשטײ! איך באַנעם!
איך פיל ,אַז איך בין ראוי צו זיין אייער תלמיך!"
פון דעמאָלט אָן האָט זיך דער ליאַדיער געפירט ,אַז נאָך יעדן זאָגן תורה
האָט ער געזונגען אָטידעם ניגון ,כדי טאָמער געפינען זיך אַזעלכע ,װאָס האָבן
די ווערטער פון זיין תורה נישט אינגאַנצן משיג געווען ,האָט ער זי ,די תורה
זיינע ,ווידער מסביר געווען דורך דעם ניגון ,װאָס מ'רופט עד היום צדעם רבס
ניגון".
 1יט

דער עקספּעדיציע האָט,זיך .איינגעגעבן צו פאַרצייכענען אגַאַנץ באַדײטנ-
דיקעצאָל לידעראון ניגונים ,וועגן וועלכע ס'ווערן דערציילט װװונדערלעכע
מעשיות אין לעגענדאַרע פּאַסירונגען :װעל איך דאָ איבערגעבן עטלעכע אַזעלכע
נגינה-לעגענדעס.

די ניגונים און לידער צו די לעגענדעס ,װאָס װערן דאָ ווייטער דערציילט,
האָבן מיר אויפגענומען אין די פאַרשיידענע שטעט ,דורך אונדזער פאָנאָגראַף
און זיי בשעתם אָפּגעשיקט ,צוזאַמען מיטן גאַנצן עטנאָגראַפישן מאַטעריאַל ,צום
עטנאָגראָפישן מוזיי אין פּעטראָגראַד .לאָמיר האָפן ,אַז זיי האָבן זיך דאָרטן אָפּ-
געהיט בשלימות.
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(אויפגענומען פון דער עטנאָגראַפישער עקספּעדיציע ,אין מעזשבוזש ,אין יאָר
 ,3191אַריינ געזונגען פון הרב ר' חיים ביק ,איצט רב איניריאַרקו פון אים האָבן
מיו' דעמאָלט פאַרשריבן אויך די פאָלגנדיקע מעשת)-:
יי

אַ רייכער װאַלדדסוחר פון פּיליאַװע .,אַ קליין שטעטל.נישט ווייט פון מעזש*
בוזש ,האָט געהאַט אַן איידעם אוֹיף קעסט; װאָס איז געוען אַרײנגעטאָן אין
חסידות.

מענדל האָט ער

געהייסן ,אַ פֹּאָר מאָל אין יאָר פלעגט מענדל

פאָרי

איניינעם מיטן שווער ,קיין מעזשבוזש -- ,צו בענטשן זיך ביים בעש"ט און זיך
אָנצוטרינקען פונעם לויטערן קװאַל פון חסידות,
נאָכן טויט פוז זיין שװער ,ווען מענדל האָט באַדאַרפט אָנהייבן זוכן אַ
מעמד"פּרנסה אין לעבן ,איז ער געקומען קיין מעזשבוזש ,אַז דער בעש"ט זאָל
אים מדריך זיין און אָנװײיזן צו װאָס ער זאָל זיך נעמען ,כדי מפרנס צו זיין זיך
און זיינע בני-בית .האָט דער בעש"ט אויסגעהערט זיין בקשה און אים געהייסן
פאַרבלייבן ביי אים אויף שבת ,דאַװנען אין זיין קלויז ,צוהערן זיך צו זיין נוסח
התפילה ,און דער עיקר גוט אַרײננעמען אין זכרון דעם ניגון פון דעם נײיעם
;ה' מלך גאות לבש" ,װאָס ער ,דער בעש"ט אַלײן ,װעט דעם הינטיקן שבת
זינגען צום ערשטן מאָל.
מענדל האָט הכנעהדיק געפאָלגט ,און צו קבלת-שבת ,וי נאָר דער בעש"ט
האָט אָנגעהױיבן זינגען זיין נייעם ;,ה' מלך גאות לבש" ,איז מענדל געװאָרן כולו
רגש ,כולו געהער און דערשפּירט אַז די הייליקע טענער פונעם ניגון קריצן זיך
איין אין זיין גליִענדיקן מוח לעולם ועד .דעם גאַנצן שבת זיינען זיינע חושים
געווען אָנגעצויגן און אָנגעשטעלט אויפצונעמען דעם בעש"טס נוסח התפילה,
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מ-וצאי שבת נאָך הבדלה האָט דער בעש"ט אַריינגערופן מענדעלען ,זיך מיט
|
אים פאַרמאַכט אין זיין חדר מיוחד און צו אים אַזױ געזאָגט; 
;,מענדל! צו קבלת-שבת

האָסטו גשהערט

מיין נייעם

.ח' מלך גאות לבש",

װעל איך איצטער אים פאַר דיר נאָכאַמאָל איבערזינגען .זע זיך מצמצם צורזייף
אים איבערצונעמען און נאָכזינגען" ,
האָט מענדל מיט גרויס עניוות געענטפערט:
;רבי ,איך פיל ,אַז אייער הײיליקן ניגון האָב איך איבערגענומען פונעם
ערשטן מאָל הערן  --און קען אים שוין",

און תוך-כדי-דיבור אָנגעהויבן זינגען דעט ,ה' מלך גאות לבש" מיט גרויס
התעוררות און געװאַלדיקער התלהבות ,אַקוראַט אַזױ װי דער בעש"ט האָט אים
געזונגען צו קבלת-שבת,
האָט דער בעש"ט זיך צוגעהערט מיט גרויס אַנטציקונג צו זיין מתיקותדיקן

קול ,איז שטאַרק נתפּעל געװאָרן

פון זיין פּינקטלעכן נאָכזינגען און צו אים

געזאָגט :
,מענדל ,ווער אחַזן,

און טאַקע ביי מיר אין מיין קלויז" -- ,צו װאָס מענדל

האָט באַלד ,מיט גרויס גליקזעליקייט ,מסכים געווען
ביים געזעגענען זיך האָט דער בעש"ט אים געגעבן די האַנט ,צוגעצויגן צו
זיך און אין דער שטיל ,כמעט אויפן אויער ,אַ זאָג-געטאָן:
;פון חזנות װעסטו זיך מפרנס זיין כל ימי חייך ,און וויסן זאָלסטו ,אַז דאָס
לעצטע מאָל װעסטו דאַװנען ווען מען װעט דיך אַװעקשטופן פונעם עמוד",

און מענדל איז פאַרבליבן דער שטענדיקער חזן פונעם בעש"טס קלויז ,דער
נייער ?ה' מלך גאות לבש" האָט זיך גאָר אינגיכן קונה שם געווען און איז גע-
זונגען געװאָרן פון דער גרויסער צאָל מקורבים און חסידים ,װאָס פלעגן קומען
קיין מעזשבוזש צום בעש"ט ,פון נאָענט און פון ווייט,
נאָכן הסתלקות פונעם בעש"ט האָט מענדל חזן געדונגען אמַשורר

און מיט

אים זיך אַרױסגעלאָזט װאַנדערן איבער שטעט און שטעטלעך צו דאַװנען שבתים
אין חסידישע קלויזן .זיין נאָמען ;דעם בעל-שמס חזן"* איז אים געגאַנגען פאָרויס,
און אין יעדער שטאָט ,װוּהין ער איז נאָר געקומען ,האָט מען אים אויפגענומען מיט
כבוד ,געלאָזט דאַװונען אַ שבת און דערנאָך מהנה געווען ביד נדיבה,
און אַזױ האָבן זיי ,מענדל חזן מיט זיין משורר ,גע'נע-ונדעוועט פון שטאָט
צו שטאָט ,ביז זיי זיינען אויף זייער װאַנדער-וועג אָנגעקומען אויך קיין ליזענסק,
די שטאָט פונעם רבין רב אלימלך פון ליזענסק ,דער תלמיד מובהקפונעם רבין
רב דוב בער ,מעזריטשער מגיד ,װאָס איז געווען דער ממלא-מקום פֿונעם בעש"ט,
איז מענדל חזן געקומען ,ווי זיין הנהגה איז געווען אין אַלע שטעט און שטעטלעך,
צום מרא-דאתרא ,צום רכין ר' אלימלך ,בעטן רשות צו דאַװונען שבת בי אים
אין

קלויז .דער רבי

אלימלך האָט נישט

געהאַלטן פון חזנים,

בפרט

נאָך פון
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חזנים מיט משוררים ,און האָט ביי זיך אין קלויז קיין פרעמדן חזן קיינמאַל נישט
צוגעלאָזט צום עמוד ,אָבער ווען מענדל איז געקומען צו אים ,האָט ר' אלימלך,
צוליבן כבוד פונעם בעש"ט ,אים נישט געקענט אָפּזאָגן אינגאַנצן ,האָט ער אים
דערלויבט צו דאַװנען נאָר פרייטיק-צו-נאַכטס.
און עס איז געשען ,אַז וי נאָר מענדל חזן האָט אָנגעהױבן מקבל שבת צו זיין,
האָט דער רבי אלימלך באַקומען גרויס התעוררות ,אחַדווה עילאה האָט אים אַרומ-
גענומען .ער האָט דערשפּירט אַ מתיקותדיקע התלהבות ממש עד כלות הנפש,
און ווען מענדל מיטן משירר האָבן ביים סוף פון קבלת-שבת אָנגעהויבן זינגען
,ה' מלך גאות לבש" מיטן ניגון פונעם בעש"ט ,האָט דער רבי אלימלך פּלוצים
דערפילט ,אַז דאָס חיות לאָזט זיך אים אויס ,אַז נאָך אַ האָרעלע װעט פּרחה-נשמתו

ווערן ,האָט ער זיך שטאַרק דערשראָקן ,זיך אַ ריס געטאָן פון אָרט און איז מיט
גרויס אימפּעט צוגעלאָפּן צום חזן ,אים מיט ביידע הענט אַװעקגעשטופּט און אַלײן
זיך געשטעלט צום עמוד און פאַרענדיקט דאָס קבלת-שבת און דאָס דאַװונען מעריב,
תיכף נאָכן דאַװנען איז דער רבי אלימלך צוגעגאַנגען צום פאַרשעמטן מענדל

חזן ,געבעטן ביי אים מחילה פאַרן עלבון און אים דערקלערט ,אַז ער האָט געמוזט
אַזױ טאָן ,מחמת ווען ער זאָל געווען װאַרטן נאָך איין הרף-עין ,װאָלט אים פון
גרויס מתיקות די נשמה אױסגעגאַנגען .האָט ער פאַרבעטן דעם חזן מיטן משורר
צו זיך אויף שבת און צוגעטיילט זיי גרויס כבוד,
מוצאי שבת ,ביי מלווה מלכה ,האָט דער רבי ר' אלימלך געבעטן דעם חזן
צו דערציילן ,װי ס'איז דער שטייגער ביי חסידים ,אַ מעשה פונעם בעש"ט און
אויך וי אַזױ ער האָט זוכה געווען צו װוערן זיין חזן.
האָט מענדל תחילת איבערגעגעבן באריכות וי אַזױ ער איז געקומען צום
בעל-שם-טוב זיך שואל-עצה זיין וועגן אַ מעמד פּרנסה; װוי אַזױ דער בעש"ט
האָט אים געהייסן זיך אויסלערנען דעם נייעם ניגון זיינעם פון ;ה' מלך גאות
לבש"; וי אַזױ ער האָט זיך מוצאי-שבת אָפּגעזונדערט מיט אים אין זיין חדר
מיוחד ,װוּ ער האָט דעם ניגון נאָכגעזונגען; און אַז דעמאָלט האָט אים דער בעש"ט
|
געהייסן ווערן חזן ביי אים אין קלויז.
און דערביי האָט מענדל איבערגעגעבן אָט-די דאָזיקע מעשה ,װאָס ער האָט
יענעם שבת צו שלוש-סעודות געהערט פונעם בעש"ט:
אַ דוכס האָט עטלעכע יאָר דורכאַנאַנד געבויט אַ פּאַלאַץ ,אַ בנין מפואר ,אייג-

מאָל ,בעת אַ צדיק איז געגאַנגען דאַװונען ,האַט פּלוצים אָנגעהויבן גיסן אַ שלאַקס-
רעגן ,אַ האָגל איז געפאַלן און אַ שטאַרקער שטורעמווינט האָט געבלאָזן ,איז דער
צדיק אַרײין אין דעם נישט פאַרענדיקטן פּאַלאַץ ,כדי צו שיצן זיך פונעם ביזן
געוויטער .ווען דער שטורעם-ווינט האָט זיך איינגעשטילט און דער רעגן אויפגע-
הערט  --האָט דער צדיק פאַרלאָזט דעם פּאַלאַץ .און עס איז געשען ,אַז וי נאָר
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דער צדיק איז אַרױסגעגאַנגען און זיך דערווייטערט  --האָט דער פּאַלאַץ גע-
קראַכט און איינגעפאַלן,
און דער בעש"ט האָט דאָס דעמאָלט דערקלערט :אַז דער גאַנצער תכלית
הבנין איז געווען נאָר כדי צו שיצן און שטאַרקן דעם צדיק דורך דער קורצער צייט
פונעם בייזן געוויטער ,און אַזױ שנעל וי דער בנין האָט דורכגעפירט זיין
באַשטימטע שליחות ,האָט ער באַקומען זיין תיקון ,און ס'איז אים נישט געבליבן
צוליב װאָס ווייטער צו בלייבן  ---איז ער דעריבער איינגעפאַלן,

מענדל האָט אָפּגעצױגן דעם אָטעם און מיט אַ טיפן זיפץ צוגעגעבן; :דעמאָלט
ווען דער בעש"ט האָט מיר געהייסן ווערן חזן ,האָט ער מִיר ביים געזעגענען זיך
אויך געזאָגט ,אַז דאָס לעצטע מאָל װעל איך דאַװונען ווען מען װעט מיך אַװעק-
שטופן פונעם עמוד .ווייס איך ,אַז איך האָב מיין שליחות אויף דער וועלט שויז
דורכגעפירט ,איך האָב מיינס מתקן געווען אין אַז מיין צייט איז איצט געקומען".
האָט דער רבי אלימלך פאַרשטאַנען און באַגריפן ,אַז דער חזן איז דאָס די
בחינה פון יענעם פּאַלאַץ .און אַז דורך דער התעוררות ,װאָס ער האָט אין אים
אַרױיסגערופן ,דורך דער גרויסער פרייד װאָס ער האָט אים פאַרשאַפט מיטן בעש"טס
ניגון פון דעם ,ה' מלך גאות לבש" ,װאָס קומט פונעם היכל השירה והזמרה ,האָט
דעם חזנס נשמה דערגרייכט איר תכלית און במילא באַקומען איר תיקון ,און דע-
ריבער װועט זי בקרוב פאַרלאָזן זיין ערדישן גוף,
און כך הווה .אויף מאָרגן איז דער חזן געשטאָרבן ,האָט אים דער רבי ר'
אלימלך מלווה געווען אויפן בית-עולם ,ביים אָפענעם קבר געהייסן דעם משורר
זינגען דעם ,ה' מלך גאות לבש" ,און נאָכן סתימת הגולל האָט דער רבי ר' אלימלך
אַלײין נאָך אים קדיש געזאָגט.
אין דריי טעג אַרום  --ווערט דערציילט  --איז דער משורר געקומען צו
דער חברה קדישא און געבעטן מען זאָל פאַר אים צוגרייטן אַ קבר לעבן דעם חזנס,
מחמת מענדל חזן איז געקומען צו אים אין חלום און אים מגלה געווען ,אַז מען

איז אים מכבד מקבל שבת צו זיין אין גו-עדן

כדי צו זינגען דעם בעש"טס

,הי מלך גאות לבש" לכבוד דעם רבין ר' אלימלך ,װויל ער ,מענדל חזן ,זיך נישט
שטעלן צום עמוד אָן מיר ,זיין משורר,

אַז מ'האָט דאָס איבערגעגעבן דעם רבין אלימלך ,האָט ער פאַרשטאַנען אַז
ער ווערט גערופן צו זיין צו קבלת-שבת אין גן-עדן -- ,האָט ער זיך מטהר געווען,
געלייגט אין בעט און אויסגעהויכט זיין היײיליקע נשמה,

5
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0

למלשיניםיי פון כּאַר דער תליח -
אין ביעלאָצערקאָוו (ייִדן האָבן די שטאָט גערופן ;שדה לבן", ,שװאַרץ טומאה")
האָט מען געהאַט געמאַכט אַ בלבול אויף דעם שטאָט-חזן מיט זיינע משוררים ,אַז
שבת אין דער גדויסער שול בעתן מאַכן דעם ;הנותן תשועה" האָבן זיי אָנשטאָט
בענטשן דעם קיסר  --אים געשאָלטן ,האָט מען דעם חזן מיט די משוררים אַרײג-
געזעצט אין תפיסה און מ'האָט זיי פאַרמשפּט צום טויט ,דורך הענגען.
דער טאָג דורכצופיױן דעם פּסק-דין איז באַשטימט געװאָרן אויף אַ זונטיק,
זיינען זיך צונויפגעפאָרן פון די אַרומיקע דערפער אַ סך פּױערים מיט זייערע
ווייבער און קינדער ,כדי צו זען וי אַזױ מ'וועט די פאַרמשפּטע ייִדן ,די גאַנטי-
קריסטן" ,אַרױפציען אויף די צוגעגרייטע תליות .ווערט דערציילט ,אַז בעת מ'האָט
דעם חזן מיט די משוררים געפירט צו די תליות ,האָבן זיי אויף זייער לעצטן וועג
געזונגען, :ולמלשינים

אל תהי תקוה "..פון דער װאָכעדיקער שמונה-עשרה .און

געזונגען האָבן זיי מיט גרויס עצבות און שברת-לב .דעם חזנס קול האָט זיך
געטראָגן אינעם חלל פונעם ביעלאָצערקװער מאַרק איבער אַלעמעס קעפּ און די
משוררים האָבן אונטערגעהאַלטן מיט קולות אָנגעזאַפּטע מיט טרויער ,און אַזױ

האָבן זי געהײַלטן אין איין זינגען ,ביז זיי זיינען צוגעקומען צו די תליות,
און אַ נס איז געשען .די נגינה האָט גערירט די הערצער פון די פּוױיערים
מיט די פּויערטעס .ס'האָבן זיך דערהערט געוויינען פון אַלע זייטן .אויך די פאַר-
שטיינערטע הערצער פון די שופטים זיינען ווייכער געװאָרן ,און .טאַקע באַלד אויפן
אָרט האָבן זיי מבטל געמאַכט זייער פריערדיקן פּסקידין און דעם חזן מיט די
משוררים פריי געלאָזן,
האָבן די בעלאָצערקווער ייִדן זיך אויסגעלערנט דעם ,ולמלשינים *..,און אים

געזונגען ביי יעטװועדער געלעגנהייט ,פון פרייד און פון סרויער.
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דעם פּאַמטוכט ניגון
אין

פּיליאַווע,

אַ

פּיצל

שטעטעלע

אין

פּאָדאָליע,

האָט

אין

די

צייטן

פון

גאָנטעס הריגות (אין  )9671געלעבט אַ צדיק מיטן נאָמען רבי לייב ,די פּיליאַ-
עשיות צו דערציילן וועגן זייער ר' לײבן ,װעגן זיין
ווער ייִדן ווייסן אַ מסך
זהירות ,עניוות און גרויס צדקות .זיי האָבן אַפילו געגלויבט ,אַז אין זיין זכות
איז זייער שטאָט ניצול געװאָרן פון גאָנטען מיט זיינע מערדערישע חיילות,
רבי לייב איז געווען אַ גרויסער אוהב-ישראל .אַלעמען האָט ער ליב גע"
האָט און יעדן איינעם מקרב געוען צו זיך .אין פּיליאַװע גייט אַרום זיינע א
מימרא ,װאָס ער האָט אַלעמאָל ליב געהאַט צו זאָגן קאַ ניט-קיין-גאַנצער צדיק
האָט ליב ניט-קיין-גאַנצע רשעים .א גאַנצער צדיק האָט ליב אויך גאַנצע רשעים",
ער האָט געהאַט אַ גרויסע צאָל חסידים און אַ סך תלמידים,
זיין עובדא פלעגט זיין אַרומצופאָרן איבער ייִדישע ישובים און מעורר זיין
די דאָרפס-יידן צו שיקן זייערע קינדער לערנען תורה,
ווערט דערציילט ,אַז אײינמאָל ווען ער איז געפאָרן מיט עטלעכע פון זיינע
תלמידים ,זיינען זיי פאַרבײיגעפאָרן אַ גוייַש ייִנגל ,אַ פּאַסטוך ,װאָס האָט געפייפט
אויף אַ פייפל .ווען זיי זיינען צוגעקומען נאָענט און ר' לייב האָט דערהערט דעם
ניגון ,װאָס דער פּאַסטוך האָט אויסגעפייפט ,האָט ער געהייסן אָפּשטעלן דעם
פערד-און-װאָגן און זיך גוט איינגעהערט צום ניגון ,װאָס איז אַרױסגעקומען
פונעם פּאַסטוכס פייפל .ווען דער פּאַסטוך האָט אויפגעהערט פייפן ,האָט רבי
לייב געהייסן אים געבן עטלעכע מטבעות ער זאָל ווידער אויספייפן דעם זעל-
ביקן ניגון ,אַזױ עטלעכע מאָל ,ביז דער צדיק רבי לייב מיט זיינע תלמידים
האָבן אָנגעהויבן צו באַנעמען דעם ניגון און אים נאָכגעזונגען .און אַז רבי לייב
מיט זיינע תלמידים האָבן שוין געקענט גענוי אויסזינגען דעם גאַנצן ניגך,
האָט זיך דאָס פּאַסטוכל אָנגעהויבן פּלאָנטערן און לסוף אָנגעהויבן אויספייפן גאָר
אַן אַנדער ניגון,
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האָט ר' לייב אַ שמיץ געטאָן דאָס פערדל און מ'איז אויף שנעל אַװעקגע-

פאָרן און ר' לייב האָט דערביי אַ זאָג געטאָן, :דער פּאַסטוך װעט שוין דעם ניגוך
קיינמאָל נישט קענען אויספייפן אויף זיין פייפל" ,און האָט דאָס שפּעטער דער-
קלערט צו זיינע מיטפאָרער אָט אַזױ:
;דעם דאָזיקן ניגון האָבן די לויים אין בית:המקדש געזונגען .איז ער
אײינמאָל נפגם געװאָרן דורך אַ מחשבה-זרה װאָס אַ לוי האָט געהאַט בעתן זינגען.
איז דער ניגון פאַרשװעכט געװאָרן און נישט געקענט אויפהייבן זיך צום היכל-
הנגינה און געבליבן שוועבן דאָ אויפן עולם-השפל ,האָט אים דער פּאַסטוך אויפ-
געכאַפּט אויף זיין פייפל .איצט אַז מיר האָבן זיך דעם ניגון אויסגעלערנט ,האָבן

מיר זינגענדיק מיט כוונה אים מתקן געווען און אויסגעלייזט פונעם גוױיִשן פּאַס-
טוך ,און דאָס איז די סיבה פאַרװאָס דער פּאַסטוך האָט אים באַלד פאַרגעסן
און מער נישט געקענט שפּילן,
האָט דער ניגון ,װאָס מ'האָט גערופן ;דעם פּאַסטוכס ניגון" ,זיך שנעל קונ
שם געווען איבער פּיליאַװוע און אומגעגנט .אַלע האָבן אים געקענט און מ'האָט
אִים געזונגען אויף התונות ,אויף בויתן ,אויף אַלע ייִדישע שמחות און ימיםי
סובים.
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,דער מיידלשער נינוף" אין נעמיראָ
מיט יאָרן צוריק ,ווען אין אוקראַינע האָט נאָך געהערשט די עפּאַנשטשינש"
און די פּויערים זײינען נאָך געווען לייב"קנעכט ביי די פּריצים:דוכסים ,איז צו
יענער צייט אין נעמיראָוו געווען אַ בייזער דוכס ,אַן אכזר ,א הורג-נפשות .זייג
פויערים האָט ער געקאַטעװעט ,געשונדן פון זיי פּאַסן ,געשלאָגן מכות-רצח גלאט
פון הנאה וועגן און פאַרן מינדסטן פאַרברעכן געהאָנגען אָדער געשאָטן,
אויך די ייַדן פון נעמיראָוו האָט ער שטענדיק גערודפט און זיך ממש גע"
באָדן אין זייער בלוט .האָט איינמאָל דער דוכס ,דער אכזר ,גוזר געווען אויף די
ייִדן ,אַז צום טאָג פון זיין געבוירן ווערן זאָל מען אים צושטעלן דריי פון די
שענסטע ייִדישע מיידלעד פון נעמיראָוו -- ,מיידלעך ,װאָס האָבן נאָך נישט געװוּסט
פון קיין מאַן.
האָבן די ייִדן די דאָזיקע ביטערע גזירה שטאַרק גענומען צום האַרצן .מ'האָט
תפילה געטאָן ,גוזר:תענית געווען ,קיין תרופה אָבער וי אַזױ מבטל צו מאַכן
די בייזע גזירה  ---האָבן זיי נישט געקענט געפינען .איז אַז ס'איז געקומען דער
באַשטימטער טאָג פון טערמין ,װאָס דער דוכס האָט געהאַט אָפּגעשטעלט --
האָט מען געװאָרפן גורל ,און דריי מיידלעך ,אויף וועמען דער ביטערער גורל
איז געפאַלן ,זיינען אָפּנעפירט געװאָרן ,מיט בכיות און יללות ,צום דוכס אין

פּאַלאַץ .אַרײן,
ויהי כי טוב
גוט אָנגעזשליאָקעט

|

|

לב הדוכס ביין ,אַז דער דוכס מיט זיינע געסט האָבן זיך
און געװאָרן פריילעך --

האָט דער

דוכס באַפוילן ,מ'זאָל

פאַר זיי אַריינפירן די דריי ייִדישע מיידלעך  --מוטער נאַקעט .איז ,װי נאָר די
מיידלעך האָבן אַריבערגעשפּאַנט די שוועל ,האָט איינע פון זיי אָנגעהױיבן זינגען

אַ טרויעריקן האַרציקן ניגון .איר געזאַנג האָט אַריינגעדרונגען אין אַלעמענס
הערצער .דער דוכס און זיינע שיכורע געסט זיינען געבליבן זיצן וי פאֲרכי-
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שופטע ,מיט גרויס אויפמערקזאַמקייט האָבן זיי זיך צוגעהערט צו דעם אויסער-
געוויינטלעכן ,פאַר זיי אינגאַנצן נייעם אופן פון געזאַנג ,און ווען דאָס מיידל
האָט געענדיקט זינגען ,האָבן זיי לאַנג אַפּלאָדירט ,באַשאָנקען די מיידלעך מיט
טייערע מתנות ,זיך צו זיי נישט צוגערירט און מיט גרויס פּאַראַד זיי אָפּגע-
שיקט אַהים,
והעיר נעמיראָוו צהלה ושמחה .מ'האָט זיך געפרייט און געדאַנקט גאָט פאַרן
נס .גאָר שנעל האָט מען זיך די מעלאַדיע אויסגעלערנט און דער ;מיידלשער
ניגון"  ---אַזױ האָט מען אים גערופן  --איז געזונגען געװאָרן מיט גרויס חדווה
ביי יעדער שמחה של מצוה,

טאל  6= 62:תמקה
רא
א
ש
טל  2דיגאלשטאעלנט צולס מטזמעט יה יי

גנע יש
ביינטן

אַן אַלטע הילצערנע שול -- .האָלצשניט פין שלמה יודאָװין.
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רני דודל פאלנער זאַנט קדיש נאָך
אַן אַפּערע זיננער

רבי דודל טאָלנער ,איינער פון רבי מאָטעלע טשעונאָבילערס אַכט זין ,מחבר
פון די ספרים :מגן דוד", ,ברכות דוזד*, ,קהלת דוד" און אַנדעָרע ,האָט זייער
שטאַרק געהאַלטן פון נגינה .ס'איז געווען אָנגענומען צװישן חסידים ,אַז רבי
דודל איז אַ יוצא ונכנס אינעם גהיכל-הנגינה" און אַז דורך זיין שטענדיקן חזן
ר' יאָסעלע (מ'האַט אים

טאַקע גערופן

;יאַסעלע דעם רבינס") ,וועלכן מ'האָט

געהאַלטן ,אַז ער איז ביים טאלנער אין דער זעלבער בחינה װוי דער גולם ביים
מהר"ל פון פּראָג  --אַז דורך אים שֶׁעפְּט רבי דודל ניגונים גלייך .פונעם ,מעין-
הנגינה" ,װאָס געפינט זיך אין סאַמא מיטן פונעם ;היכל הנגינה",
רי יאָסעלע דעם רבינס פלעגט יעדן שבת ברענגען אנַייעם ניגון און אים

איינזינגען (מיט די חסידים ביים טיש .די חסידים ,וען זיי זיינען זיך צעפאָרן,
איש לאחלו ,האָבן דעם ניגון געבראַכט אין זייערע מקומות ,און ס'פלעגט לאַנג
נישט נעמען און דער ניגון איז געזונגען געװאָרן פון די צאָלרײיכע טאַלנער
חסידים ,בכל מקום שהב,

אָרום פינף הונדערט פאַרשיידענע ניגונים האָט דער חזך  -יאָסעלע מחדש
געווען.

| =וויל איך דאָ דערציילן אַ מערקווירדיקע מעשה ,װאָס מִיךְ האָבן|פאַרשריבן
בעת אונדזער באַזוך אין טאלג וועגן דעם .כוח פון אַ טאלנער ניגון 0

|

די מעשה גייט אַזוֹ;

|

ביי אַ טאלנער חסיד פון דעם קלייגעם שטעטל ,דאַקיטנע ,אַ חשוך"בנים ,איז
| *) -פיני זמינקאָווסקי דערמאָנט די פֿאַסירונג
ערשטן באַנד ,רשומות" ,ז' .,201אָדעס,4191 ,

אין

זיינע זכרונות 'מספר היי" אין
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אויף דער ברכה פון רבי דוֹדלען געבוירן געװאָרן אַ ייַנגל ,װעמען דער רבי
האָט געהייסן אַ נאָמען געבן מאיר .דאָס קינד איז געווען אַ געראָטנס און נאָך
אין די וויקעלעך האָט עס שוין אַרױיסגעװיזן אַ גרויסע נטיה צו נגינה .מיט
נגינה האָט מען אים איינגעשטילט פון ויינען .מיט נגינה האָט מען אים גרינג
געהאָדעװעט ,און נאָך איידער ער האָט געװוּסט די צורה פון אַן אלף ,האָט ער
שוין געקענט נאָכזינגען זיין מאַמעס וויג-לידלעך און אַפילו אויך דעם טאַטנס
זמירות,
זיין פאָטער האָט אָנגעקװאָלן און געװאַרט ,אַז דער זון זיינער ,דער יודע-נגן,
זאָל אַביסל אונטערװאַקסן ,כדי ער זאָל אים קענען מיטנעמען צום רבין ער זאָל
אים בענטשן ,אַז זיין קול זאָל זיין שטאַרק ,קלאָר ,זיס און דער עיקר געהײליקט

לעבודת-הבורא.

-

איז אָבער דער פאָטער אַװֹעק פֿון דער וועלט איידער ער האָט זוכה געווען
צו פירן זיין מאירלען צום רבין.
ווען מאירל איז אַביסל אונטערגעװאַקסן ,האָט אים זיין מוטער ,די אלמנה,
אַװעקגעגעבן פאַר אַ משורר צו ר' מאיר פּאָלישוק ,דער חזן פון ?טאלנער קלויז"
אין ביעלאָצערקאָוו (שװאַרץ טומאה) .פּאָלישוק איז געווען פאַררעכנט װי איינער
פון די חזנים מפורסמים אין גאַנצן געגנט אַרום ,האָט ער באַלד דערזען ,אַז מאירל
איז אַ כלי-שלימה ,האָט ער אים שטאַרק מקרב געווען און אים געלאָזט זינגען
אויך סאָלאָ .זיין זינגען האָט אַלעמען איבערראַשט און מען האָט צו אים אַרױס-
|י
געוויזן גרויס ליבשאַפט און אָנערקענונג.
צוליב די לויב-געזאַנגען איז מאירל אַרײנגעפאַלן אין גאווה ,זיך געהאַלטן
פאַר אַ גאַנצן מיוחס ,אויפגעהערט פאָלגן דעםָ חזן און זיך אויפגעפירט חוצפּהדיק
כלפּי די אַנדערע משוררים .ער פלעגט אָפּטאָן שפּיצלעך און דערגיין די יאָרן נישט
נאָר די משוררים ,נאָר אפילו דעם חון גופא .דער חזן האָט פאַרביסן די ליפּן
איינגעהאַלטן זיין כעס ,מקבל געווען באהבה די זילזולים און אים אַלעמאָל מוחל
געווען ,אַלץ צוליב זיין װוּנדערלעכן זינגען .ביז איינמאָל האָט מאירל אָפּגעטאָן
אַזאַ מיאוס שפּיצל ,װאָס האָט דעם חזן אַרױסגעבראַכט פון די כלים און זיין
געדולד האָט געפּלאַצט.

דאָס איז געווען סליחות-צייט .מ'האָט זיך געגרייט צו די ימים-נוראים,
האָט מאירל גענומען דעם חונס ;סליחה" מיט די נאָטן און פאַר דער תפילה
.שמע קולנויי אַריינגעשריבן די מיאוסע װוערטער; :דער חזן האָט ליב אַ שיקסע!".
בעתן זאָגן .סליחות" ,ווען דער חזן איז געקומען צו ;שמע קולנו" און דערזען
װאָס מאירל האָט אים דאָ אָפּגעטאָן  --האָט ער שוין מער נישט געקענט איבער-
טראָגן זיין חוצפּה און ,נאָך פאַר די ימים נוראים ,אים פאַרטריבן פון זיך.
איז מאירקע אַװעק קיין קעשינעוו און דאָרט געװאָרן משורר ביי ניסי בעל-
זער .אָבער אויך ביי ניסין האָט ער זיך אויפגעפירט נישט בעסער.
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און פאָלקלאָר

האָט געטראָפן ,אַז ניסי מיט זיינע משוררים זיינען געקומען קיין טאַלנע אויף

אַ שבת ,האָט דער רבי ר' דודל ,װאָס האָט ,וי געזאָגט ,שטאַרק ליב געהאַט נגינה.
און חזנות ,פאַרבעטן זֵיי צו זיך ,נהנה צו זיין פון זייער נגינה .האָט ניסי לכבוד
דעם רבין צוגעגרייט אנַייעם ;כבקרת" און איינגעשטודירט מיט מאירלען די

סאָלאָ .ווען ס'איז אָבער געקומען צום זינגען ,האָט מאירל אָנשטאָט דעם צוגע" -
גרייטן כבקרת? געזונגען גאָר זיינעם אַן אייגענעם ,הבן יקיר לי אפרים"- .
דער רבי האָט גאָר אָנגעקװאָלן פון מאירלס זינגען און געבעטן איבערזינגען
נאָכאַמאָל ,די גאַנצע צייט פון מאירלס זינגען איז ר' דודל געזעסן פאַרטראַכט,

נישט אַראָפּגענומען די אויגן פון מאירלען ,מ'האָט געזען בחוש אַז די נגינה האָט
דעם רבין צערודערט ,און אַז מאירל האָט פאַרענדיקט זינגען דאָס צווייטע מאָל,
האָט אים ר' דודל צוגערופן ,געלויבט זיין זינגען און אים געבענטשט ,אַז דער
זכות פון זיין שיינער און הייליקער נגינה זאָל אים ביישטיין אין אַלע זיינע נויטן,
ניסי בעלזער האָט נישט געקענט מוחל זיין מאירלען דאָס װאָס ער האָט אים
װױידערשפּעניקט און נישט געזונגען דעם איינגעשטודירטן ;כבקרת" ,און האָט אים
|
אויך פאַרטריבן פון זיך,
אַ שטיק צייט האָט מען פון מאירלען גאָרנישט געהערט .מ'האָט נישט גע"
וווסט װוּ זייז געביין איז אַהינגעקומען .ערשט אין אַ צייט אַרום איז מען געװאָר
געװאָרן ,אַז ער האָט אין קיעוו געענדיקט די קאָנסערװאַטאָריע און איז דורך דער
צייט געװאָרן אַ זינגער אין דער קיעווער אָפּערע און אַפילו חתונה געהאַט מיט
אַ זינגערין פון דער זעלבער אָפּערע  --אַ קריסטין,
איינמאָל האָט מאירקע באַגעגנט אבַאַקאַנטן טאלנער חסיד ,װאָס איז געקו"
מען קיין קיעוו .מאירל האָט אים גלייך דערקענט ,זיך מיט אים אַרומגעכאַפּט און
זיך נאָכגעפרעגט אויפן רבין ,און ווען דער חסיד האָט אים דערמאָנט וועגן זיין .
;הבן יקיר לי אפרים" ,האָט זיך מאירלס פּנים צעשטראַלט מיט פרייד,
ווערט דערציילט ,אַז באַלד נאָך דער באַגעגעניש מיטן טאלנער חסיד איז
מאירל אַרײנגעפאַלן אין עצבות .ער איז גאַנצע טעג אַרומגעגאַנגען פאַרקלערט,
טרויעריק ,מרה שחורהדיק ,ביז עֶר איז געװאָרן שטאָרק מעלאַנכאָליש און פאַר-
לאָזט זיין גויִשע ווייב.

|

האָט געטראָפן ,אַז איײינמאָל אינמיטן זינגען פון אַ באַװויסטער אַריע ,אין װעצל-
כער ער האָט זיך אַלעמאָל שטאַרק אויסגעצייכנט ,דער אָרקעסטער האָט באַגלײט
זיין זינגען .,דער דיריגענט שטייט און מאַכט מיטן שטעקעלע  ---האָט אָבער מאירל

פּליצים דערזען וי אויפן אָרט פונעם דיריגענט שטייט גאָר דער רבי ר' דודל או
ער דיריגירט אים מיטן שטעקעלע און באַפעלט אים צו זינגען; :הבן יקיר לי
אפרים" .פּאָלגט מאירל דעם רבין און מיט זיין הילכיקער שטימע הייבט ער טאַקע
אָן צו זינגען דעם זעלביקן ;הבן יקיר לי אפרים" ,װאָס ער האָט אַמאָל ,מיט יאָרן

צוריק ,ווען ער איז נאָך געווען אַ משורר ,געזונגען ביים רבין,
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ווערט אַ.גרויסער טומל ,מ'לאָזט אַרונטער דעם פאָרהאַנג .דער .אָרקעסטער
הערט .אויף צו שפּילן,

אַלע אַרוֹם שרייען ,מזויל אים אָפּשטעלן .מאירל אָבער

הערט 'קיינעם נישט ,זעט קיינעם נישט און האַלט אין איין זינגען זיין ;הבן יקיר
ליי מיט גרויס התלהבות און דביקות  --ביז מ'האָט אים מיט געװאַלד אַראָפּ.-
|
געטראָגן פון דער בינע.
| זינט דעמאָלט איז ער אינגאַנצן אַרונטער פון זיין הויכער אַרטיסטישער
מדרגה ,מ'האָט אים פון דער אָפּערע באַזיײיטיקט און ער האָט פאַרלאָזט קיעה .אַ
שטיק צייט אַרומגעשלעפּט זיך פון שטאָט צוּ שטאָט ,אָפּֿגעריסן ,אָפּגעשליסן ,פאַר-
װאַקסן נישט צו דערקענען ,אָפמאָל געהונגערט ,און נישט זעלטן געמוזט אָנקומען
צִו בעטל-ברויט.
אין אָט אַזאַ צושטאַנד איז ער ,נאָך לאג װאַנדערן און נע-ונד זיין ,אָנגע-
קומען קיין טאַלנע און אײינגעשטאַנען אין הקדש צווישן אַלע אַנדערע אָרעמעלײט.

רבי דודל טאלנער האָט זיך נוהג געווען יעדן שבת צו ;שלוש סעודות" פאַר-
זויך אַלע אָרעמעלײט װאָס האָבן זיך געפונען אין שטאָט .יענעם שבת איז
בעטן צ

אויך מאירל ,צוזאַמען מיט אַלע אַנדערע אַרעמעלײט ,געקומען צו שלוש"סעודות".
צום רבין ר' דודל,
האין מיטן זינגעןפ!וּן  דישלוש-סעודותדיקע .זמירות האָטזיך פֿאירל פלוצים
געגעבן אאַַ שטעל אויף און אויסגעשריען, :רבי ,איך וויל זינגעף" .אַז די חסידים
האָבן דערזען דעם נפש ,האָבן זיי אים אָנגענומען פאַר אַ חסד-דעה ,פאַר אַ גערירטן,
רחמנא ליצֵלן ,און שוין געװאָלט אים אַרױסשלעפּן פון הינטערן טיש .אין מיטן
האָט זיך דערהערט דאָס קול פונעם רבין ,ר' דודל ,װאָס האָט גערופף 
אייִדן ,טשעפּעט אים נישט! לאָזט אים געמאַך! ס'איז מאירל דער מנגף מאירל
וויל זינגען! לאָזט אים! מאירל איז אחַוזר בתשובה ,מאירל זוכט אַ תיקון ,לאָמיר'

אַלע אים העלפֿן קומען צו זיך! לאָזט אים! לאָזט אים זינגעןי אוֹןזאָל דער זכות.
פוך זײַן נגינה אים ביישטייף",

ה-אָט מאירל געזונגען זיין אַמאָליקן *מימינוהאיפדיקן ;,הבן יקיר לי אפדים*
 -און געזוּנגען האָט ער מיט אַזופיל מתיקות ,אַז אַלע זיינען געבליבן זיצן ויפאַרכישופטע .רבי דודל האָט ,װי דעמאָלט ווען ער האָט אים צום צרשטן מאָל
געהערט זינגען .,פון אים נישט אַראָפּגענומען די אויגן ,געבעטן איבערזינגען נאָב-
אַמאָל,און לסוף אים צוגערופן און געהייסן בלייבן ביי אים אין טאלנע,

מוצאי שבת האָט רבי דודל געזאָגט צו זיינע מקורבים, :ד,י נשמה זיינע האָט:
געקראָגן איר תיקון ,דער גוף זיינער קען שוין אָבער קיין תקומה נישט האָבן",

האָט מאירל נישׂט מוציא-שנתו געווען .רבי דודל האָט אים .פמלווה געווען צר'
זיין אייביקער רו ,אוֹן האָט אַליין נאָך אים ,דאָס גאַנצע יאָר ,געזאָגט קדיש.- .
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טאלנער דינוק ניגון
אין ווישנעוויץ איז דער שטאָט-חזן געווען אַן עלטערער ייִד ,אַ טאלנער חסיד..
זיין שטימע האָט אים שוין נישט געדינט װי ס'באַדאַרף צו זיין .זיינען אַ גרויסע
צאָל מתפּללים געווען נישט צופרידן מיט זיין דאַװנען און געטענהט ,אַז ס'איד
שוין צייט אָנצושטעלן אַ נייעם הזן .די טאלנער חסידים אָבּער האָבן דאָס נישט
געװאָלט דערלאָזן .איז אַ שטיק צייט אָנגעגאַנגען אַ שטילע מחלוקה
צוליבן חזן,

אין שטאָט

ויהי היום ,איז דער חזן שטאַרק הייזעריק געװאָרן ,און אַז די הייזעריקייט
זיינע האָט זיך פאַרצויגן אַ שטיק צייט  ---האָבן דעמאָלט שוין אַפילו אַ סך פון

די טאלנער חסידים אויך צוגעגעבן ,אַז מ'דאַרף קריגן אַ נייעם חזן,
איז מען ,װוי ס'פירט זיך ביי ייִדן ,מושווה געװאָרן מיטן אַלטן חזן ,און מיט'
זיין הסכמה ,װאָס ער האָט באין-ברירה געמווט געבן ,האָט מען אָנגעשטעלט אַ
נייעם חזן ,אַ יונגערמאַן ,אַ גרויסער מנגן און דערצו אויך אַ גרויסער ירא-שמים..
אַלע אין שטאָט האָבן זיך געקוויקט מיט דער מתיקות פון זיין שיינעם דאַװװונען
און אים אָפּגעגעבן גרויס כבוד פאַר זיין פרומקייט און מידות טובות,
דער אַלטער חזן ,וועמען מ'האָט מעביר געווען ,האָט נישט געקענט אַריבער-
טראָגן זיין ירידה .ער האָט דעם נייעם חזן באַטראַכט װוי אַ משיג-גבול און געקוקט
אויף אים מיט קנאה און מיט שנאה .און אַז ס'איז געקומען פאַר די ימים:נוראים.,
איז דער אַלטער חזן פון גרויס ערגערניש שטאַרק קראַנק געװאָרן און ערב ראש-
|
השנה האָט מען אים געבראַכט צו זיין אייביקער רו.
אַלע האָבן באַדױערט זיין טויט און אַ סך פון זיינע פריִערדיקע קעגנער האָבן'
דערפילט עפּעס אַ װייטיק אין האַרצן וי זיי װאָלטן געהאַט אַ חלק אין זיין שנעלן'

סוף ,אויך דער נייער חזן ,דער פרומער יונגערמאַן ,האָט זיך קיין אָרט נישט גע"
קענט געפינען און איז אַרומגעגאַנגען וי אויפן עולם התוהו ,פאַרזאָרגט און צע-
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אבוהם

רעֶכ טמאַן

בראָכן  ---און געפילט ,אַז אויך ער איז געווען אַ גורם אין דעם אַלטן חזנס עגמת-
נפש ,װאָס דאָס האָט אפשר אויך מקרב געווען זיין שנעלן סוף,
און אַן אומגליק איז געשען מיט דעם נייעם חזן :דעם ערשטן טאָג ראש-השנה,
ווען ער האָט באַדאַרפט פאַר מוסף אָנהייבן זיין אייגענעם ;הנני העני ממעש,"..
װאָס ער האָט געהאַט איינגעשטודירט מיט זיינע משוררים  --איז ער פּלוצים
געבליבן שטיין וי אַ צעמישטער :ער האָט זיין צוגעגרייטן ;הנני ",.אינגאַנצן
פאָרגעסן .ער מאַכט צו די אויגן ,שטרענגט אָן זיין זכרון  ---אָבער אומזיסט .,.,עו
קען זיך נישט דערמאָנען .מיטאַמאָל האָט פאַר זיינע אויגן געגעבן אַ שוועב דאָס
געשטאַלט פון אַלטן חזן ,דער נפטר ,און פון האַלדז רייסט זיך אַרױס ;הנני העני
ממעש" ,אָבער נישט זיינער ,װאָס ער האָט איינגעשטודירט ,נאָר דער ,װאָס דער
אַלטער חזן פלעגט יאָרן לאַנג זינגען ,די מתפּללים האָבן גלייך דערקענט ,אַז דאָס

קול איז פונעם אַלטן חזן און דערקענט אויך דעם נוסח פונעם אַלטן חזנס ,הנני"...
דער נייער חזן איז אומגעפאַלן ,די משוררים האָבן אים אַרומגערינגלט ,אוים-
געהויבן און געװאָלט אַרױסטראָגן פון שול .האָט ער זיך מיט אויסערגעװויינטלעפן
כוח אַרױסגעריסן פון זייערע הענט און מיט גרויס אימפּעט צוגעלאָפן צום עמוד,
און פון זיין האַלדז האָט זיך מיט בייזקייט געריסן די הייזעריקע שטימע פונעם
אַלטו חזן מיט דער טענה; :איך בין נאָך אַלץ שטאָט-חן! דאָס איז מיין עמוד,
װעל איך זאָגן ,הנני *...לויט מיין נוסח מיט מיין ניגוף!",
אַ פאַרחלשטן האָט מען דעם יונגן חזן אָפּגעפירט אַהײם ,און מוסף האָט שוין

געדאַװנט איינער פון די בעלי-בתים,
באַלד נאָך ראש-השנה האָט מען דעם יונגן חזן געבראַכט צום רבין ר' דודל
קיין טאלנע .רבי דודל האָט זיך מיטן חזן פאַרמאַכט אין זיין חדר מיוחד און אים

באַפױלן צו זינגען זיין אייגענעם פהנני העני ממעש -- ??..האָט ער געפאָלגט,
ס'האָט זיך אָבער געהערט דאָס הייזעריקע קול פונעם אַלטן חזן דעם שוכן-עפר.
האָט זיך ר' דודל אַ בייזער געטאָן און געזאָגט מיט רוגזה:
,נגינה דאַרף זיין זיס און אַנגענעם ,און תפילה מוז האָבן מתיקות ,ביחוד
אין די פאָרכטיקע טעג ,אין די ימים-נודאים ,טאַקע וי מ'איז מתפּלל אין ;הנני
העני ממעש :"..יהי רצון לפניך איום ונורא שתתן לי קול ערב ונעים היום ,ואל
יפסוק קולי ואל יחר גריני .ויהיה קולי נעים וחוק כמו שנאמר :ויהי קול השופר
הולך וחזק מאוד( ...זאָל זיין דער ווילן פאַר דיר ,פאָרכטיקער גאָט ,אַז מיין שטים
זאָל נישט װוערן איבערגעריסן און מיין קול זאָל נישט הייזעריק װוערן ,און מיין
שטים זאָל ווערן אַלץ שטאַרקער און שטאַרקעד וי דאָס העלע שאַלן פון שופר),
אַ שליח-ציבור דאַרֹף קענען מיט זיין קול פּועל זיין ביים רבונו של עולם .און
כדי פּועל צו זיין דאַרף מען האָבן אַ שענער און בעסער קול וי דיינס .גיי"זשע
דיד ציריק אין זיין רו אריין ,אין לאָז אים ,דעם ממלא-מקומך ,מתפּלל צו זיין
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

מיט זיין אייגן שיין און זיס קול ,כדי ער זאָל קענען זיין אַ פּועל-ישועות פאַר זיין
צדה ייַדן!*.
אַן אויסגעצויגן שטיל געוויין האָט זיך דערהערט .האָט ר' דודל ווידער אָנ-

געהויבן רעדן ,שוין אָן רוגזה ,נייערט בנעימות ,בקול דממה דקה  --און געזאָגט,
לאמור אַזױ צו זאָגן :
;האזינו נא לדברי ותשמעו לאמרי פי .איר ביידע חזנים ,הזקן והצעיר ,זאָלט

אָנשטרענגען אייערע אויערו און זיך גוט צוהערן צו דעם ;הנני העני ממעש" ,װאָס
איך װועל איצט זינגען פאַר אייך מיט מיין אייגענעם ניגון ,נויגט-זשע צו אייערע
אויערן און לערנט זיך דעם ניגון אויס ,ס'וועט זיין פון אייער ביידנס טובה וועגן!".
און רבי דודל האָט אָנגעהויבן זינגען זיין אייגענעם ;הנני העני ממעש".
מיט אַ לויטער קול ,מיט אַ נייעם ניגון .װאָס ווייטער ער האָט געזונגען ,אַלץ מער

האָט זיך זיין קול געשטאַרקט און געהויבן העכער און העכער מיט גרויס דביקות
און האַרציקער מתיקות .און ווען ר' דודל האָט פאַרענדיקט מיט ,שומע תפילה"
 -האָט ער אויפגעהויבן זיינע פייכטע אויגן ,אויסגעשטרעקט זיינע ביידע הענטאון געזאָגט מיט גרויס צאַרטקײט:
;איצט ,מת טהור ,גיי תיכף-ומיד צוריק אין דיין רו אַרײן .אָט דער ניגון
וועט פאַר דיר עפענען אַלע טויערן און לויז מאַכן אַלע ריגלען .דיין נשמה װעט

קריגן איר פולן תיקון ,און איך בין דיר מבטיח ,אַז דו װועסט זוכה זיין צו זינגען
אָט-דעם ניגון פאַר די צדיקים אין גן-עדוו"
און צו דעם יונגן חזן איז ר' דודל צוגעגאַנגען ,אים אַריינגעקוקט טיף אין די
אויגן ,אַרומגענומען און געזאָגט;
;אַנו ,לאָמיר נאָר אַצינד ביידע איניינעם פּרוּון זינגען מיין ,הנני" .דער
אַלטער חזן איז שוין דאָ נישטאָ .ער װעט זיך שוין מער קיינמאָל ביים עמוד נישט
י
באַװוייזן!*
און ר' דודל האָט ווידער אָנגעהויבן זינגען זיין ,הנני ,"...דער יונגעל חון
האָט מיטגעזונגען מיט זיין אייגענער יונגער קלאָרער שטימע ,װאָס איז צו אים
צוריק געקומען און װאָס האָט געקלונגען נאָך קלאָרער און לויטערער וי פריִער.
יאָרן און יאָרן האָט מען צװישן די טאלנער חסידים געזונגען אָט"דעם ניגון,
וועלכן מ'האָט גערופן ;דעם טאלנערס דיבוק-ניגון".
4ן
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טמא נגינח  -און ר' יאַפעלע-דעם"רנינם סוף
הגם רב יאָסעלע ,דעם טאַלנער רבינס חזן ,האָט זוכה געווען צו אריכת-ימים..
איז אָבער דער טויט זיינער געווען זייער אַ טראַגישער :ער איז באַגראָבן געװאָרן
לעבעדיקערהייט ,צוזאַמען מיט נאָך אַ סך חשובע בעלי-בתים אינעם שטעטל
נאָוואַמירגאָראָד ,אום ל"ג בעומר תרע"ט ( )9191דורך דער מערדערישער באַנדע.
גריגאָראָווצעס,
נאָך דער הסתלקות פון זיין רבין ר' דודל טאַלנער איז ר' יאָסעלע פאַרבעטן
געװאָרן צו זיין חזן ביי ר' יוחנצע ראַכמיסטריוקער ,ר' דודלס יונגערער ברודער.
און ווען ,אין אַפּאָר יאָר אַרום ,איז אויך ר' יוחנצע נסתלק געװאָרן ,האָט זיך ר'
יאָסעלע אויפגעהאַלטן ביי ר' יוחנצעס עלצטן זון  ---ר' דודל ,אין זלאַטאָפּאָליע..

פון דער אַנדערער זייט פון זלאַטאָפּאָליער טייך האָט זיך געפונען דאָס שטע-
טעלע נאָװאָמירגאָראָד .דאָרטן האָבן געװוינט ר' יאָסעלעס טאָכטער דבורה-לאה,

זיין איידעם נחום ספּיװאַק מיט זייערע פיר קינדערלעך.
לכבוד ל"ג בעומר האָט זיך ר' יאָסעלע געלאָזט גיין צו זיינע קינדער

קיין

נאָװאָמירגאָראָד .װי נאָר ער איז אַריבער די בריק ,איז ער אַרײנגעפאַלן אין די
הענט פון די גריגאָראָווצעס ,װאָס האָבן שוין געהאַט פאַרנומען נאָװאָמירגאָראָד.
זיינען ר' יאָסעלע ,זיין איידעם נחום און אַ גרויסע צאָל אַנדערע חשובע בעלי-
בתים פון שטאָט ,געצווונגען געװאָרן צו גראָבן איין גרויסן קבר פאַר זיי אַלעמען.
דבורה-לאה האָט צוגעזען װי מ'האָט איר פאָטער ,איר מאַן און די אַנדערע.
חשובע ייַדן אַרײנגעװאָרפן אין דעם קבר ,װאָס זיי אַלײן האָבן געהאַט אויסגע-
גראָבן ,און זיי פאַרשאָטן לעבעדיקערהייט.
בעת מ'האָט געהאַלטן אין פאַרשיטן דעם קבר ,האָט ר' יאָסעלע געזאָגט
ווידוי מיט אַלעמען און צום סוף אָנגעהויבן זינגען ,מיט גרויס דבקות ,איינעם.
פון זיינע הייליקע ניגוֹנים ,און נישט אויפגעהערט צו זינגען די גאַנצע צייט װאָס
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:מ'האָט געהאַלטן אין פאַרשיטן און אָנפילן דעם קבר .עדי-ראיה האָבן דערנאָך
דערציילט ,אַז דער ניגון האָט זיך נאָך געהערט אַ שטיק צייט פון אונטער דער
ופאַרשאָטענער ערד.

3

חסידים ואנשי מעשה ,װאָס זוכן אַלעמאָל צו דערגרונטעווען זיך ביז צום
סאַמע מקור ,צו דער סיבת-כל-הסיבות  --האָבן אויך געזוכט צו דערגיין דעם
מקור פון ר' יאָסעלעס חטא ,װאָס צוליב דעם האָט ער געהאַט אַזאַ טראַגישן סוף.

-מען האָט געזוכט און נאָכגעפאָרשט

און טאַקע אויסגעפונען אַ פּגימה ,װאָס ה'

יאָסעלע האָט פּוגם געוועו ,בלא יודעים .און הגם ס'איז געטאָן געװאָרן

בשוגג,

איז אָבער דער מכשול פונעם חטא געװוען אַ נוגע לרבים און דערפאַר ,דרינגט
:מען ,איז דער עונש זיינער געווען אַזױ אומברחמנותדיק ,אַזױ טראַגיש; :הקדוש
ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה" (יבמות קכ"א :און דערגאַנגען איז
מען אָט-װאָס }
אויף די

ימים נוראים,

װאָס דער זקן ר' יאָסעלע האָט צום לעצטן

מאָל

געדאַװונט ביי רבי דודלען אין זלאַטאָפּאָליע ,זיינען זיך צונויפגעפאָרן הונדערטער
חסידים ,כדי זוכה זיין צו הערן די תפילות פון ר' יאָסעלען ,װאָס האָט יאָרן-לאַנג

געדאַװונט ביים אַלטן רבין ר' דודל טאלנער זצ"ל,
ערב ראש-השנח פאַרואַכט ,ווען די שקיעה האָט זיך שוין געהאַט אָנגעהױבן,
די גרויסע שול איז שוין געווען געפּאַקט מיט מתפּללים ,און ר' יאָסעלע מיט די

פּני ,די שיינע חסידישע ייִדן ,האָבן זיך שוין געהאַט אומגעקערט

פון טבילה און

זיינען שוין אַפילו געווען אויף די טרעפּלעך ,װאָס פירן צום אַרײנגאַנג פון שול --

האָבן זיך פּלוצים דערטראָגן פון דערווייטנס קולות פון קלויסטערישן געזאַנג און
א פרעפּלען פון גלחים .ס'האָט זיך באַלד באַװיזן אַ לאַנגע פּראָצעסיע פון גלחים

מיט זייערע ,הייליקע שמאַטעס" ,די פּראָצעסיע האָט זיך געצויגן דורך דער גאַנ-
צער לענג פון דער שול-גאַס,

דאָס האָט מען דעמאָלט געהאַט געפירט דעם טויטן פּריץ פון שטאָט ,צו באַ-

גראָבן אים אויפן צווינטער,

|

דער פּריץ איז געווען זייער אַ רייכער ,האָבן די יורשׂים זיינע זיך געלאָוט
קאָסטן אַ שלל מיט געלט און אַראָפּגעבראַכט אַזש פון דער ;גובערניע* דעם אַר-

כיעריי בכבודו ובעצמו ,מיט אַ גרויסן כאָר באַרימטע זינגער .און אָט דאָס געזאַנג
זייערס האָט זיך געטראָגן איבער דער שול-גאַס דעם ערב ראש-השנה בעת דער
שקיעה,
ר' יאָסעלעס באַגלײטער ,די חשובע און פרומע חסידים ,אַזױ שנעל װי זי
האָבן דערזען די פּראָצעסיע און דערהערט דאָס גלחישע פּרעפּלען און דאָס קלויס-

טערישע געזאַנג ,האָבן זיי כהרף-עין אַװעקגעדרײט די קעפּ ,כדי נישט מטמא צו
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זיין די אויגן ,און מיט די פינגער פאַרשטעקט די אויערן  --נישט צו הערן דאָס
אומווירדיקע פּרעפּלען .און שנעל ,שנעל ,װי געטריבן פון אַ וויכער ,אַרײנגעלאָפן
|
אין שול אַרין.
ר' יאָסעלע אָבער ,דער געבענטשטער מנגן ,איז געבליבן שטיין אין דרויסן,
נישט גערירט זיך פון אָרֹט ,און מיט אַלע חושים זיך צוגעהערט צום געזאַנג,
װאָט האָט זיך געהאַלטן אין איין דערגעענטערן

און איז געװאָרן אַלץ קלאָרער

און דייטלעכער .אַזױ איז ער געבליבן שטיין ,וי אין אַ טראַנס ,ביז די פּראָצעסיע
איז פאַרביי ,זיך אַריײינגעדרײט אין אַן אַנדער גאַס און דאָס געזאַנג האָט אינגאַנצן

אויפגעהערט .ערשט דעמאָלט האָט ר' יאָסעלע ,װי דערװאַכט פון אַ חלום ,אויסגע-
רופן מיט באַגײסטערונג, :אך,
און איז אין געאייל אַרײנגעלאָפן
און זיך געשטעלט פאַרן עמוד,
האָבן חסידים דערציילט,
לעת זקנתו ,אַלעמען איבעראַשט

האָבן זיי דאָרט אַ באַס!
אין אשוַלר,יבערגעצויגן
יו
ר
אַז יעֶנעם יָמִים נוראים
מיט זיינע נייע חידושים

קלאָרן זינגען.

זינגט ער הפלא ופלאו"
דעם טלית איבערן קאָפּ
י
האָט ר' יאָסעלע ,הגם
און אויסערגעוויינטלעכן

|

נאָך די ימים נוראים האָט ר' דודל זלאָטאָפּאָליער
מקורבים :
|
;די גאַנצע פּמליא של מעלה וייסט ,אַז קיין שום יצריהרע קען נישט האָבן
קיין שליטה איבער יאָסעלען  ---סיידן דער יצר-הרע פון נגינה .צוליב נגינה איז
ער גרייט איינצושטעלן אַפילו זיין אייגענעם נפש ,איז טאַקע יאָסעלע אַ מתחייב
בנפשו!"...
האָט מען דערפון געדרונגען ,אַז די נגינה זיינע ,פון די לעצטע ימים נוראים
איז נפגם געװאָרן פון דעם קריסטלעכן געזאַנג ,װאָס ער האָט געהערט ערב ראש-
השנה בין:השמשות ,און אַז צוליב דעם איז דערוועקט געװאָרן אַ קיטרוג קעגן אים.
געזאָגט צו זיינע

און דער
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13

דער נינון פון יצירח
די טאַלנער חסידים זינגען אַ פריילעכן ניגון ,װאָס זיי רופן ,דער ניגון פון
יצירה" .װי אַזױ דער ניגון איז געשאַפן געװאָרן און פּונװאַנען ס'שטאַמט זיין

נאָמען ווערט .דערציילט אָט-װאָס ;

|

ווען מ'האָט אין טאלנע געהאַלטן אינעם בויען דאָס גרויסע בית-מדרש ,האָמ
מען זיך געכאַפּט ,אַז ס'פעלט אויס געלט צפואַרענדיקן דעם בגין,
ה
אָטס קהל צוגעגרייט אַ גרויסע סעודה ,אַ כרה-גדולה ,מיט כל-טוב ,מיט די

בעסטע מאכלים און טייערסטע משקאות .צו דער סעודה האָט
תושבי העיר .ויהי כּטוב לבם ביין ,ווען דער עולם איז געווען
אייפגעלייגט ,האָט דער מרא דאתרא ביי זי געבעטן ,שנדרן
בית-המדרש .זיינען די ייִדן נאָכגעקומען און מנדב געווען איש
לויט זיינע מעגלעכקייטן ,אחד המרבה ואחד הממעיט,
ביי דער דאָזיקער סעודת-מצווה איז אויך געווען דער באַרימטער מנגן ף'

מען פאַרבעטן אַלע
זאַט ,פריילעך און
צום גמר פון בנין
כפי יכלתו ,יעדער

יאָסעלע-דעם-רבינס

 --דעם טאלנער

רבינס שטענדיקער

חון .האָט ר' יאָסעלע

מהנח געווען דעם עולם מגרונו ,װי ער האָט געקענט .געזונגען פאַרשיידענע ניגו"
נים וזמירות ,װאָס האָבן שטאַרק אויסגענומען .דער עולם האָט זיך גאָרנישט גע-
קענט אָנזעטיקן און געהאַלטן אין איין בעטן נאָך און נאָך .ווען ר' יאָסעלע ,אַ
מידער ,האָט זיך אָפּגעזאָגט צו זינגען מער  --האָט זיך פון צוישן עולם אויפגש-
שטעלט איינער פון די אויפגעקומענע שטאָטינגידים און האָט אַ מבוסמדיקער,
מיט נגידישער רחבות אויסגערופן כהאי לישנא:
;אויב ר' יאָסעלע װועט ,אין משך פון פינף מינוט אויפן זייגער ,מחדש זיין

אַ שפּא
ָגל-נייעם ניגון  --בין איך מנדר מוסיף צו זיין נאָך ח"י מאָל ח"י ( 81מאָל
 8ר
ד
ו
ב
,
צ
ו
ם
גמר פונעם בנין בית-חמדרש.

האָט ר' יאָסעלע אונטערגעשפּאַרט דעם קאָפּ מיט ביידע הענט און בעת-מעשה
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עלט די אויערן ,ער זאָל נישט קענען הערן דעם טומל אַרום ,און מיט פאַר"
פאַרשט
יגן איז עֶר אַזױ געזעסן אַ פּאָר מינוט פאַרקלערט ,זיך דערנאָך אויפ-
מאַכטע או
געהויבן זינגען אַ שפּאָגל-נייעם ניגון ,אַ פריילעכס .געזונגען האָט ער
געשטעלט ,אָנ
פול מיט חדווה און מיט אַ פלאַם-פייער ,אַז אַלע האָבן זיך אַרױס-
מיט התלהבות,
געלאָזט

אין אַ ריקוד,

ר גביר געהאַלטן װאָרט און טאַקע באַלד אויפן אָרט געסילוקט
האָט דע
פון זיין נדר .ר' יאָסעלע האָט דעם נייעם ניגון ,װאָס ער האָט
דעם פולן סכום
אָמען געגעבן ;דער ניגון פון יצירה" ,איינגעזונגען מיטן עולם אַ
אגב אַלין אַ נ
סך מאָל ,ביז אַלע האָבן זיך אויסגעלערנט.
ון האָט מען דערנאָך געזונגען בעתן חנוכת-הבית און אויך בעת
דעם ניג
אַריבערגעפירט די ספרי-תורה אינעם נייעם בית-מדרש אַרײן.
מ'האָט

לװויה:
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פין שלמה ידאָיוין.
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פאַרװאָס מ'ציקלט זיך כיים דאַוונען
מיט עטלעכע און פופציק יאָר צוריק האָט אין מיין היימשטאָט פּראָסקוראָוו
;אייניקל" מיטן נאָמען ר' מאָטעלע .ער האָט ביי זיך

געלעבט אַ טשערנאָבילער

אין הויז געהאָט אַן אייגענעם מנין מיט חסידים ;יושבים" .זיינס אַן אייניקל ,דודל,
אַ קינד פון זיין זון ר' אברהמעלע ,איז געווען אַ בן-גילי ,אין איין עלטער מיט
מיר ,און מיר האָבן ביידע געלערנט ביי איין מלמד .איז צוליב מיין חבר דוד בין

איך געווען אַ בן-בית ביים רבין ר' מאָטעלע אין הויז און געדאַװנט אין זיין קלויז,
ר' מאָטעלע איז מערסטנס געווען אונטערוועגנס  --אַרומגעפאָרן צו זיינע
חסידים אין נאָענטע און ווייטע שטעט נאָך ;מעמדות" --- ,און ר' אברהמעלע ,זיין
זון ,האָט געפירט די ממשלה :גענומען /קוויטלעך" און געפּראַװעט טישן
ר' מאָטעלע איז געווען אַ גרויסער מנגן און האָט ליב געהאַט צו דאַוונען פֿאַרן
עמוד .זיין נוסחיהתפילה איז געווען אַ ירושהדיקער ,אַ טשערנאָבילער ,פול מיט

מתיקות און גרויס התעוררות .און הגם ער איז שוין געווען אַ זקן אין די זיבעצי-
קער,

האָט נאָך זיין קול געקלונגען קלאָר און לויטער ,קרעפטיק

און חיותדיק,

אַפילו ביים פּראַװוען די טישן האָט ער אַליין אָנגעפירט מיט נגינה און מעורר גע-
ווען אַלעמען צום זינגען.
ר' מאָטעלע איז געווען אַ מזג-טוב ,ממש אָן אַ גאַל .שטענדיק געשמייבלט,
מיט די אייניקלעך זיינע האָט ער געשטיפט ,אָפּגעטאָן זיי כלערליי שפּיצלעך און
זֵיי געמאַכט לאַכן ,און איניינעם מיט זיי זיך אַלײין געהאַלטן ביי די זייטן פון
געלעכטער.

ס'ליגט מיר נאָך גוט אין טעם די קניפּן זיינע אין מיינע באַקן ,מיט צויי
פינגער ,װאָס כ'פלעג באַקומען פון אים ביים פאַרהערן ,מיך מיט דודלען ,די סדרח

פון דער װאָך.

|
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ביים פּראַװען די טישן איז אָנשטאָט זאָגן תורה פלעגט ער דערציילן שיינע
אויסטערלישע מעשיות ,זאָגן פּשטלעך אויף פּטוקים און דווקא בדרך צחות ,האָט
שטאַרק ליב געהאַט אַרײנצובראָקן אַ שפּאַסיק ווערטל און אַזױ אַרום אַרײינברענגען
זיינע חסידים אין אַ שטימונג פון חדווה ,וי עֶר אַלײן איז אַלעמאָל געווען מלא

חדווה.
די רביצין זיינע איז געווען ביי אים די צווייטע ווייב .אַ שוועסטער פון דער
ערשטער ווייב .ער האָט גענומען אַ שװעסטער נאָך אַ שװעסטער.
די ערשטע ווייב  ---װאָס האָט געהייסן חיה ,איז געווען אַ שטילע ,אַ צאַרטע,
אַ פאַרטראַכטע .מ'האָט נישט געהערט פון איר קיין הוֹיך װאָרט .זי האָט אים
אָפּגעגעבן גרויס כבוד און שטאַרק אָפּגעהיט .די צוייטע וייב ,די שװעסטער
אירע ,האָט געהייסן ברכה .זי איז שוין געווען גאָר דער היפּוך פון איר שוועסטער.
שטענדיק אין כעס ,געשריען און געמאַכט קולות און איז ר' מאָטעלען פּשוט דער-
גאַנגען די יאָרן ,ר' מאָטעלע אָבער האָט אַלע אירע זלזולים אויפגענומען גוטמו-
טיק ,שטענדיק געבליבן רויִק און קיינמאָל נישט אַהױיסגעװיזן קיין סימן פון
כעס .זי פלעגט שרייען ,ליאַרעמען און ער פלעגט קוקן אויף איר און רויַק
שמייבלען.
אײינמאָל בלויז ,ווען זי איז אים שטאַרק דערגאַנגען די יאָרן ,האָט ער צו איר
אַ זאָג געטאָן מיט פאָרװוּרף, :זע ,דיין שוועסטער זכרונה לברכה ,האָט געהייסן
חיה און איז געווען אַ ברכה :דו הייסט ברכה ,און ביסט אַ חיה".
אַ סך פון זיינע מעשיות ,גלייכווערטלעך און שאַרפע פּשטלעך איז מיר פאַר"
בליבן אין זכרון ,װויל איך איצט דערציילן בלויז איין משל מיט אַ נמשל זיינעם,
װאָס האָט אַ דירעקטע שייכות צו אונדזער איצטיקן ענין  --צו נגינה .ר' מאָטעלע
האָט געפרעגט אַזאַ האַרבע קשיא:
,אין פלוג איז דאָך קשה  ---פאַרװאָס ווען מיר שטעלן זיך פאַרן רבונו-של-

עולם דאַװונען .,ווען מיר קומען צו אים בעטן פאַר אונדזערע קינדער און פאַר
זיך געזונט און פּרנסה ,איז דאָך דער שכל הישר מחייב ,אַז מיר זאָלן רעדן צום
אייבערשטן

קלאָרע פאַרשטענדלעכע דיבורים

פון האַרצן אַרױס.

איז

פאַרװאָס-

זשע ,פרעגט זיך ,טוען מיר נישט אַזױ? מיר טוען גאָר דאָס פּונקט פאַרקערטע
 --אָנשטאָט אָפענע ,קלאָרע ,פּשוטע ווערטער ,דברים היוצאים מן הלב ,רעדןמיר גאָר האַלבע ווערטער ,אָפּגעהאַקטע און צעדרייטע ,ממש וי משוגעים .איידער
מיר זאָגן אַרױס אַ גאַנץ װאָרט מאַכן מיר אַלערלײ קונציקע קלאַנגען .מיר גאָרג-
לען זיך ,מיר ציקלען זיך :אַייאַי"אַי און אָי אָי-אָי .שטעלט זיך נאָר פאָר ,װאָס

ס'װואָלט פּאַסירט ווען
אָן אונדזער בקשה צו
הו"הו מלך  --װאָלט
אינדז אַרױסצוװואַרפן,

244

מיר
אים
דאָך
און

קומען
מיט
דער
אפשר

און שטעלן זיך פאַר אַ מלך בשר-ודם און הייבן
אֵידאַידאַידאױ-אױ:אױ  --אדוני האַדהאַיהאַ ,הו"
מלך בשר"ודם פאַר אַזאַ חוצפּה זיכער באַפױלן
אויך באַשטראָפן ,איז מה"דאָך פאַר אַ מלך ,אַ

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָך

פּשוטן בשר-ודם,
פּשיטא שוין ,אַז
מען דאָך אוודאי
איז פאַרװאָסיזשע

דאַרף מען זיין געװאָרנט צו רעדן קלאָר.
מ'קומט פּאַרן מלך מלכי המלכים הקדוש
און אוודאי באַדאַרפט זיין זהיר וזהיר ,װוי
טאַקע פאָרט מאַכן מיר זיך נאַריש מיט

און פאַרשטענדלעך ,אַ
ברוך הוא  --װאָלט
אַזױ צו רעדן צו אים,
אונדזער ציקלען זיך?

 --אַדיאָ אַן אייזערנע קשיא!  --האָט ער אויסגעפירט  --על איך אייך אָבערדערציילן אַ מעשה פון אַ מלך מיט אַ בן-מלך ,און די קשיא װעט ,אם ירצה השם,
.
פון זיך אַלײן פאַרענטפערט וערן.

;משל למה הדבר דומה ,צו װאָס איז דאָס געגליכן -- ,האָט רבי מאָטעלע
אָנגעהויבן צו דערציילן  ---צו אַ מלך ,װאָס האָט געהאַט אַ בן-יחיד ,וועמען ער
האָט ליב געהאַט אהבת-נפש .נפשו קשורה בנפשו .זיך אין אים שטענדיק געשפּיגלט
און אים געשענקט די טייערסטע מתנות .ווען דער בן-מלך איז אונטערגעװאַקסן,
האָט אים דער מלך אָנפאַרטרױט די שליסלען צו זיינע שאַצקאַמערן
;און ס'איז געשען וי אין פּסוק שטייט, :וישמן ישורון ויבעט" ,ווייל ס'איז
דעם בן-מלך געגאַנגען אַזױי גוט ,האָט ער פון װױילטאָג אָנגעהויבן אָפּצוקערן פון
|
זיין טאַטנס דרכים און אָפּצונױגן פון זיינע געבאָטן,

;אויך די שרי-המלך ,די מלאכי-השרת װאָס באַדינען דעם מלך ,אויך זי
האָט דער צעלאָזענער בן-מלך נישט געשאַנעװעט .ער האָט אויפגעהערט זיי נוהג
כבוד צו זיין ,און שטענדיק ,ביי יעדער געלעגנהייט ,זיי באַגעגנט מיט זילזול און
שפּאָט .זיי זיינען פון אים אױיסגעשטאַנען חרפּות און נגישות ,געטראָגן אויף אים
א בייז האַרץ ...און אים געװאָרן שונאים-בנפש.
;און אַז דער מלך האָט דערזען דאָס זיין בן-יחיד האָט אינגאַנצן אָפּגעקערט

פונעם דרך-הישר ,און פאָלגט נישט דעם טאַטנס געבאָטן ,האָט ער באַשלאָסן אים
מרחיק צו זיין פון זיך ,פאַרשיקן אים ווייט פון זיין היים .האָט ער גערופן די
עושי-רצונו ,די מיניסטאָרן זיינע ,און זיי געהייסן דורכצופירן זיין החלטה ,די
דערצערנטע שרי-המלך ,װאָס האָבן שוין פון לאַנג געװאַרט אויף אַזאַ שעת-הכושר,
האָבן באַלד מקיים געווען דעם מלכס רצון ,און פאַרטריבן דעם בן-מלך פון זיין
פאָטערס הויז,
;האָט דער פאַרטריבענער בן-מלך אָנגעהויבן צו װאַנדערן ,נע-ונד צו זיין,
אין ערגעץ האָט ער קיין מקום-מניחה נישט געפונען ,געהונגערט און ס'האָבן אים
געפעלט די נייטיקסטע הצטרכות צו דערהאַלטן די נשמה .האָט ער אָנגעהויבן
חרטה צו האָבן אויף זיינע שלעכטע מעשים און שטאַרק בענקען נאָך זיין פאָטערס
הויז .האָט ער געשיקט בריוו ,פול מיט הכנעה און תחנונים און זיך געבעטן ביי זיין
פאָטער ,דעם מלך ,מחילה
אים צושיקן ,לפחות ,זיינע
קײינמאָל נישט דערגרייכט
שרי-המלך האָבן די בױיוו

און סליחה ,ער זאָל זיך אויף אים
טאָג-טעגלעכע באַדערפענישן .זיינע
צים פאָטער ,דעם מלך ,ווייל די
איבערגענומען און נישט צוגעלאָזט

דערבאַרעמען ,און
בריוו אָבער האָבן
בייזע ,דערצערנטע
זיי צום מלך,
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,פון זיין טאַטנס שווייגן איז דער בן-מלך געקומען צו דער ריכטיקער מסקנא,
אַז שולדיק אין זיין שווייגן זיינען די האַרן פונעם מלך ,די שונאים זיינע .זיי דער-

לאָזן דאָס נישט ,אַז זיינע בקשות זאָלן דערגרייכן צו דעם געטרייען פאָטער ,איז
ער געפאַלן אויף אַזאַהמצאה :ער האָט גענומען אַ לײידיקן פּאַרמעט-בלאַט ,אַזעלכן,

אויף וועלכן .ער פלעגט אַלעמאָל שרייבן זיינע בריוו .אויף דעם פּאַרמעט האָט ער
אָנגעדראַקעט און אָנגעדרײדלט אומפאַרשטענדלעכע דריידלעך און פאַרפּלאָנטערטע

שטריכן און צייכנס און אין מיטן פון יעדן דריידל ,צװישן יעדן פּלאָנטער --
אַרײינגעשריבן אַ װאָרט פון בקשה .און אָט דעם בריוו האָט ער אַװעקגעשיקט צו
זיין פאָטער.
,און אַז די דינער פונעם מלך ,די מלאכי-השרת זיינע ,האָבן דערזען דאָס
צעדרייטע געשריפטס ,האָבן זיי שוין דעם בריוו נישט פאַרהאַלטן ,נאָר טאַקע באַלד
געבראַכט צום מלך און אים באַװויזן װוי דער זון זיינער מאַכט חוזק און לאַכט אָפּ

פון אים .האָט דער מלך ,דער פאָטער ,װאָס בענקט נאָך זיין קינד ,זיך גוט איינגע-
קוקט אין זיין זונס בריוו ,און פון צווישן איין פאַרפּלאָנטערניש און צווייטן ,צווישן
די אַלע פאַרדרײענישן  --האָט ער אויסגעקליבן די גאַנצע ווערטער און צונויפ-
געשטעלט דעם זוֹנס בקשה ,זיך איבער אים דערבאַרעמט און צוגעשיקט זיינע
הצטרכותן,
,דער נמשל  ---האָט ר' מאָטעלע פאַרענדיקט  --איז קלאָר און בולט :מיר
גאָרגלען זיך ,מיר ציקלען זיך ביים דאַװנען ,כדי די מקטריגים צװישן די מלאכי-

השרת ,אונדזערע שונאים-בנפש ,זאָלן נישט פאַרשטיין אונדזערע תפילות .מיינען
זיי דעריבער אַז מיר מאַכן גאָר חווק פון אונדזער אבינו שבשמים .טראָגן זיי צו
אונדזערע צעפּלאַָנטערטע תפילות צו אים ,צום אבינו מלכנו ,ער אָבער ,דער טאַטע,
דער מלך ,שטעלט שוין צונויף פון צווישן די נישט-פאַרשטענדלעכע ,געבראָ-

כענע שטיקלעך תפילות די בקשות אונדזערע ,און כרחם אב על בנים ,דערבאַרעמט
ער זיך אויף אונדז און שיקט אונדז פּרנסה ,לחם לאכול ובגד ללבוש .אם ירצה
השט װעלן מיר בקרוב ,במהרה בימינו ,אויך זוכה זיין צו דער גאולה שלמה ,אמן!".
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זצ

אבּשבּדענענישן ,סגולות און חרופות

שפּרוכן טאַר מען קיינעם נישט אויסלערנען
.ר" יוחנן איז געווען געװווינט צו קומען און זיצן ביי די טויערן פון די מקוות
און פלעגט זאָגן :אַז די יידישע טעכטער וװעלן ,קומענדיק פון דער טבילה ,זיך
איינקוקן אין מיר ,װעלן זיי האָבן קינדער ,װאָס װועלן זיין אַזײי שיין וי איך .האָבן
אים

די רבנן

געפרעגט:

האָט

דער

רבי

גאָר קיין

מורא

נישט

פֿאַר אן עיךן-הרען

האָט ער זיי געענטפערט :איך שטאַם אָפּ פון יוספס קינדער ,װואָס אַן עין הרע האָט
אויף זיי קיין ווירקונג נישט ,װאָרום עס שטייט געשריבן ,אַ שיינער צוייג איז
יוסף ,אַ שיינער

צווייג ביים

קװאַל"

(בראשית

מ"ט

 ,)22 --האָט דערויף ר' אבחי

געזאָגט :לייען נישט ביים קװאַל ,נאָר ביים אויג (עין"  --באַטײט אויג און קװאַל).
ר' יוסי בר' חנינא האָט געזאָגט פון דאַנען (איז געדרונגען אַז אויף יוספן איז נישט
שולט אַן עיןיהרע);

.און זיי זאָלן זיך מערן וי פיש אין דעם לאַנד" (בראשית

{ 6ס'שטייט אויך ביי יוספן) ,אַזױ וי פיש פון ים
און אַן עין-הרע האָס אויף זיי קיין שליטה נישט,
אַן עין-הרע קיין שליטה נישט האָבן .און אַז מוויל,
האָט נישט געװאָלט געניסן פון דעם װאָס געהערט
געװאָלט

זינדיקן מיט פּוטיפרעס

מ"ז-

זיינען באַדעקט פונעם װואַסער
אַזױ זאָל אויף יוספס קינדער
קען מען אַזױ זאָגן :דאָס אויג
נישט צו אִים (יוסף האָט נישט

פרוי) ,זאָל אַן עין הרע דערויף קיין שליטה

נישט

האָבן".
(ברכות כ" .יידישע איבערזעצונג פון ד"ר יעקב מאיר זאַלקינד)

איך האָב בכיוון געבראַכט דווקא אָטידי לענגערע ציטאַטע וועגן עין-הרע,
הגם אין דער גמרא געפינען זציעךנדליקער אַנדערע קירצערע מאמרים און באַ-
שרייבונגען וועגן פאַרשיידענע פאָרמען פון עין-הרע .געטאָן האָב איך דאָס צוליב
צווויי טעמים ;
ראעזית ,טאַקע צוליב דעם פּשוטן טעם צו באַװוייזן ,אַז דער גלויבן אין דער
זוירקונג פון אַ בייזיאויג (עינא-בישא) שטאַמט פון שנים קדמוניות ,פון גאָר ,גאָר
אַלטן פאַרצייטן ,אפשר נאָך פון פאַר דער תלמודישער עפּאַכע.

שנית ,און דאָס איז דער עיקר ,דערפאַר וייל אין דעם ציטירטן שטיקל
גמדא װוערט גערעדט ועגן יוסף הצדיק ,און ס'ווערט אַרױסגעדױונגען פון פּסוקים,
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אבוהם

רעכטמאַן

אַז אויף יוספן און אויף זיינע קינדער קען קיין עין-הרע קיין שליטה נישט האָבן.
און װוי איר װעט זען פון די עטלעכע טעקסטן פון די פאַרשיידענע שפּרוכן ,װאָס
איך ברענג ווייטער ,ווערט כמעט אין יעדן איינעם פון זיי דערמאָנט דער נאָמען
פון יוסף הצדיק ,און דאָס שטאַמט דאָך זיכער פון אָטידעם שטיקל גמרא ,דערפאַר
ציטיר איך עס דאָ אַזױ באריכות.
לויטן תלמוד איז אַ בייז אויג זייער אַ געפערלעכע קרענק און קען אויך זיין
אַ גורם צו פאַרשיידענערליי אַנדערע געפערלעכע חולאתן .געפינען מיר טאַקע דער

פאַר אין תלמוד כלערליי תרופות און סגולות װוי אַזױ צו פאַרהיטן זיך ,אָדער
אויסהיילן זיך ,פון אַ בייז אויג*) ,און עס ווערן אויך אָנגעגעבן מיטלען וי אַזױ
נישט צו דערלאָזן ,אַז אַנדערע חולאתן ,װאָס קומען פון אַ בייז אויג ,זאָלן זיך
קענען אױיסשפּרײטן,
די דאָזיקע אמונה אין דער ווירקונג פון אַ גוט-אויג ,און אין די תרופות.
און סגולות װוי אַ מיטל קעגן דעם ,האָבן װי עס ווייזט אויט עקזיסטירט שטענדיק
און זיך געצויגן פון די גאָר אַלטע צייטן אַמאָל ,דורך אַלע דורות ,ביז צו אונדזער
היינטיקער צייט .ווען די עטנאָגראַפישע עקספּעדיציע איז אַרומגעפאָרן איבער די
שטעט און שטעטלעך פון אוקראַינע ,האָט זי געהאַט די געלעגנהייט צו זען וי
טיף פאַרװאָרצלט און װי שטאַרק פאַרשפּרײט אָט די דאָזיקע אמונות זיינען דאָרט'
געווען ,און װי גרויס ס'איז געווען די צאָל פון אַלערלײ אָטשפּרעכערקעס און אָפַּ

סגולות און תרופות ,װאָס

שפּרעכער ,װאָס האָבן זיך באַנוצט מיט פאַרשיידענע
ס'איז צו זיי געקומען בירושה פון פאַרצייטיקע דורות.
בוכשטעבלעך ,אין יעדער שטאָט און שטעטל פון אוקראַינע האָבן זיך גע-
פונען זקנות ,װאָס צו זיי האָט מען זיך געווענדט אין יעדער עת צרה ,אין איטלעכן
אומגליקספאַל .כמעט אַלע מעוברתע פרויען ,איבערהויפּט ערשטלינגען ,זיינען גע-
שטאַנען אונטער זייער אויפזיכט און השפּעה .מ'האָט אַפּילו געגלויבט ,אַז נישט
נאָר ווייסן זיי אין פּאָרויס ,װאָס דאָס קינד װעט זיין :אַ זכר צי אַ נקבה --- ,נאָר אַז
ויך מיטלען ,אָס קענען ווירקן אויפן געשלעכט פון קינד ,ס'זאָל זייך
זיי פאַרמאָגן א
אַ ייִנגל אָדער אַ מיידל,

זײי ,די זקנות ,האָבן געקענט פאַרשיידענע שפּרוכן און געװוּסט סגולות אוך

תרופות ,אױיסגעפרובירטע* על כל צרה שלא תבוא .זיי האָבן אָפּגעשפּראָכן:

פון

* האַי מאַן דעייל לתא ודחיל מעינא בישאָ לנקוט זקפא דידא דימיניה בידא
דשמאליה ,וזקפא דידא דשמאליה בידא דימיניה ולימא הכי :אנא פּלוני בר פּלוני מזרעא
דיוסף קאַתינאָ .דלא שלטה ביה עינאַ בישאַ  --אַז איינער קומט אַרײן אין אַ שטאָט און
האָט מורא פאַר אַן עיזדהרע ,זאָל ער אַרײנטאָן דעם גראָבן פינגער (דוימען) פון זיין רעכטער
האַנט אין זיין לינקער האַנט ,און דעם דוימען פון זיין לינקער האַנט אין זיין רעכטער און
זאָל אַזױ זאָגן :איך ,דער און דער ,דער זון פון דעם און דעם ,שטאַם-אָפּ פון יוספס קינדער,
ואס אַן עיןדהרע האָט אויף זיי קיין שליטה נישט" (מרכות כ"ה).
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יידישע עטנאָגדאַפיע און פאָלקלאָר
אַ גוט אויג"; פון ציין:װײיטיק; פון אַן אויסגעלענקטן פוס; פון אַ געשוויר; פון אַ
?רויז"; פון אַ ביס פון אַ הונט; פון אַ ;חולה נופל" און אַנדערע אָנשיקענישן; זי
האָבן געטאָן .כישוף" מיט מעסערס ,מיט זאָקן און מיט האָר-קאַמען; זיי האָבן גע-
גאָסן װאַקס ,בליי; זיי האָבן ,געקאַטשעט אייער* צו איבערגעשראָקענע; געריסן
דעם ,סטון* פון אונטערשטן העמד און געטאָן הונדערטער אַנדערע סגולות און
תרופות,
דער עקספּעדיציע איז געלונגען צו פאַרצייכענען און אויפקלייבן אַ גאָר באַ-
דייטנדיקע

צאָל פון די שפּרוכן,

סגולות און קמיעות

צו אַלערלײ פאַרשיידענע

חולאתן,
מיט מי און גרויסע שװעריקייטן איז אונדז אָנגעקומען דאָס קלייבן און פאַר-
שרייבן אָטידעם סאָרט מאַטעריאַל ,די אָפּשפּרעכערקעס זיינען געווען זהיר וזהיר
נישט אויסצולערנען קיינעם ,אַפילו נאָענטע קרוביט ,קיין איינציקע פון זייערע
שפּרוכן ,און נישט אױסזאָגן קיין שום תרופה אָדער סגולה .ווייל  ---עס איז פאַראַן
אַ גלויבן ,אַז אַזױ שנעל וי מ'לערנט אויס אַ שפּרוך ,אָדער מ'גיט איבער אַ סגולה
צו איינעם ,װאָס גלייבט נישט אין זייער ווירקונג ,ווערט באַלד בטול דער כוח

פונעם שפּדוך ,און עס איז אַפילן פאַראַן אַ געפאַר ,אַז דער אױיסזאָגער  --ווען ער
וועט זיך ווידער אַמאָל מיט דער שפּרוך באַנוצן  ---זאָל אַלײן געניזוקט װוערן.

מיט פאַרשיידענע מיטלען און וועגן האָבן מיר זיך באַנוצט ,כדי אַרויסצו-
באַקומען פון די אָפּשפּרעכערקעס זייערע שפּרוכן ,אָפּטמאָל פלעגט זיך איינער פון

אונדז מאַכן קראַנק ,זיך לייגן אין בעט און געשיקט רופן אַן אָפּשפּרעכערקע .איז
אַמאָל האָט זי געגאָסן װאַקס; אַמאָל אָפּגעשפּראָכן אַ ;גוט-אויג" און דאָס גלייכן,
צמעצער פון אונדז איז געזעסן אין אַ ווינקל ,און אויף וויפל מ'האָט געקענט אוים-
באַפּן ,האָט מען פאַרצייכנט אירע שפּרוכן .דער פאָטאָגראַף אָבער האָט כּמעט
אַלעמאָל געקענט נעמען בילדער.
עס האָט אויך נישט איינמאָל געטראָפן ,אַז אַנדסקי פלעגט אַװעקגיין צו איינער
פון די זקנות ,זיך פאַרקלאָגן פאַר איר אויף זיין ביטערן מזל; איר דערציילן ,אַז
ער איז פריִער געווען אַ רייכער בעל-הבית ,אַ סוחר און אַז איצטער איז ער נעבאַך
געװאָרן א יורד ,אַן עני ואביון און האָט נישט קיין שום מקור פון װאַנען צו ציען
זיין חיונה .איז ער דעריבער געקומען צו איר ,אַז זי זאָל אים אויסלערנען אייניקט
פון אירע שפּרוכן ,אים איבערגעבן אייניקע פון אירע תרופות און סגולות ,װועט
ער זיך אפשר דורך דעם קענען מפרנס זיין ,אַניסקי האָט אויך בשעת-מעשה גע-
געבן אָנצוהערן אַז ער וויל חלילה נישט אומזיסט ,ער איז גרייט צו לאָזן זיך
קאָסטן עטלעכע קערבלעך .אַניסקיס געבראָכענע שטים און גלאַטע רייד האָבן
מיינסטנס געהאַט אַ פּעולה .,די זקנות האָבן זיך געלאָזט איינרעדן -- ,אַרױסװײיזן
רחמנות ,און זיך דערביי געדונגען ,געװאָלט אַרויסקריגן װאָס מער ,לסוף איז מעָי
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מושווה געװאָרן און אַניסקי האָט פאַרשריבן די שפּרוכן ,װאָס זיי האָבן אים אי-
בערגעגעבן.
איינמאָל בין איך בייגעווען ביי אַזאַ .משא ומתן אַניסקי האָט מיך
מיטגענומען אונטער דעם אויסרייד ,אַז אַזױ װי ער איז נישט קיין צו גרויסער
כתבא רבא און איז דערצו נאָך אַביסל געשלאָגן אויף דער ראיה ,האָט ער מיך,
זיין פּלימעניק ,מיטגענומען איך זאָל שרייבן .געדענק איך ,אַז ווען מיר האָבן זיך

מיט דער זקנה געזעגנט ,האָט זי אַנ-סקין געבענטשט און צוגעװוונטשן ,אז גאָט
זאָל אים צושיקן

פּרנסה

ויה ;
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בהרחבה,

נושאי

המטה.

--

האָלצשניט

פון שלמה

ידאָיל.

אַפּשפּרעכערקעט (וקנות)
כדי צו געבן אַ באַגריף וועגן דעם אינהאַלט פון די שפּרוכן און סגולות ,מיט
וועלכע' ווייבערשע אָפּשפּרעכערקעס האָבן זיך באַנוצט (וועגן מענער אָפּשפּרעכער
 --שפּעטער) ,װעל איך דאָ ברענגען אַ צאָל טעקסטן פון די גאָר פאַרשפּרײיטסטעאון אָנגענומענסטע .טעקסטן פון שפּרוכן :צו ,עין-חרעס" ,צו סתם אַ קרענק-- .
אויף ייִדיש און אויף אוקראַיניש .כ'וועל אויך איבערגעבן וי אַזױ די ,זקנות"
האָבן זיך כשעת-מעשה אויפגעפירט,

צו אַן עין-הרע
דדרײ

(שטאַרק פאַרשפּרײט):
זיצן

וױײיבער
אײנע

עיךדהרע

אן

געקומען

אַהן זאָל עס

אים אַרױספאַלן
געטאָ,

עפּעס
נישט

()...

דער
נישט

אַ מאַן האָט אים

צו

אַרױספאַלן
פיזש

האָבן

מחלה.

זאָל זיך

און אַזזי וי

גיץ .אױב

זאָלן איר

זיין קיין שום
גוטס

זאָגט:

איץ

און

די האָר פון זין באָרד.

קיין וועג,

זאָלסטו

אויף

שטיץ.

--ניין,

אט

געהילט

עם

איז

(א"ר)

עפּעס געטאַן

זאל

א רױי

האָט אים

(איך)

די ציין און די בריסטן

דער

ים האָט

קיין

נירן,

אִזף

האבן

קיין עין-ההרע

ציִען

איז

און אויב

די מ"לב

די דריי וייבער

דיר

חזקיהן

און

איינע
איינע

זאָגט
זאָגט:

אַן ()...
פון

האָט

ואַנען

אַן

ניששט

אױף

און סזאָל

זאָלן זיך פאַר דיר
בי דיר

ס'זאָל
געװאָרן

דיר

נישט

עולט

מיִען ,או אַלדאָס

אײיביק

פון זיין

אןן

קרענק,

און אייביק
אַזױ

זיין,

זאָל דיךר

גאָט צושיקן אַ דפואה שלימה אויף אַלע דיינע גלידער און אוױיף דיין גאַנץ
לייך

און

לעבן.

טפו!

טפה

טפן

(שפּייט

אױס

דר"י

מאָל

אָן

און הייבט

געניצן.

(חיה בילה שאַפירע,
דעם דאָזיקן שפּרוך האָבן

מיר פאַרשריבן

אין עטלעכע

אַלט קאָנסטאַנטיך).
װאַריאַנטן,
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אברהם

אַן אַנדער שפּרוך צו אַן ;עין-הרע":
מיט דער הילף פונעם אַלמעכטיקן גאָט .דער ואָס היילט אוֹלע קראַנקע,
זאָל אָפּטאָן פון דיר

דער

װאָס זיינען

באַגעגענישן,

()...

דיר געקומען

לופט ,װאָס איז ח"ר געשיקט
האָט אויף

געבליקט,

דיר

שלעכטער

סיי פון דער

געװואָרן ,סיי פון אַ בייזן מעטטשטס

קוק ,װאָס

צי איז עס פון אַ מאַ ,אָדער אַ פרױי ,סיי פון

אַלט ,סיי פון ;יונג  --זאָל דיר
נישט אין זיין האַרץ אויך

אַלע וייטיקן

און קראַנקייטן

אַנטקעגן

און

בייזע

נישט שאַָדן ,נישט אין זיין לייב און לעבן

נישט אין דיין לונג .דען אליהו הנביא האָט באַ-

געגנט דעם מלאך .אעזטריכו" ,פרעגט אליהג חעם מלאך :וווּהין ווילסטו גין?
דער

זאָגט

מלאך:

איך וויל גיין צו ()...

קאָפּנס און אַריינדרינגען אין זיינע

און וויל זיצן ביי זיין (איר) צו"

(אירע) אָדערן אן אין אַלע ינע

גלידער ,און איך וויל עסן זיין (איר) פלייש
דאָ שפּרעכט אליהו הנביא
אויסצוטרינקען

קיין רשות צו שעדיקן אים (איר) נישט
פון זייטע (אירע)

זיין (איר) בלוט.

צו אים :אַזױ וװוויל וױ דו האָסט נישט קיין רשות

גאָר דאָס װואַסשר פונעם
גליהער.

און טרינקען

(אירע)

ים ,אַזױ אױך זאָלסטו נישט האָבן
אי זיין (איר) ליב אן קישט איינס

אויב אימיצער

פון די מענער

אָדשר פרויען פון

דער וועלט האָט דיר אַ ביין אויג געגעבן זאָל עס חיר נישט שאָד ,נישט
בייטאָג און נישט ביינאַכט .און אַזױ וי אויף די קינדער פון יוסף הצדיק האָט
קיין מייז אויג קיין שליטה
איידער

מ'קען

שטונדע

זאָלסטו זיין פריש

ניין ציילן,

נישט געהאַט ,אַזױ זאָל אויך דיר נישט שאדן אוװן
זאָל השם

און געזונט ,אָמן סלהה.
(שרה גרינבערג ,פּראָסקוראֲלו)

די אָפּשפּרעכערקעס האָבן אָפּטמאָל זיך
ייַדיש מיט אוקראיניש ,אָדער גאָר אינגאַנצן
און ס'איז ,אגב ,ניז גאָר מערקװוירדיק
נישט קוקנדיק אויף דער אָפּגעזונדערטקייט,
זייערע אַרומיקע גױיַשע שכנים,

יתברך

חיך

אויסהייק,

און צו דער

באַנוצט מיט געמישטע שפּרוכן --
אויף אוקראַינישן לשון.
און ממש אומפאַרשטענדלעך ,װאָס
אָפּגעשלאָסנקײט פון די ייִדן  --פון

נישט קוקנדיק

אויף דעם ביטול מיט וועלכן די

ייִדן האָבן אַרונטערגעקוקט אויף דער אמונה אינעם אייזל"  --דאָך אַז ס'איז
געקומען צו פאָלקס-סגולות ,צו אָפּשפּרעכענישן,

האָבן די ייִדישע

פאָלקס-מאַסן

אֲפּילו פרומע ייִדן ,אַרױסגעװיזן אַ גרויסן צוטרוי צו גויַשע אָפּשפּרעכער ,טרעפער,
מכשפים און איבערהויפּט צו ,טאָטערן" .עס איז נישט געווען קיין זעלטנפאַל צי
רופן אַ גױיַשע אָפּשפּרעכערקע ,אָדער גיין צום ;טאָטער* .מ'האָט אָפּטמאָל צו אים
געפירט א חולה מיילן-יוייט .ס'פלעגט אויך טרעפן ,אַז מ'האָט געשיקט אַ שליח

מיוחד צו אַ ,טאָטער" ,כדי ער זאָל הינטער די אויגן אָפּשפּרעכן פון אַ געוויסער
חולאת .אין אַזאַ פאַל האָט דער שליח מיטגענומען צום ;טאָטער* אַ חפץ פונעם
3
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאַר

קראַנקן ,װוי אַ העמד פון אַ דערװאַקסענעם ,אָדער אַ וויקלשנור פון אַ קינד ,דער
טאָטער האָט איבער דעם חפץ געשפּראָכן ,און דער חולה האָט דאָס דערנאָך אָנ-
געטאָן און געטראָגן ביז ער איז געזונט געװאָרן.
כ'וועל דאָ איבערגעבן צוויי שפּרוכן אין אוקראַיניש װאָס יידישע אָפּשפּרט-
כערנס האָבן זיך מיט זיי באַנוצט .,די ערשטע האָב איך געהערט פון אַ פּראָמע-
סיאַנעלער אָפּשפּרעכערין אין מיין הײימשטאָט פּראָסקוראָוװ; די צווייטע האָב איך
פאַרשריבן פון חייקעלע טווערסקי*) ,זכרונה לברכה ,אין די שלום עליכם הייזער,

גיו-יאָרק :
צו אַן עין -הרע:

פריסטריט יאַ טעבע וױמאָוליאַיו ,איז פּאָטילנעצי ,איז זאַוילנעצי,
איז הרודעי,

איז קריזשעי,

איזן פלעמשעי,

איז

איז רוטשאָק ,איז פּאַליטשאַק,

זעויוואָטאַ ,איז ספינע ,איז ניזשאַק ,איז קאַלינאַק ,איז פיד קאָלינאָק ,איז
ווסיענקאָהאָ
נעי .טשי

טילאָ .טשי
טי איז אָטשעי,

פּיון-דובאָוועי.
נשי.

טשי

פי

טעזי

()...

זשידאָווסקיך,

טשי

טעליאַטשיך.

ווסיענקאָהאָ

שי

טשי
טי
--

אָטשערעטאַ,

איז

יא טעבע

טילאַ .טוט

ני לאָמאַטע.

טשי

טשי

פאַנסקיך,

פּאַראַבטשיך,

וױימאַװליאַיו

יאַ טעבע

טשערואַננאָאי
װימאָווליאיו

נאַ באָלאָטאַ ,נאַ סיניע

איסטשענני

אי

טשי
--

טי

טשי

טשי

יאַ טעבע

וױימאָ-

אַנגעלסקיך,

טי דיטיאטשיך,
איז

מע"

קראָווי,

איז

טוט טאָבי גי קאָראָניטיסיאַ.

קראָווי ני פיטע ,זשאַווטאָאי
איז

טי

וועטשער-

צײהאַנסקיך,

איז קאָסטי,

טאָבי ני וועסעליטיסיאַ.

יאַ טעבע

()...

קאָס-

סס"לאַין

נאַ

מאָריע ,נאַ קאַמענפמ"ע האָרע .טאַם טאָבי

וועסעליטיסיאַ ,טאָס טאָבי קארעניטיס"אַ,
פּערעקידאַטע.

טי

טשי

טשי

טי דובאָוועי,

ראַנטעי,

טי זאַהראַניטשנע.

אָטשעי

זשינאטשיך,

בילאַהאַ טילאַ ני מאַריטע.
טי

טשי

טשי

טי איז מיסלי,

טרי-דובאָוועי,

טי פּידאָראָזשנעי,

לִיאֵין איז

טי

טי פריסטריט,

טי נאַסלאַנעי,

טי זאַסגא-

פראָפּאַדי

פּיסקאָס
אין

פּערעסיטאטע,

קאמניאמי

באָזש-יאַואַ

ווסיך

ליצאַ

אי

סוויאַטיך,

(ייִדישע

איבערזעצונג):

בייז אויג איך שפּרעך דיך אַרױס פון דעם נאַקן ,פון דעם שטערן ,פון דער
ברוסט ,פון די פּלײצעס ,פונעם חוט-השדרה ,פון די קנעכלען ,פון די פינגער ,פונעם
בויך ,פונעם רוקן ,פון די פיסעלעך ,פון די קניעלעך ,פון אונטער די קניעלעך,
פונעם גאַנצן קערפּער .צי ביסטו אַ בייזאויג ,צי ביסטו אַן אָנשיקעניש ,צי ביסטו אַ
פאַרשלעפּעניש .צי קומסטו פון די אויגן צי פונעם געדאַנק ,צי ביסטו אַ מעת-לעתי-
*) חייקעלע טסווערסקי ע"ה .,אַ גרויסע מלומדת ,די טאָכטער פונעם חסידישן רבין ף'
מאָטעלע שפּיקאָװער ,די פרוי פונעם רבין ר' נחומצע טריסקער װואָס איז אומגעקומען אין
היטלערס קאַלכאויוונס הי"ד ,די מוטער פונעם העברעישן שרייבער יוחנן טווערסקי,
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קער ,אַ האַלבימעת"לעתיקער ,צי אַ דריי מעתילעתיקער .צי ביסטן אַן אינדערפריע-
קער צי אַן אויפדערנאַכטיקער .צי ביסטו געקומען פון וועג צי פון יענער זייט
גרעניץ .איך שפּרעך זיך אַרֹױס פון ( ;) ...צי ביסטו געקומען פון אויגן פּריצישע,
ציגיינערשע ,ענגלישע ,יידישע .צי פון אַ פרוי .צי פון אַ מאַן .צי פון אַ מיידל.
צי פון אַ קינד .צי פון אַ קעלבל .איך שפּרעך דיר אַרױס פון די ביינער ,פינעם
בלוט און פונעם גאַנצן קערפּער .נישט דאָ זאָלסטו זיך פרייען .נישט דאָ זאָלסטו
זיך אײינװאָרצלען .דעם ווייסן קערפּער זאָלסטו נישט מוטשען .דאָס רויטע בלוט
זאָלסטו נישט טרינקען .די געלע ביינער זאָלסטן נישט ברעכן .איך שפּרעך דיך
אַרױס פון ( ) ...און שיק דיך אַװעק אין די אָטשערעטן .אין די בלאָטעס ,אויף דעם
בלויען ים ,אויף די שטיינערנע בערג .דאָרטן איז דיין מקום צו פרייען זיך .דאָרטן
איז דיין פּלאַץ איינצוװואָרצלען זיך ,מיטן זאַמד זיך איבערצושיטן און מיט די
שטיינער זיך איבערצוװאַרפן .פאַרשװינד און וװוער פאַרפאַלן פון גאָטס געזיכט און
פון אַלע הייליקע,
(הינדע די טיקערן ,פּראָסקוראָוו)

וי חייקעלע טווערסקי ע"ה האָט מיר איבערגעגעבן האָט זי די ווייטערדיקע
שפּרוך געהערט פון אַן אַכציק יאָריקער זקנה ,װאָס האָט אױיפגעהאָדעװעט די
קינדער ביי איר פאָטער ,דעם שפּיקאָװער רבין ,אין הויף,

ע:
צו אַן עהיןר-
פּערשים ראַזאָם ,דאָברים טשאַסאָם :
פּרישלאַ יאַ { )...ראָקו װיקליקאַטע .ײאַ טאָבי וויזוואַי ,זאַ טאָבי
ויקליקאַיז ,יאַ טאָבי וױיטיניאַיו ,יאַ טאָףי ווירובאַיו .טוט טאָבי ני בוטע,
גי ראָסקאָעשיוואַטע .טשערװואָננו קראָוו סנאיָסאַטי ,בילו קיסט ני לאָמאַטי.
אידי סאָבי נאַ טשאָונע מאָרע ,דע קורי ני פּידוט ,דע הוס" ני געגנוט ,דע
סאָבאַקאַ ני לאַיע .טאַס טאָבי בוטי ,טאַם טאָבי דאָסקאָשיוואַטי.
דרוּהים ראַזאָם דאָברים
.ייג

אט

א

,.,

אע

יג,.....,

4

יא

וי"

;יאית.

אק

אי

אק

טשאַסאָם :
}0י....-.ָ.-

א

א

 --אנג

אי

אנ

איאהא

יי

האר

ייט

והאי

א

...טנ

אי

רמאת

...י.י

אי

עי

אמ

=-

אואט

(ייִדישע איבערזעצונג);
צום ערשטן מאָל אין אַ גוטער שעה:
געקומען בין איך ( ) ...אַ נישטיגוטן אַרױסצורופן .איך פאָדער דיך אַרױס,
איך שריי דיך אַרױֹיס ,איך צי דיך אַרױס ,איך האַק דיך אַרױס .דאָ איז נישט פאַר
דיר צו זיין ,צו לאָזן זיך וווילגיין ,צו סמאָקען דאָס רויטע בלוט און צו ברעכן די
ווייסע ביינער ,גיי דיר אויפן שװאַרצן ים -- ,דאָרט ווו הינער וועלן נישט גיין
ווו גענדז װועלן נישט גוגערן :װו אַ הונט װעט נישט בילן ,דאָרטן באַדאַרפסטו זיין
און דאָרטן זיך לאָזן װוילגיין.
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צום צווייטן מאָל אין אַ גוטער שעה:
ואר

אהא

הארי

אוו

אה

וא

אי

א

אהי

א

אי

אי

אי

פא

אי

אי

אהי

ואס

א"ה"

ההא

הי

ווא

עמעט

עטאר

אט

סט

עיראעט

אטאט

א

0

אעאע

ער

2

די שפּרוך האָט מען געוויינטלעך געזאָגט דריי מאָל .דערנאָך בייגט מען זיך
אַריבער צום חולה ,מ'רוימס אים איין אין אױיער/ :ני האָרי ,ני באָרי ,ני קאָרי".
מ'שפּײיט אויס דריי מאָל און מ'הייבט אָן שטאַרק געניצן,
חייקעלע טווערסקי ע"ה האָט מיר אויך איבערגע
ג
ע
ב
ן
א
ַ
ק
ו
ר
צ
ע
שפּרוך צו
אַ ,גוט-אויג? :מ'רופט צונויף דאָס גאַנצע בני-בית .מ'שטעלט זיך אויס אין אַ
ראָד ,אַרום דעם בעט פון חולה ,מ'נעמט זיך אן ביי די הענט ,און די עלטסטע
פון אַלע זאָגט :פ
ּ,לוני (פּלונית) בן (בת) פּלוני(ת) האָט אַן עין-הרע" .און אַלע
אַרומיקע שרייען אויס, :א,ו-וואַ ,או-ואַ ,או-ואַ ,אַן עבירהף,
אַזױ

טוט מען צען מאָל און מ'גענעצט

בציבור.

צו סתם אַ חולאת:
בשם ה' אלקי ישראל ,שיק זיין מלאך ורפאל ,אַז ער זאָל אויסהיילן דעם
חולה ( )...פון אַלע זיינע קראַנקייטן און ורייטיק .איך באַשווער אינעם
נאָמען פונעם אַלמעכטיקן גאַט יתברך שמו און מיי אַלע זיינע געבאָט; בוי
דער זון און דער לבנה :בי די מלאכים װאָס ווזימען אין הימל פון אונדזער
האַר-גאָט יתברך שמת בי די שטערן װאָס זיינען אין הימל פון אונדזער
האַר גאָט יתברך שמה בי די ניין דורות און ניין ספרי-תורות; ביי די צען
געבאָט און ביי די צען ספירות .איז די קרענק אין הויז געקומען; אָדער אין
ועג פון וינט אָנגעוױײיט; אָדער פון רעגן אָנגעשפּרײט; אֶחֹר פון האָן
אָנגעקרײיט; אָדער שדים אָפּגעטאָ -- .פון דעם אַלעמען הייל אים ,דו אֵל-
מעכטיקער גאָט אין דער דאָזיקער שטונדע ,אין זכות פון אונדזערע אבוח:
אברהס ,יצחק און יעקב; און אין זכות פון משה ,אהרן ,דוד און שלמה; אוו
אין זכות פון אונדזערע אמהות :שרה ,רבקה ,רחל און לאה ,מרים הנביאה
און אסתר המלכה .השם יתברך זאָל שיקן אַ רפואה שלמה אין דער דאָזיקער

שטונדע אמן סלה.

(הינדע די טיקערן ,פּראָסקוראָוו)
די הכנות פאַרן אָפּשפּרעכן און דער אופן וי די אָפּשפּרעכערקעס פירן
זיך בעתן אָפּשפּרעכן  --זיינען פאַרשײידנאַרטיק און טשיקאַװע ביז גאָר :זיי מאַכן
אַלערלײ גרימאַסן ,מ'גלאָצט מיט די אויגן ,מ'דרייט מיט דער נאָז ,מ'בלאָזט מיט די
ליפּן .,אייניקע בילן וי די הינט ,קריכן אויף אַלע פיר ,מעקען װי די לעמער,
דרייען זיך אין א ראָד ,שפּרינגען אויף איין פוס אַרום דעם בעט .זיי באַנוצן זיך
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אויך מיט פאַרשײדענערלײ מכשירים ,װי :אַ מעסער ,אַ קאַם ,אַ זיפּ ,אַ זאָק ,און
אָפּטמאָל אַפילו אַ ראָד פון אַ װאָגן.
דאָס רוב אָפּשפּרעכערקעס ,איידער זיי הייבן אָן צו זאָגן זייער שפּרוך ,װאַשן
זיך די הענט זיבן מאָל ,נאָך יעדן מאָל װאַשן זיך ,לייגט די אָפּשפּרעכערקע אַרױיף

אירע הענט אויפן קאָפּ פון חולה .און ווען זי ווערט פאַרטיק מיטן זיבעטן מאָל זיך
װואַשן ,נעמט זי שוין דעמאָלט נישט אַראָפּ אירע הענט פונעם חולהס קאָפּ ,ביז זי
ווערט אינגאַנצן פאַרטיק .נאָכן אָפּשפּרעכן לעקט זי געוויינטלעך דעם שטערן פון
קראַנקן אויך זיבן מאָל ,און שפּייט אויס נאָך יעדן לעק דריי מאָל דורכאַנאַנד,
מאַכט נאַס איר פינגער מיטן שפּייעכץ פונעם קראַנקן ,אָדער מיט דער השתנה
זיינער ,און מיט דער פליסיקייט באַנעצט זי זיין שטערף
אייניקע ווידער נעמען געוויסע קרייטעכצער ,װאַרפן זיי אַריין אין אַ גלאָז
װואַסער ,כדי ס'זאָל אָנציֶען .דורך דער צייט ,װאָס די קרייטעכצער ציען אָן און
דאָס װאַסער באַקומט קאָליר ,האַלט די אָפּשפּרעכערקע אין איין װאַשן זיך די
הענט אוז זאָגן אירע שפּרוכן ,פון די קרייטעכצער ווערט געוויינטלעך אַ קאָלירטע
פליסיקייט .ווען זי ענדיקט די שפּרוכן פילט זי אָן איר מויל מיט דער פליסיקייט
און דורך אַ זיפּ באַשפּריצט זי דאָס פּנים פונעם חולה ,דריי מאָל כסדר,
אין לעטיטשעוו איז געווען אַן אָפּשפּרעכערקע ,גנענדל האָט זי געהייסן ,װאָס
האָט געשמט איבער דעם גאַנצן געגנט .ווען מיר האָבן באַזוכט לעטיטשעוו און
געהערט וועגן איר שם-טוב ,איז אויף מיר געפאַלן דער גורל צו מאַכן זיך קראַנק
און זיך לייגן אין בעט .דורך אַ שליח מיוחד ,אַ חשובן לעטיטשעווער תושב,
האָבן מיר זי געבעטן צו קומען .זי אַראָפּצוברענגען האָט מען באַדאַרפט האָבן אַ
באַזונדערע זכיה .ראשית ,דערפאַר װאָס זי פלעגט ביי קיינעם קיין געלט נישט
נעמען .שנית ,איז זי שוין געווען אין טיפן עלטער ,קוים געשלעפּט די פיס .גע-
שטאַמט האָט זי פון אַ זייער מיוחסדיקער משפּחה ,לויטער רבנים און צדיקים ---
האָט זי דאָס געטאָן לשם-מצווה,
דער שליח האָט איר דערציילט ,אַז איך בין אַ ייַד אַ תלמיד-חכם ,אַ גרויסער
מיוחס ,אַ בז"רב ,דערצו אַן אורח ,װאָס איז געקומען צוליב אַ דבר-מצווה און
איז פלוצים פאַרשלאַפט געװאָרן .איז זי צו מיר געקומען.
צום אַלעם ערשטן

האָט זי אַלעמען אַרױסגעשיקט .אַז מיר זיינען געבליבן

אַלײין ,האָט זי דאָס צימער אויסגערויכערט מיט קרייטעכצער ,װאָס זי האָט מיט
זיך מיטגעבראַכט .געהייסן מיר אױסטאָן דאָס אונטערשטע העמד ,גענומען דאָס
העמד ,געמאַכט איבער דעם פאַרשיידענע העוויות ,געמורמלט שפּרוכן ,אָפּגעװישט
מיט דעם מיין שטערן און אַװעקגעלײגט דאָס העמד ביי מיר צוקאָפּנס .זי האָט
אַרויסגענומען אַ ניי שאַרף קניפּיקל (מעסערל) ,עס געהאַלטן איבערן וויירעך פון
די קרייטעכצער און עס אויך אַנידערגעלײגט אונטערן קישף
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דעמאָלט האָט זי זיך גענומען ואַשן די הענט .זיבן מאָל האָט זי די הענט
געוואַשן ,און צווישן איינמאָל װואַשן און דעם צווייטן מאָל האָט זי איבער מיר
געאַרבעט מעשים .נישט גערוט קיין מינוט :געבראָכן פּיסקעס ,געצויגן מיך ביי
די אויערן ,זיך אַרױפגעלײגט אויף מיר און נישט אויפגעהערט די גאַנצע צייט
צו רעדן אומפאַרשטענדלעכע ווערטער .כ'קען עד היום נישט פאַרשטיין װוי ס'האָט
זיך ביי מיר גענומען אַזויפיל כוח אויסצוהאַלטן די גאַנצע פּראָצעדור ,װאָס האָט

זיך געצויגן וי אַן אייביקייט,

'

|

ווען זי איז פאַרטיק געװאָרן מיט אירע אומענדלעכע שפּרוכן ,האָט זי אַרױס-
גענומען פון אונטערן קישן דאָס מעסערל ,אָפּגעשניטן מיט דעם די נעגל פון
מיין לינקער האַנט ,די תפילין-האַנט ,גענומען אַ שטיק ווייך ברויט און האָט אין
דעם ווייכן ברויט אַרײנגעקנאָטן די נעגל ,מיר דאָס געגעבן אין דער האַנט און
אָנגעזאָגט ,אַז מ'זאָל דאָס געבן עסן צו אַ שװאַרצן הונט אַ זכר( ,ווייל אַ הונט ,אַ
נקבה ,העלפט בלויז צו נקבות) ,אַזױ זאָל איך טאָן דריי טעג כסדר ,שניידן מיט
דעם מעסערל די נעגל ,אַרײנקנעטן אין ווייכן ברויט און דאָס געבן צו אַ שװאַרצן
הונט דווקא .דאָס העמד האָט זי מיר געהייסן אָנטאָן צוריק און זיך מיט דעם
נישט שיידן אויך דריי טעג כסדר,
אין שעפעטיוקע האָט מיר אַ יײַדענע ,אַ מסיחה לפי תומה ,דערציײילט אַ
מעשה שהיה ,װאָס האָט מיט איר אַליין פּאַסירט;
אין די ערשטע יאָרן נאָך איר חתונה האָבן זיך ביי איר נישט געהאַלטן קיין
קינדער .יעדעס מאָל װאָס זי איז פאַרגאַנגען אין טראָגן האָט זי מפּיל געווען ,אַזױי
עטלעכע יאָר כסדר .זי איז געפאָרן צו דאָקטוירים ,אָבער זיי האָבן איר נישט גע-
האָלפן ,ביז איינע אַן אָפּשפּרעכערקע ,אַ זקנה ,האָט איר געגעבן אָט די דאָזיקע
סגולה :

זי האָט איר געהייסן נעמען אַ שװאַרצע קאַץ ,װאָס האָט נישט קיין איינציקע
ווייסע האָר ,און זאָל אין אָװונט ,איידער זי לייגט זיך שלאָפן ,אויסצופּן פון דער
קאַץ עטלעכע האָר ,רויכערן זיי אויף הייסע קוילן און דעם רויך ארינאָטעמען
בלויז דורך דער נאָז .דאָט מויל זאָל זי האַלטן צוגעמאַכט ,אָט אַזױ זאָל זי זיך
נוהג זיין זיבן אָװנטן דורכאַנאַנד .נאָכדעם זאָל זי אין אַ ליכטיקער לבנה-נאַכט

נעמען די קאַץ און גיין מיט איר צום טייך ,אױיסשפּײען דריי מאָל אַנטקעגן דער
לבנה און זיבן מאָל אין טייך אַרֹין ,צובינדן אַ שטיין צום האַלדז פון דער קאַץ
און זי געבן אַ װאַרף אַריין אין טייך און שנעל אַנטלויפן אַהיים  --נישט אומקוקן
זיך אויף צוריק,
און די ייִדענע האָט מיך פאַרזיכערט ,אַז ס'האָט איר געהאָלפן ,זי האָט נאָב-
דעם געבוירן עטלעכע קינדער ,װאָס אַלע זיינען אױיסגעװאַקסן געזונטע און
שטאַרקע.
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אָפּשפּרענער (וקנים)
און נישט נאָר פרויען  --זקנות האָבן געװוּסט דעם סוד פון שפּרוכן,
סגולות און תרופות .אין אַ סך שטעט און שטעטלעך איבער אוקראַינע האָבן זיך'
געפונען אויך מענער  --זקנים ,װאָס זיינען געווען נישט קיין קלענערע ,ספּעציאַ-
ליסטן* אויף דעם דאָזיקן געביט .אויך זיי האָבן געקאַנט פאַרשיידענע שפּרוכן.
געװוּסט אַ סך סגולות  --און אויך על כל צרה שלא תבוא .מ'האָט אָבער אין די
,זקנים" װוינציקער געגלויבט װי אין די ,זקנות" און צו זיי זיך זעלטענער גע-
ווענדט.

און אינגאַנצן אַנדערש זיינען די נוסחאות פון די שפּרוכן פין ;זקנים" ,װוי'
די שפּרוכן פון ,זקנות" ,זיי אונטערשיידן זיך אין תוך און דער עיקר אין לשון.
ווייבערשע אָפּשפּרעכערקעס האָבן זייערע שפּרוכן געזאָגט אין ייִדיש ,אוקראַיניש,
אָדער געמישט ביידע שפּראַכן איניינעם  --מענערשע אָפּשפּרעכער אָבער האָבן
זיך באַנוצט כמעט אויסשליסלעך

מיט לשן-קודש ,דאָס הייליקע לשון פון דערר'

תורה הקדושה ,און אָפּטמאָל אויך מיטן לשון פון זוהר.

די ידיעות זייערע האָבן די ,זקנים* על פּי רוב געשעפּט פון אַלטע כתבי-יד,
אָדער זעלטענע פאַרצייטיקע ספרים ,װאָס זיינען צו זי געקומען בירושה פון
פאַרגאַנגענע דורות.
אין דראַזענט האָב איך ביי ר' ישראל שרײיבמאַן ,אַ גמרא-מלמד ,געזען אַזאַ:
כתבייד פון לחשים ,סגולות .תרופות און השבעות .װוי ער האָט מיר איבערגעגעבן,
שטאַמט דער ספר פון פאַרצייטיקע צדיקים ,און אז די ווירקונג פון די שפּרוכן,
לחשים און השבעות פון דעם כתב-יד זיינען בדוק ומנוסה .ער האָט טאַקע געשמט'
אינעם גאַנצן געגנט זוי אַ פּועל-ישועות און ס'האָט זייער אָפט פּאַסירט ,אַז מ'איז:
געקומען צו אים פון אַנדערע ווייטערע שטעט.
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יידישע עטנאָגראַפּיע און פאָלקלאָך

דעם כתב:יד האָט ער
האָט קיינעם נישט געטרויט
דערלויבט ,פאַר אַ געוויסער
ביי אים אין הויז,

געהאַלטן זייער הייליק ,געציטערט איבער אים און
אַרױסצונעמען אים פון הויז .אונדז אָבער האָט ער
געלט-פאַרגיטיקונג ,אָפּצופאָטאָגראַפירן דעם כתב-יד,

1ס
אאז= (40 2 7

סן

ואש  2סיוי

/ב*א תגביא?א ויעע

יה די סוחטו הש

( ,31ת-הפ  3:לג

שָׁ רס'ץ יו ויבש והז באז סא ב{עג ,

ימ  064רעמונ  88בי סאובן  4631סמת 21
 ?3 4הארשסיר? 4

יס  1יה 2 60

}א ית/.

יס וֹבהת .ית3 .ט' על ( 80ן : 2

 180 850 144יא{  310טיס יוותי אס  340סוב סו ינא יסבֿומנן
רער  22 15זתיועיו /ב-ייכץ ומא  31ספיס תמר
|
ותי:ריון 30 322 ,תיפט
91

בסביכתו יט 2 2 2

אל ס תינא הב) תלוין 38

ראט 447ויל4

עביל 0

תיקטת |6386טאי היהי ה-י װיקס סות

קה -ת,י סא ווע 230

על ? סאיט

א לק  142תא שי מקגסֿצה  2412סכת04 ,ץ

= +וי סות

ונתי מלובֿן יינ ויסףקן אלו ךמס

שו הו 1ובס  8204וניי |יס כדידה סהוא מתוט 0220

וֹיתוֹה  32 11ויולכ וט
שפּרוך,

ביי ר' ישראל

שרייבמאַן,

דראַזשנע.

איך װעל דאָ איבערגעבן אי
יניקע לחשים און סגולות פון דעם דערמאָנטן
כתב-יד ,װא
ָס זיינען אין אַראַמיש געמישט מיט העברעיש,

לחש לעינא בישא (אַ שפּרוך צו אַ גוט-אויג) צו זאָגן דריי מאָל;

משביע אני אתכם כל מיני עינא בישא .שינא אוכמא ,עינא יקידא ,עינא
קצרה ,עױנא דחבה ,עינא ששרה , עינא עקומה ,שינא עגולה ,עינא שוקעת,
עינא בולטת ,עינא רווחת ,עינא דדיכרא ,ינא דנוקבא ,עינא דאשה ובתה,
עינא דאשה ואחותה ,עינא דאשה וכלתה ,עין דבחור ,עין דזקן כל מיני
עינא בישא שיש בעולם ,הן היהודאי ולהבדיל והן דארמאי ,שראתה והביטה
בעין הרע על () ...בכח אש הטבע ,גזרנא והעותבענא שליך עינא בישא --
בהאי עינא עילאה ,עינא קדישא ,עינא חדא ,ינא חיזורא ,עינא דאיה ,חיוד
גו חיור ,עינא דכליל כל חיחר ,עינא דכלא ,עינא פקיחא ,עינא רחמי ,ועינא
דלית עלה גבנוני ,עינא דלא נאים ,עינא דכל שיינין בישין משתמרין ומ-
טמרין גו כיפין ימן קדמוה ,עינא דנטר לישראל לעלמין כדכתיב :הנה לא
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אנוהם
ינום

ישן שומר

ולא

ישראל

יראין למיחלים לחסדו
גזדנא
ביתא
בן)...

והשתבענא
ומן הדין

שמור,

ומן

מחחזא

בישא
הדין

ולא בחלום ,בשום אבר

וסגור ,ינטול,
ל"ב

תסובבני פלט
כדי

עינא

ל"ג  .)81 --בהאי עינא ועילאה 'יעינא פקוחה,
שתסהרין

ותתרחקין

ותברחיץן מן הדין

ולא

בהם

כוח לשלוט

(,)..

יהיה

שום

לא ביום ולא בלילה ,ולא בין יום ובין לילה ,ולא בין לילה ליום,

לא בהקיץ
(תהלים

(תהלים קכ"א  )4 --וכתיב :הנה יעיץן ה' אל

(תהלים

עליך

רעכטמאַז

צוֹ קענען

 :0אתה

מרמ"ח

וניצול,

ונמלט,

ונשלט

בה

מכל עינא ביששא ,כדכתיב

סתר

לי מצר

תצרני

רני

סלה

רני תצרני מצר לי סתר
פאַרגלייכן

מִיט די ,זשאַרגאַנישע*

אברין ושס"ה גידץ ויה"ח ()...

אָט"-דעם

;ווייבערשע*

אתה.

געבראַכטן

שפּרוכן

פלט

תסובבני

סלה.

,מענערשן"

העברעיִשן לתש

 --גיב איך דאָ די יַדישע איבער"

זעצונג:
כ'באשװוער אייך אַלע מינים בייזע-אויגן ,אַ שװאַרץ אויג ,א שװוער אויג ,אַ
שמאָל אויג ,אַ ברייט אויג ,אַ גלייך אויג; אַ קרום אויג ,אַ קיילעכדיק אויג ,אַן
אײינגעפאַלן אויג ,אַן אַרױסגעסטאַרטשעט אויג .אַן אויג פון אַ זכר ,אַן אויג פון
אַ נקבה ,אַן אויג פון אַ ופרוי מיט איר טאָכטער ,אַן אויג פון אַ שנור מיט אַ שוויגער,
אַן אויג פון אַ בחור אַ יונגן ,אַן אויג פון אַן אַלטן .אַלע מינים פּאָר-אויגן װאָס זיינען
פאַראַן אויף דער וועלט ,סיי פון אַ יידן און להבדיל פון אַ גוי ,וװואָס האָט געבליקט
און געקוקט מיט אַ שלעכט אויג אויף ({ ) ...איז מיטן נאַטירלעכן כוח .פון פייער
בין איך גוזר און באַשווער דיך בייז אויג ,מיט דעם אייבערשטנס אויג ,מיט דעם
הייליקן אויג ,מיט דעס איינציקן אויג ,מיט דעם בלאַסן ווייסן אויג ,מיט דעם אויג
פונעם קאָרשון ,ווייס אין ווייסקייט ,דאָס אויג װואָס איז אינגאַנצן ווייסעלעך ,אַן
אויג װאָס פאַרלענדט ,אַן אָפן אויג ,אַ דערבאַרעמדיק אויג ,אַן אויג מיט אַ בעלמע,
אַן אומאַנגענעמען אויג ,אַן אויג ,װואָס אַלע בייזע אויגן היטן זיך פאַר דעם און
אַנטלויפן און באַהאַלטן זיך אויס פון זיין קוק אין די איילן ,אַן אויג ,װאָס װאַכט
שטענדיק איבער די יידן ,וי אין פּסוק שטייט, :זע עס שלומערט ניט און שלאָפט
ניט דער היטער פון ישראל" (תהלים קכ"א )4 ,און ווידער שטייט געשריבן ,זע,
דאָס אויג פון גאָט איז אויף די װואָס פאָרכטן אים ,אויף די װואָס האָפן צו זיין וזסך"
(תהלים ל"ג )81 ,איז אָט מיט דעם אויבערשטנס אויג ,דאָס אָפענע אויג ,בין איך
גוזר און באַשװער די .בייזע אויגן ,אַז זיי זאָלן זיך אָפּקערן און דערווייטערן און
אַנטלויפן פון דעם הויז .פון דעם געגנט און פון דעם ( ,)...און אַז זיי זאָלן נישט
האָבן קיין שום שליטה איבער ( ,). ..נישט בײיטאָג און נישט בײינאַכט ,נישט צװישן
טאָג און נאַכט און נישט צװישן נאַכט און טאָג ,נישט אין דער װאַך און נישט אין
חלום .אין קיין שום אבר נישט פון זיינע רמ"ח ( )842אברים און שס"ה ( )563אָדערן.
און { ). . .זאָל זיין אָפּגעהיט ,אָפּגעשלאָסן ,באַשיצט ,אָפּגעראַטעװעט ,אַנטרינען ,באַ-
רואיקט פון יעדן מין בייז אויג ,װווי אין פּסוק שטייט :עדו ביסט מיין פאַרבאָרגעניש,
פון דעם פיינט באַהיטסטו מיך ,מיט געזאַנגען פון אַנטרינונג רינגלסטו מיך אַרום,
סלה (תהלים ל"ב  .)7 --סלה ,אַרום מיך רינגלסטן אַנטרינונג פון געזאנגען מיט
מיך באַהיטסטו פיינט דעם פון פפאַרבאָרגעניש מיין ביסט דוי

דער לעצטער
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אויך צוריקוועגס,

יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

זייער טשיקאַװע
כתב-יד,

צוויי קורצע לחשים פון זעלביקן

זיינען די ווייטערדיקע

ווען א קינד בלוטעט נאָכן ברית:
הן אחת חפצת בטוחות ובסתום חכמה תודיעני,

המטיב לאדונים עבדים

ססכרו

מעינותז תהום וארובות

נקשרים.
השמיס

לאדם
ויכלא

נטע גן .משה
הגשם

קרע את הים.

מן השמים.

מן הילד רך הנימול

הוורידין

כן יסכרו

ויכלא

מלצאת

הדם

(.)...

אַז מען באַגעגנט אַ הונט זאָל מען זאָגן :
;הונט,
וװעסטו

הונט,

בין יעקבס

איך

מיך בייסן ,וועלן

דיך וועלף

דו ביסט

קינד.

עשיו

הונט; טאַמער

צעייסן.

אַ פּאַר כאַראַקטעריסטישע סגולות פונעם זעלביקן כתב-יד:

צו ליבע:
אַז מיווערט
ווען מזועט

נישט געליבט ,זאָל מען זיך אַריינזעצן אין אַ הייסער באָד.

אַנהײיבן שטאַרק שויצן

זאָל מען די טראָפּנס

פון פנים

שזױיס

צונויפקלייבן אין אַ גלעזל אַרין ,אויסמישן די טראָפגס שוױיס מיט וואַסער,
אָדער מיט אַן אַנדער
וושמען מיזוכט

משקה ,און דאָס געבן טרינקען

צו דעך

פערזאַ ,ביי

די ליבע.

אויסצוגעפינען צי איינער .,װאָס איז אוועק
אין מרחקים ,לעבט נאָך:
מיזאָל נעמען
אום

מיטװואָך.

וואַסער א
ברענגען

אַן אי פון אַ עװואַרצער

מ'זאָל גיין צום ברונעםס

װוקא

הו ,וואָס איז געלייגט

געװאָרן

אין א דאַנערשטיק,

אַָנעזעפן

זאָגן דערביי ,איך שעפ דאָס וװאַסער פון וועגן (דעם און דעם)?.

דאָס װואַסער אַהײם

אין אַ צוגעמאַכטער

כלי .נאָך האַלבער

נאַכט

זאָל מען ביי דער שיץ פון דער לבנה ,אַריײינגיסן דאָס וואַסער אין אַ ריינעם
טאַפּ נעמען דאָס איי אין דער רעכטער
זאָגן; ;מיט דעם
תיכף

צעברעכן

האַנט ,האַלטן עס איבערן טאָפּ און

װיל

איך וויסן צי (דער און דער) לעבט אָדער נישט" אר

דאָס

פון

אי

און אַרינגיסן

אין ואַסער

אַריץן.

אויב

אי וועט זיך פּאָרמירן וױ אַ קאָפּ און וועט בלייבן ששטיין אין מיטן וואַסעך
פון אויבן ,איז אַ סימן --
פאַלן צום דעק פון טאָפּ --

די פּערזאָן לעבט.

אױב

אָבער סוועט אַרונטעךי

איז אַ סימן אַז די פּערואָן לעבט שוין

ניעסט

מער.
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אבורהם

צו קדחת

רעכטמאַן

(קאַדאָכעס):

כאַפּן אַ לעבעדיקע עװואַרצע עפּין .לעבעדיקערהייט זי אַרײנלײגן
מ'זאָל
ע שאָלעכצן פט אַ וועלשענעם נום .די שאָלעכץ זאָל מען
אין צוױיי האַלב
מאָלע ,אָדער מיש טריואַקס ,ס'זאָל אויסקוקן ווי אַו גאַנצער
פאַרקלעפּן מיט ס
נוס .דעס נוס מיט דער ששפין אינעוױיניק ,זאָל מען איבער.
קיילעכדיקער
ן לייוונט אן פאַרנייען מיט עוואַרצן פאָדים .דער קראַנקער
ציִען מיט וױיס
זאָל די שפין

טראָגן אויפן

האַלדז

זיבן טעג

כסוו.

אָט אַזעלכע און אַנדערע ענלעכע ,ממש פאַנטאַסטישע ,סגולות און תרופות
אַלערלײ מעגלעכע און אוממעגלעכע ,געוויינטלעכע און אויסערגעוויינטלעכע,
צו
און אומנאַטירלעכע חולאתן און פּגעים רעים װאָס באַפאַלן דעם
נאַטירלעכע
מענטשן  --האָבן זיך געפונען אין יענם כתב"יד.
יך זיינען דאָרט פאַראַן השבעות און צירופים װי אַזױ זיך אויסצוהיטן פון
או
שדים ,רוחות און סתם ;נישט-גוטע" ,אַן אמתער אוצר פון עטנאָגראַפישן
דיבוקים,

מאַטעויאַל,
אע

ויסערגעוויינטלעך ווערטפולן כתב-יד האָבן מיר געפונען אין ?עטיטשעון
אַן א
אָװויץ ,אַ זקן מופלג ,װאָס איז ,װי ער האָט באַרימעויש דער"
ביי ר' זלמן שלאַמ
וען אַ גרויסער סוחר ,געהאַלטן אין אַרענדע מילן און טייפן;
ציילט ,אַמאָל געו
דונגען סעדער :געהאַנדלט מיט גרויסע און רייכּע פּריצים און זיי אַלעמען
אָפּגע
,פארשטעקט אין גאַרטל*,
דער כתב-יד האָט געהייסן {ספר חכמת שלמח" און דער איגנטימער ה'
מייחס געווען צו שלמה המלך .לויט זיינע רייד קומט אויס ,אַז דער
זלמן האָט אים
נגען בירושה ,פון שלמה המלך אָן ,פון דור צוֹ דור ,ביז צו זיין
ספר איז געגאַ
פאָטער ,און פון זיין פאָטער צו אים.
אגב ,האָט ער מיט זיכערקייט

אָנגעװיזן אַז דאָס װאָס זיין פאַמיליע-נאָמען

ָװויץ (שלמה'וויץ) איז אַ קלאָרער באַװײז ,אַז ער שטאַמט פון שלמה
איז שלאָמא

המלד.
דער ספר מיט אַ פאַרצייטיקן סופרישן כתם ,אויף פּאַרמעט און
עשריבן איז
מיט דעמאַנאָלאָגיע :מיט השבעות ,שמות ,און צירופים אויסי
האָט צו טאָן בלויז
שליסלעד וועגן שדים און רוחות.
האַלט הונדערט מיט צװאַנציק זייטן .איז אױף יעדער זט
דער כתב-יד
אַ באַזונדערן שד אָדער רוח .אונטער יעדער צורה איז
אויסגעמאָלן אַ צורה פון
פון שד איבער װאָס ער איז ממונה ,מיט װאָסערע שמות
=ן דעעור נאָמען
אָנגעגעעב
און
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ציריפים

מ'קאָן

אים

צווינגען

צו באַווייזן

זיך ,אין

מיט

װאָסערע

שמות

און
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צירופים מ'קען איט צוריק פאַרטרייבן ,ס'איז אינטערעסאַנט צו באַמערקן אַז
אייניקע רוחות און שדים קוקן אויס מילדע ,גוטע און אַפילו מיט אַ ליבלעכן
שמייכל .דאָס רוב אָבער זיינעז זיי געמאָלן געװאָרן מיט בייזע געזיכטער ,ווילדע

אויגן ,מיט האָריקע לאַפּעס ,װאָס זיינען גרייט דורס צו זיין,
דער זקן ר' זלמן האָט בשום-אופן נישט געװאָלט לאָזן אָפּקאָפּירן דעם כתב-
יד ,װאָס ער האָט געהאַלטן פאַר זייער הײיליק .פון פאַרקויפן אים איז דאָך שוין
אָפּגערעדט .האָט מען ביי אים קוים געפּועלט ,פאַר אַ גאַנץ היפשער סומע ,אָפּצו"
פאָטאָגראַפירן דעם כתב-יד ביי אים אין הויז ,ער זאָל זיצן דערביי ,און אַז אוי
סער דעם געלט זאָל מען אים געבן אויך אַן אָפּדרוק פון די אַלע פאַטאָגראַפיעס
װאָס מיר װעלן נעמען .און אַזױ אַרום איז אונדז געלונגען צו קריגן אַ קאָפּיע
פונעם דאָזיקן זעלטענעם כתב-יד ,װאָס געפינט זיך צװוישן אַלע אַנדערע ווערט-
פולע חכצים ,װאָס די עטנאָגראַפישע עקספּעדיציע האָט אָנגעזאַמלט,

;+

 5ידי

 6ר +4
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וילצערנע שיל -- .האָלצשניט פון שלמה

יַדאָווין,

205

קלאַגערינס און נאַװייגערינס
אַ חוץ דעם געוויינטלעכן טיפּ פון אָפּשפּרעכערקעס ,װאָס האָבן זיך געפונען
אין יעדער שטאָט און שטעטל  ---האָט זיך אויך געפונען ,אָבער אין אַ גאָר קליינער
צאָל ,אַן איבערבלייב פון אַ זעלטענעם טיפּ זקנות; :קלאָגמוטערס"  --פּראָפעסיאָ-
נעלע באַקלאָגערינס *) ,װאָס זייער עובדא ,זייער באַרוף ,איז געווען וויינען און
קלאָגן און מאַכן אויך אַנדערע וויינען און פאַרגיסן טרערן,
האָט זיך עמיצער געפעלט ,רחמנא ליצלן ,זיינען זיי געקומען באַװויינען און
באַקלאָגן; איז עמיצער געװאָרן אַ חולה מסוכן ,אַ נוטה למות ,האָבן זיי ,איינגעץ"
לייגט װעלטן", ,געעפנט דעם ארון-קודש" ,יגעריסן קברים" .און דאָס אַלץ האָבן
זיי געטאָן מיט פאַכמענישער קענטשאַפט .זיי פלעגן זיך אַרײגרײסן אין אַ מקום-
קדוש מיט א געפּילדער ,מיט אַ יאָמערלעכן געוויין ,אױיפפּראַלן די טירן פונעם
ארוז-קודש ,אַרײנפאַלן מיט די קעפּ אינעװייניק ,קושן די ,רייניקייטן" ,זיך פאַר"
גיין אין אַ ביטערן געוויין און אויף קולי-קולות שרייען און בעטן תחנונים ,אַז
דער חולה זאָל שנעל גענעזן

ווערן .ביים ,רייסן-קברים" זיינען זיי מיט אַ יללה

געגאַנגען ביז צום הײיליקן אָרט ,דאָרטן זיך אױיסגעשפּרײט איבער די קברים פון
דעם חולהס קרוביט ,איינגעריסן װועלטן ,געװעקט די מתים זיי זאָלן אויפשטיין
פון זייערע קברים ,גיין קלאַפּן אין די שערי-רחמים און זיך מיִען פאַרן הולה,
ביי אַ כלה ,אַ יתומה ,אינעם טאָג פון איר חופּה ,האָבן די קלאָגערינס געפירט
* )+קלאָגערינס און מקוננות ,װי אויך קלאָגערס און מקוננים װערן דערמאָגט נאָך אין
תנ"ך ,װי למשל, :קראו למקוננות ותבואינה  --רופט די קלאָגערינס און זאָלן זיי קומען"
(ירמיהו ט'  ,)61 --אין די צייטן פון תלמוד פלעגט מען צו לוויות דינגען פּראָפּעסיאָנעלע
קלאָגערס און קלאָגערינס ,װאָס פלעגן בעת די לוויות זינגען קלאָגילידער און פלעגן רופן
די קרובים-אבלים ,די ,מרירי ליבא" (די פאַרביטערטע הערצער) ,מיטצווויינען און מיטצו-
קלאָגן מיט זיי( מועד קטן ,ח .כח.):
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די כלה אויף קבריאבות ,געװוּנטשן טאַטע-מאַמע מזל-טוב ,פאַרבעטן זיי אויף
זייער קינדס חתונה ,פאַרגאָסן באָכן טרערן װאָס זיי ,די געטרייע טאַטע-מאַמץ,
האָבן נישט די זכיה צו זיין די אונטערפירערס פון זייער געראָטן קינד צו דער
חופּה ,אויסגערעכנט די מעלות פונעם חתן און געבעטן זיך צו מיען פאַר דער
כּלה מיט איר באַשערטן,
אלול-צייט

האָבן זיי גאַנצע טעג

פאַרבראַכט

אויפן הייליקן אָרט ,די ,װאָס

פלעגן קומען אויף קבר-אבות ,האָבן זיי געדונגען צו באַװיינען זייערע נאָענטע.
די קלאָגערינס פלעגן בלויז אַ פרעג-טאָן דעם נאָמען און מוטערס נאָמען פונעם
מת און מיטאַמאָל ,אָן באַזונדערע הכנות ,ראַפּטאָם ,אויסברעכן אין אַ יאָמערלעכן

געוויין ,זיך האַקן אין קאָפּ ,שלאָגן זיך אין האַרצן  ---און אימפּראָװיזירן אייגג-
אַרטיקע תחינות אוֹן בקשות,
און אָט אַזױי זיינען זיי געגאַנגען פון איין קבר צום צווייטן ,געגאָסן טרערן,
געקלאָגט און באַקלאָגט ,אויסגערעכנט שבחים פון מתים און געבעטן רחמים פאַר
די לעבעדיקע,

די קלאָגערינס האָבן קיינמאָל זיך נישט באַנוצט מיט קיין געדרוקטע תחינות.
אָדער סידורים .אַלע זייערע זאָגעכצן האָבן זיי ,אַזױ צו זאָגן ,געשאַפן אויפן אָרט
 -עקספּראָמט .איינע הייבט אָן און די אַנדערע זאָגן איר נאָך .אַמאָל האָבן זיימאריך געווען און אַמאָל מקצר געווען .ס'האָט זיך ,געוויינטלעך ,געװענדט אין
דער באַלױנונג װאָס זיי האָבן באַקומען אָדער דערװאַרט צו באַקומען .האָט מען
זי געגעבן אַ פיינע מטבע  --האָבן זיי זיך מער צעלאָזט ,מער געויינט ,מער
שבחים אויסגערעכנט ,העכער געהויבן די קולות און לענגער געצויגן די יללות.

פּאַר אַ קלענערער מטבע  --ווינציקער שהיות געמאַכט.
ס'פלעגט נישט זעלטן טרעפן ,אַז ווען מ'האָט זיי גאָר גוט באַלױנט ,זאָלן זיי'

צוגעבן אַן עודף :זיך ווידער נעמען וויינען ,צופאַלן צו דער מצבה ,און אויפסניי
אָנהייבן אויסצורעכענען די מעלות-טובות פונעם געבער.
איר װעט דאָ געפינען אַ פאָטאָגראַפיע פון דריי אַזעלכע זקנות עפּראָפּעסיאָ-
נעלע קלאָגערינס" ,װאָס מיר האָבן געטראָפן אויפן נעמיראָװער בית-עולם איןך
חודש אלול .דעם גאַנצן טאָג זיינען מיר זיי נאָכגעגאַנגען און פאַרשריבן זייערע
אימפּראָװויזירטע קלאָגערייען און פּיזמונים .צום סוף פון טאָג האָבן מיך זי
מהנה געווען מיט אַ פיינער מטבע און פון זייער מויל פאַרשריבן אַ צאָל נוסחאות
פון זייערע זאָגעכצן צו פאַרשיידענע געוויינטלעכע און אויסערגעויינטלעכע גע-
לעגנהייטן,

דער מאַטעריאַל וועט זיכער זיין אַ גרויסער צושטייער צום אוצר פון פאָל--
קלאָר און עטנאָגראַפיע ,װאָס די עקספּעדיציע האָט אָנגעקליבן,
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אַן אַלט ייַדיש ווערטל זאָגט, :אויף אַ מעשה פרעגט מען נישט קיין קשיא!"
און ס'איז פאַרשטענדלעך װאָרום  ---ווייל קשיא און מעשה זיינען צוויי היפּוכים,
װאָס האָבן לחלוטין קיין שום שייכות נישט צװישן זיך .קשיא קומט פון שכל ,פון
לאָגיק ,פון רעאַליטעט; מעשה אָבער הייבט זיך ערשט אָן פון דאָרטן װוּ דער
שכל שטעלט זיך אָפּ און קען ווייטער נישט גרייכן .קשיא װאָרצלט אין מוח,
מעשה אין האַרצן .קשיא פרעגט :װוי אַזױ איז דאָס מעגלעך? מעשה אָבער ווייסט
נישט פון קיין אומעגלעכקייטן ,אירע גרעניצן זיינען אומבאַשרענקטע .איז דערי"
בעו' זעלבסטפאַרשטענדלעך ,אַז אויף אַ מעשה ,װאָס איז כולה פאַנטאַזיע ,פרעגט

מען נישט קיין קשיא ,װאָס איז כולה רעאַליטעט.
די פאָלקס-פאַנטאַזיע ,דער כוח-הדמיון ,װאָס שאַפט און וועבט די מעשה אין
אַלע אירע פאַרביקע קאָלירן  ---דרינגט אַריין סיי אין די העכסטע ספערן פון די
עולמות הקדושה און סיי אין די נידעריקסטע ספערן פון די עולמות הטומאה :פון
קליפּות ,שדים ,רוחות און דיבוקים .ס'איז דער עטנאָגראַפישער עקספּעדיציע ,אויף

אװיארַנדער-װועג ,געלונגען אַנצוקלײבן אַ רייכן אוצר פון אויסטערלישע מעשיות
אויך וועגן שדים ,רוחות און סתם נישט-גוטע ,איבערהויפּט װעגן דיבוקים ,װאָס
דרינגען אַרײן און באַזעצן זיך אין אַ מענטשלעכן קערפּער און ווילן פון דאָרטן
מיט גוטן נישט אַרױס ,די עקספּעדיציע האָט פאַרשריבן אויך אַ גרויסע צאָל
השבעות און צירופים ,מיט וועלכע מ'האָט זיך באַנוצט אַרױסצוטרײבן אַזעלכע
אײנגעשפּאַרטע דיבוקים ,איבערגעװאַלט,
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די מעשה ,װאָס איך ברענג דאָ ,האָבן מיר אָפּגעשריבן פון אַן אַלטן כתב-יד,
:װואָס האָט זיך געפונען ביים רב ,ר' דניאל סלאַבאָדיאַנסקי ,פון כמעלניק .לכתחילה

האָט זיך דער רב געהאַט אָפּגעזאָגט צו דערלויבן אונדז איבערצושרייבן דעם כתב-
ד ,מיטן אויסרייד ,אַז ער האָט במסורה ,דאָס אויב נישט קיין פולער מאמין איז
מעיין אין דעם כתב-יד ,קען דער יעניקער נאָך חלילה געניזוקט וערן .לכן ,וויל
ער קיינעם פון אונדז נישט לאָזן אַרײנקוקן אינעם כתב-יד ,ווייל באם ,די שעה זאָל
נישט זיין ,און ס'וועט צו עמיצן פון אונדז געשען עפּעס אמַכשול ,װעט ער פילן
אַז ער איז געווען דער גיִרם דערצו ,און װעט האָבן עובר געווען אויפן לאו פון
,ולפני עור לא תתן מכשל" (ויקרא מ"ט ,)41 --
אַניסקי האָט אָבער אין אים אַ היפּש ביסל אריינגעטענהט און ער איז לסוף
ימרוצה עעװאָרן ,און איך האָב ,טאַקע ביי אים אין שטוב ,דעם כתב-יד אָפּגעשריבן
בשלימות,

האָבן זיך ביי מיר אָפּגעהיט פון דעמאָלט :דער קאָפּירטער טעקסט פון דער
באַזונדערער תפילה ,װוי אויך די טעקסטן פון די הכרזות --- ,װאָס ווערן דאָ וויי"
טער געבראַכט  ---און אויפן סמך פון עטלעכע פאַרבליבענע נאָטיצן רעסטאַװריר
איך די איבעריקע טיילן פין דער מעשה ,װאָס גייט בערך אַזױ :
אין כמעלניק ,אקַליין שטעטל אין פּאָדאָליע ,האָט אין יאָר תקח ( )8471אַ
כבחור פּלוצים באַקומען די ,פאַליקע" (חולה נופל) .דריי מאָל אַ טאָג :אינדערפרי

צו שחרית ,פאַרנאַכט צו מנחה און אין אָװונט צו מעריב פלעגט ער אַנידערפאַלן
צו דער ערד ,מיטן פּנים אַרױף צום הימל צו ,אָנהײבו האַקן מיט ביידע פויסטן
זיך אין האַרצן אַרײן און זיך מתוודה זיין ,נישט מיט זיין קול ,אויף האַרבע חטאים
זעוונות װואָס ער זאָל אַמאָל האָבן באַגאַנגען

זיינען די עלטערן זיינע מיט אים אַרומגעפאָרן צו גרויסע דאָקטױירים ,צו
גוטע-יידן

און ,להבדיל,

צו טאָטערס.

ס'האָט אים אָבער קיינער נישט געהאָלפן.

פון גרויס עגמת-נפש זיינען די עלטערן אין אקַורצער צייט געשטאָרבן ,האָט זיך
דער קראַנקער בחור ,דער יתום ,אַליין אַרױסגעלאָזט איבער דער גרויסער וועלט
זוכן אַ רפואה פאַר זיך .אולי ירחם..ז

|

דריי יאָר דורכאַנאַנד האָט ער אָפּגעריכט גלות ,געװאַנדערט פון איין רביישן
הויף צו אַ צווייטן און קיין תרופה צו זיין שווערער חולאת אינערגעץ ניט געפונען.
ויהי מקצה שלש שנים  --צום סוף פון די דריי יאָר ,האָט זיך דער כחור,
אַ מיאושדיקער ,אַ דערשלאָגענער ,אומגעקערט צוריק קיין כמעלניק זיין היימ-
שטאָט ,אָפּגעריסן ,אָפּגעשליסן ,קרוש-ובלויה ,נאָך מער קראַנק װי פריער .און נישט

האָבנדיק קיינעם ,נישט קיין גואל און נישט קיין פריינט ,האָט ער זיך אויפגעהאַלטן,
איניינעם מיט אַנדערע אָרעמעלײט ,אינעם שטאָטישן ;הקדש".
פרומער ייַד ,װאָס מ'האָט גערופן
אין כמעלניק איז צו יענער צייט געווען א
רי ישעיהלע .ער האָט געװוינט אין אקַליין הילצערן הייזל אויסערן שטאָט .יודעי"
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דבר האָבן געװוּסט ,אַז ער איז אַ צדיק נסתר ,װאָס זיין עובדא איז אַרומצופאָרן איך
געהיימע שליחותן וועגן פאַרבאָרגענע ענינים צו העלפן ייִדן אין אַן עת-צרה .ער
איז דעריבער זייער זעלטן געווען אין דער היים,
האָט געטראָפן ,אַז איינמאָל ווען ר' ישעיהלע איז אַהיימגעקומען אויף אַ
שבת ,האָט ער צופעליק דערזען דעם בחור ,אין איינעם פון זיינע אָנפאַלן ,וי ער
איז געלעגן ,זיך געקלאַפּט אין האַרצן און אויסגעדעכנט אויפן קול חטאים ופּשעים.
האָט זיך ר' ישעיהלע אָפּגעשטעלט ,זיך גוט אין אים איינגעקוקט און אױיסגערופן:
;אין דעם בחור זיצט אַ דיבוק .נעם איך אויף זיך נישט צו רוען און נישט
שטילצושווייגן ביז איך װעל ,בעזרת השם ,דעם דיבוק אַרױסיאָגן .אויף גאָט ברוך
הוא לייג איך מיין האָפּענונג ,אַז ער װעט מיר אָנווייזן דעם ריכטיקן אופן וי אַזױ
דעם דיבוק צו פאַרטרייבן ביז הינטער די הרי-חושך ,אינעם טאָל פון פינצטערניש,
און אַזױ אַרום ראַטעװען אַן אומגליקלעכע ,פאַרװאָגלטע און פאַרשטויסענע נשמה".
מוצאי שבת איז ר' ישעיהלע געקומען צום מרא-דאתרא ,הרב ר' שמואל,
מחבר פון ספר ,תפארת שמואל" ,און אים געבעטן ,אַז ער זאָל אים העלפן מקדש צו

זיין שם שמים  ---אַרױסצוטרײבן דעם דיבוק .איז דער רב .ר' שמואל -- ,װאָס
האָט גאַנץ גוט געקענט ר' ישעיהלען ,און געװוּסט וועגן זיין צדקות ,וועגן זיינע
פאַרבאָרגענע דרכים  ---מרוצה געװאָרן צו העלפן כפי יכלתו ,און האָט אים מרשה
געווען צו טאָן אַלץ ,װאָס ער האָט בדעה צו טאָן  --בשם הבית-דין צדק ובשם
כל קהל עדת ישורון פון ק"ק כמעלניק,
באַלד אויפמאָרגן אין דער פרי איז ר' ישעיהלע איניינעם מיטן רב ,דיינים
און עטלעכע גאָטספאָרכטיקע ייִדן .,חשובי-העיר ,געקומען אין הקדש ,זיך אויס"
געשטעלט אין אַן עיגול אַרום דעם קראַנקן בחור ,און ר' ישעיהלע האָט אָנגעהױבן,
לאמור ,אַזױ צו זאָגן }
;דיבוק נעלם! בשם הבית-דין צדק ובשם מנהיגי הקהל ,װאָס שטייען דאָ
איצט אַרום דיר ,בין איך דיר מתרה ,אַז זאָלסט ,ברצון ,פאַרלאָזץ דעם גוף פון
שמואל בן ר' חיים און בין דיר מזהיר ,אַז דו זאָלסט אים ביים אַרױסגײן ניט גורם
זיין קיין צער ,און זאָלסט קיינעם נישט מזיק זיין ,הן די װאָס זיינען דאָ פאַראַן
און הן די װאָס זיינען דאָ מיט אונדז ניט פאַראַן .מצידנו זיינען מיר דיר מבטיח
מתפּלל צו זיין פאַר דיר ,אַז זאָלסט גערייניקט ווערן פון אַלע דיינע חטאים ,עוונות.
ופּשעים און אַז די נשמה דיינע זאָל קריגן אַ תיקון ...באם לאו ,אויב דו װעסט
נישט פאָלגן  ---בין איך דיר מזהיר ומודיע ,אַז איך װעל אַרױסטרעטן קעגן דיר
בכל חומר הדין :מיט השבעות ,חרמות ,נידויים און אַפּילו קללות און איך װעל דיך
פאַריאָגן ביז הינטער הדריי-חושך ,דעמאָלט וועסטו שוין מער קיינמאָל קיין תקומה
נישט האָבן ,דאָס איז מיין ערשטע התראה והזהרה צו דיר .ראה הזהרתיך! ואשנה
ואשלש  ---איך חזר איצט איבער אַ צווייטן מאָל און אַ דריטן מאָל ,אַז מיר װועלן
אונדזער הבטחה ,צו רייניקן אוז מתקן זיין דיין נשמה ,מקיים זיין בשלימות .מיר
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וועלן לערנען תורה לשמך ,מיר װעלן תפילה טאָן און טיילן צדקה לשמך ,מיר װעלן
איינשטעלן צו לערנען ,מדי יום ביומו ,משניות לפי סדר האותיות פון דיין נאָמען.
איך אַלײן בין אויף זיך מקבל צו פאַסטן לטובתך שנה תמימה ,אַ קיילעכדיק יאָר,

יעדן טאָג חוץ איז די טעג װאָס מ'זאָגט נישט קיין תחנון .איך וועל אויך ,אין  משך
פונעם גאַנצן יאָר ,זאָגן קדיש נאָך דיר דריי מאָל אַ טאָג .דיבוק נעלם! נעם אָן
מיין הזהרה און גלויב אין מיין הבטחה!",
האַט זיך דער בחור פּלוצים געגעבן אַ ריס פון אָרט ,מיט רציחה ,וי ער
װאָלט גרייט געווען אַלעמען דורס צו זייז ,זיין הילכיקער געלעכטער האָט זיך
געקייקלט איבערן גאַנצן הקדש און זיין חוצפּהדיק קול האָט גערעװעט און גע"
ליאַרעמט ;

,כאַ ,כאַ ,כאַז איך לאַך פון אייך און פון אייערע הזהרות! כל-זמן איך בין
מיט דעם בחור איניינעם האָב איך קיין פּחד נישט! איר װעט מיך נישט אָפּשרעקן
און איך װועל אייך נישט פאָלגן! ביי אים איז מיר גוט און ביי אים וועל איך אויך

ווייטער בלייבן!".
און מניה-וביה האָט דאָס ווילדע געלעכטער אויפגעהערט און ס'האָט זיך דער-
הערט אַ פאַרשטיקטער געיאָמער ,אַ פאַרדומפטער געברום האָט זיך געטראָגן און
געהעשעט:
;װוּתין זאָל איך גיין? װווּ קען איך זיך אַהינטאָן ,אַז איך בין מנודה פון
אַלע עולמות? ניין! איך װעל נישט פאָלגן! דאָ בלייב איך און פון דאַנען װועל איך
זיך נישט רירן".
נאָך די חוצפּהדיקע דיבורים פונעם דיבוק  --האָט ר' ישעיהלע ,דאָ אויפן
אָרט ,אין הקדש ,במעמד כולם ,איבערגעחזרט די פריערדיקע התראה זיינע נאָך
זעקס מאָל ,יעדער מאָל זיך אויפסניי געבעטן ביים דיבוק צו פאַרלאָזן דעם בחור
ברצון ,איידער ער װעט ווערן געצווונגען דאָס צו טאָן באונס  --אָבער דער דיבוק
איז געבליבן ביי זיין עקשנות,
האָט ר' ישעיהלע מער נישט געװאַרט אויף קיין ענטפער ,ער האָט געגעבן
אַ צייכן און אַלע ,איינער נאָכן צווייטן ,האָבן שווייגנדיק פאַרלאָזט דעם הקדש,

םב

ווען ר' ישעיהלע האָט געזען ,אַז מיט גוטן האָט ער נישט געקענט פּועל זיין,
איז ער צוגעטראָטן מאַכן הכנות צו דער ערשטער העובעה קעגן דעם דיבוק ,כדי
צווינגען אים צו ווערן אונטערטעניק און פאָלגן .זיינען אויף דער דרישה פון ר'
ישעיהלען מיטן בית-דין אויסגעקליבן געװאָרן איין און צװאַנציק ייִדן יראים
ושלמים .די אויסדערוויילטע האָבן אין משך פון זיבן טעג זיך מטהר געוען
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בקדושה ובטהרה :געפאַסט יעדן טאָג אַחוץ שבת ;:זיך אָפּגעשײדט פון די ווייבערך
געדאַװנט מיט גרויס כוונה און מכוון געווען באַזונדערע כוונות װי ר' ישעיהלעצ
האָט זיי אָנגעװיזן :זיך געטובלט דריי מאָל אַ טאָג ,פאַר יעדער

געווען נישט צו רעדן דברי חול,

תפילה ,און זהיר

|

צום סוף פון די זיבן טעג זיינען זיך אין דער גרויסער שול צונויפגעקומעך
דער בית-דין צדק ,ר' ישעיהלע מיט די איין און צװאַנציק ייִדן יראים ושלמים.
דאָס איז געווען דאָנערשטיק ,כ"ב טבת תקט"ו ( .)5571מ'האָט געבראַכט דעם אומ-
גליקלעכן בחור ,אַרויפגעפירט אים אויפן באַלעמער ,מיט גראָבע שטריק אים
געבונדן הענט און פיס .אויפן באַלעמער האָבן זיך געפונען דער בית'דין ,ר'
ישעיהלע און די איין און צװאַנציק .האָט ר' ישעיהלע צעטיילט די איין און צװאַנ-
ציק געלייטערטע ייִדן אויף דריי באַזונדערע גרופּעס צו זיבן .צו איין גרופּע האָט
ר' ישעיהלע געגעבן זיבן שופרות ,צו דער צווייטער  ---זיבן שװאַרצע ליכט און
דער דריטער האָט ער געהייסן גיין צום ארון קודש און אַרוסנעמען זיבן ספר-
תורהס,
איידער אָבער מ'האָט געעפנט דעם ארון"-קודש האָט זיך דערהערט דאָס
געוויין פונעם מרא דאתרא .דער רב האָט געהייסן װאַרטן מיטן אַרױסנעמען די
ספרים .ער האָט זיך איבערגעבויגן איבערן בחור ,װאָס איז געלעגן אַ געבונדע"
נער ,און מיט אַ געבראָכן קול ,געשטיקט פון געװויין ,צו אים אַזױ געזאָגט:
;דיבוק נעלם! אויך איך ,דער מרא דאתרא ,מיטן כוח התורה װאָס ס'איז
מיר געגעבן געװאָרן פון אונדזער הײיליקער עדה ,אויך איך בין דיך איצטער
מתרה בהתראה חמורה און זאָג דיר אָן ,אַז מיר װעלן זיך מיט דיר אַצינד מוזן
נוהג זיין מיטן גאַנצן חומר הדין ,מיר װועלן אויף דיר נישט קענען רחמנות האָבן.
לכן ,בעט איך זיך ביי דיר בדמעות שליש ,אַז דו זאָלסט זיך מרחם זיין אויף זיך
אַליין ,און אויך אונדז זאָלסטו נישט ברענגען לידי כך אַז מיר זאָלן זיין געצווונגען
אַרױסצוטרעטן קעגן דיר מיט השבעות אוו אפשר אויך מיט חרמות .בין איך ביל
דיוד מפציר מיט גרויס תחנונים ,אַז דו זאָלסט נכנע ווערן ,און לאָמיר נישט דאַרפן
מטריח זיין די הייליקע ספר-תורהס פון זייער מקום קבוע אינעם ארון-קודש,
רויסנעמען זיי נישט לשם מצווה כנהוג ,נייערט לשם נידוי ,דיך מנדה צו זיין
באָלה ובשמתאָ .חזור בך! לאָז אָפּ פון דיין עקשנות און פאַרמייד אונדז פון דעם

מכשול פון זילזול כבוד ספרי-התורה.

טו דאָס אויב נישט צוליב אונדו  --איז

צוליב דעם כבוד פון די ספרי-תורה הקדושים,

און אונדזערע ברכות װעלן אויף

דיד מגין זיין ,און אונדזערע תפילות צום רבונו של עולם װעלן דיר בדענגען
מחילה ,סליחה ,וכפּרה! דיבוק נעלם חזור בך!",

און דער רב האָט זיך צעויינט אויפן קול.
ווען דער רב איז שטיל געװאָרן ,האָט זיך דער בחור אַ שטאַרקן צאַפּל געטאָךָ
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און
מיט
און
פיל

אויף זיינע הענט און פיס געפּלאַצט און ער האָט

כהרף-עין האָבן די שטריק
גרויס גבורה אויסגעשריגן:
;אַלע שטורעם-ווינטן פון דער װעלט וועלן מיך פון דאַנען נישט פאַריאָגן,
מתקן צו זיין מיינע חטאים זענט איר אויך נישט בכוח .זיי זיינען גרויס און
אָן אַ צאָל ,מ'קען זיי גאָרנישט אויסרעכענען .דאָ בין איך און דאָ וועל איך

בלייבן!",
דעמאָלט האָבן אַלע איינגעזען אַז מיט גוטן װעט מען איצט ביים דיבוק ,דעם
סרבן ,גאָרנישט אױיספּועלן און אויספירן ,און אַז מ'מוז אָנװענדן די האַרבע
השבעות .איז דער רב פּאַמעלעך אַראָפּגענידערט פון דער בימה ,צוגעשפּאַנט
מיט געמאָסטענע טריט צום ארון-קודש ,מיט ציטערדיקע הענט אים געעפנט ,זיך
אומגעקערט מיטן פאַרוזיינטן פּנים צו קהל און אויסגערופן הויך אויפן קול ,אַז
אַלע זאָלן הערן:
,רבותי! בשם כל הקהל הקדוש הזה ובשם הבית-דין צדק ,בעט איך מחילה
ביי די ספרי-תורה ,פאַר דער טירחה ,װאָס מיר זיינען זיי איצט מטריח  --משביע
צו זיין אַ סרבן ,װאָס זאָגט זיך אָפּ צו פאָלגן די פּקודה פון אַ בית דין ,גאָט איז
אונדזער עדות ,אַז מיר האָבו דעם סרבן אַ סך מאָל מזהיר געווען און זיך ביי אים
שטאַרק מפציר געווען נישט צו ברענגען אונדז צו דעם ,אַז מיר זאָלן דאַרפן מזלזל
זיין אינעם כבוד פון די הײיליקע ספרי-תורה ,וי ס'ווייזט אָבער אויס איז דאָס דער
רצון פונעם בורא עולם .בין איך איצט דאָ מכריז ומודיע בפני כל עם ועדה אַז
איך ,מיטן כוח התורה װאָס ס'איז מיר געגעבן געװאָרן ,נעם אַראָפּ יעדן שמץ
אחריות פאַרן זלזול פון כבוד התורה פון אונדזער קהלה קדישא און בין מתפלל
עז די ספרי תורה הקדושים זאָלן אונדז מוחל זיין ,און אויב מיר גרייזן  --זאָל גאָט
ברוך הוא אונדז אַלעמען אויסהיטן פון אַן עונש!",
דער רב האָט דערנאָך אַליין אַרוסגענומען זיבן ספרי-תורה און זיי איבער-
געגעבן אין די הענט פון די װאַרטנדיקע זיבן ,װאָס זיינען געשטאַנען דערביי מוכן
ומזומן .זיינען אויך די זיבן מיט די זיבן ספרים אַרויפגעקומען אויף דער בימה.
מ'האָט אָנגעצונדן די זיבן שװאַרצע ליכט .ר' ישעיהלע האָט געגעבן אַ צייכן און
אַלע זיבן שופרות האָבן אָנגעהויבן שאַלן אַלע מיט אַמאָל ,און די ערשטע השבעח
האָט זיך אָנגעהויבן .ר' ישעיהלע האָט אין דער שטיל מצרף געווען צירופים פון
הייליקע שמות און אויסגערופן צוישן איין צירוף און צווייטן קללות ,חרמות און
נידויים .די קללות האָט גאַנץ קהל נאָכגעזאָגט אויפן קול װאָרט ביי װאָרט .צוישן
איין נידוי און צזוייטן האָבז די שופרות געבלאָזן  ---אַלע זיבן מיט אַמאָל,
אינמיטן פון די תקיעות האָט זיך פּלוצים דערהערט אַ פאַרשטיקט כליפּען.
דאָס כליפּען האָט זיך פֿאַרװאַנדלט אין אַ הייזעריקן געברום ,װאָס האָט אָנגעהויבן
צו שימפן און צו לעסטערן ר' ישעיהלעס נאָמען און מבזה צו זיין אַלעמען מיט די
צרגסטע זילזולים,
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דערווייל האָבן די לעצטע שקיעה-שטראַלן זיך אָנגעהויבן אויסצולעשן אויף
די לאַנגע שול-פענצטער .ס'איז געקומען זמן מנחה .ר' ישעיהלע האָט באַפױלן
אַריינצושטעלן צוריק די ספרי-תורה ,אַװעקלײגן די שופרות און אױיסטאָן די קיט-
לען ,און אַליין זיך געשטעלט צום עמוד דאַװונען מנחה .מיט גרויס שברת לב האָט

ר' ישעיהלע געזאָגט די הויכע שמונה:-עשרה און דער עולם האָט ,ביי יעדער ברכה,
מיט הייליקן ציטער געענטפערט ברוך הוא וברוך שמו  --אֹמן
נאָך מנחה האָט ר' ישעיהלע מכריז געווען אַז אם ירצה השם ,באַלד נאָך
שבת ,װעט מען מאַכן אַ צווייטע השבעה ,דאָסמאָל שוֹין נישט אין דער גרויסער
שול ,נייערט אינעם אַלטן בית-מדרש ,און באַפױלן אַלעמען צו קומען אַהין .,מ'האָט
אָפּגעדאַװנט מעריב און מען איז זיך צעגאַנגען ,מיט שווערע געמיטער ,איש לאחלו,

און מערקווירדיק ,דער בחור האָט ,נאָך דער ערשטער השבעה ,זיך אָנגעהױיבן
פילן אַ סך בעסער .דעם גאַנצן טאָג פרייטיק האָט אים דער דיבוק נישט געמאַ-
טערט .אַפילו שבת ,װאָס געוויינטלעך פלעגט ער זיך מוטשען אַממערסטן ,איז דער
כחור געבליבן

רויִק ,געדאַװנט

מיט אַלעמען צוגלייך ,רויִק געגעסן אַלע דריי

סעודות ,געווען ביכולת צו בענטשן מזומן און אַפילו שלאָפן במנוחה .ערשט מוצאי-
שבת נאָך הבדלה איז דער בּחור ווידער אַנידערגעפאַלן ,אין מיטן בית מדרש ,און
מ'האָט געהערט וי דער דיבוק וויינט אַרױס פון אים ,מיט אַ שװאַך קול װי פון אַ
גוסס ,און בעט זיך מיט תחנונים:
;,האָט רחמנות אויף מיר! ס'לויערן אויף מיר מזיקים ,שדים און רוחות ,זי
װאַרטן אַז איך זאָל פאַרלאָזן דעם ריינעם גוף װעלן זיי מיך צעטראָגן אויף שטי-
קער! די מלאכי-חבלה גלאָצן אויף מיר מיט זייערע ברענענדיקע אױיגן! נײן!
כ'קען זיך נישט אָפּשײידן פון דעם כשרן גוף פון דעם בחור .דאָ בין איך געשיצט,
דאָ האָבן זיי איבער מיר קיין שליטה נישט!.
און זיין יללה האָט זיך צעטראָגן איבערן גאַנצן בית-מדרש,
איז ר' ישעיהלע צו אים צוגעגאַנגען ,זיך אַריבערגעבוגן און מיט גרויס
צערטלעכקייט

צו אים געזאָנט:

;דיבוק נעלם! זאָג מיר װאָס איז דיין נאָמען און דיין מוטערס נאָמען ,װעל
איך פון דיינעט וועגן מתקן זיין אַ באַזונדערע תפילה ,װאָס איך אַלײן װעל מיט
גאָטס הילף מחבר זיין ,איך װעל בעטן ביים רבונו של עולם ,אַז אין זכות פון
דער תפילה זאָלסטו אויסגעהיט ווערן פון די מלאכי:חבלה ,װאָס ווילן דיך פאַנגען
אין זייערע אױיסגעשפרייטע נעצן".
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;שמואל
געשטעלט,

בן רבקה*

--

האָט דער

בחור

אַרױסגעכליפּעט

און זיך אויפ.

דֹ

אויף מאָרגן ,נאָך האַלבן טאָג ,איז מען זיך צונויפגעקומען װי ס'איז גע-
ווען פריַער באַשטימט ,אינעם אַלטן בית-מדרש .מ'האָט געבראַכט דעם בחור,
ווידער אים געבונדן הענט און פיס מיט גראָבע שטריק און אים אַנידערגעזעצט
אויף דער בימה מיטן פּנים צום ארון-קודש ,ר' ישעיהלע האָט געהייסן עפענען
דעם ארון"קודש ,האָט צעוויקלט אַ פּאַרמעט און ביים אָפענעם ארון-קודש האָט ער
מיט אַ לויטער קול אָנגעהויבן מתפּלל צו זיין פון דעם פּאַרמעט די באַזונדערע
תפילה ,װאָס ער האָט דורך דער נאַכט צונויפגעשטעלט און אויפגעשריבן מיט
סופריש כתב אויף אַ יריעה פון קלף צבי,
און אָט דאָס איז דער נוסח התפילה:
,רבונו של עולם ,אב הרחמים ,אדון הסליחות ,אל מלך ,חנון ורחום
אתה ועוסזה חסד עם בריאותיו ,הנה באנו בתפלה ובתחנון לפניך שתעפיע
שפע טוב ותעשה לפנים משורת הדין עם זה הרוח אשר נתדבק ובא להנער
שמואל הנולד מן רבקה והוא מקשקש בתוכ נא אב הרחמים ,הקל מעליו
דינ ,אף שיש עליו עדיין דין להיות מעונש בעונשין חמורין או קלין ,הלוא
לך ה' החסד לתת אליו חסד של חנם לבל ידח ממנו כל נדח ,ותעלה נא
תפלתינו לפני כסא כבודך לזכוד בזכרון טוב כל הזכויות וטובות הן אשר
עשה הרוח הזה בעצמו או זכות אבותיו ,ולצרף תפלתינו שתהא מקובלת
לפניך כקטורת הסמים וכריח ניחוח להשפּיע עליו חסד וחנינה ולא יזכרן
לו חטאיון ופּשעין תא נא לעוונות ולפששעים שחטא הושעיוה װשפּשע הן
עליידי עצמו והן על-ידי אחרים ,ותעלה תפלתנו לפניך כאלו התפלל בעצמו
עלין ,ותהיה לו הצלה ותשועה להצילו מכל המחבלים והמשחיתים וה-
מקטרגים עליו לדונו כפי העונששים אשר יושתו עליו ,ויהיה לו מקום מנוחה,
מנוחה נאמנה ,באופו ובתנאי אם לא ישוב אליו עוד ולא יזיק לשום אדם
מן בר-ישראל ,הן זדר או נקבה ,אזי ברוב רחמיך וחמלתך חמול נא וחוס
נא עליו ליתן לו שאנן ומנוחה ,ויהיה לו תקנה .ואתה השומע תפלת עמך
ישראל ברחמים תשמע תפלתינו ,ויהי לרצון אמר" פינו לפניך ה' צורינן
וגואלינו ,אמן".
לייִדישע איבערזעצונג):
רבונו של עולם ,דערבאַרעמדיקער פאָטער ,האַר פון פאַרגעבונג ,גאָט אונדזער
מלך .די ביסט דאָך פול מיט רחמנות און לייטזעליקייט ,און טוסט גענאָד מיט אַלע
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דיינע באַשעפענישן .קומען מיר פאַר דיר מיט געבעט און תחנונים ,אַז דו זאָלסט
אַרױסװײזן אַ שפע פון גוטסקייט און זאָלסט טאָן לפנים משורת הדין ,מיט דעם
דאָזיקן רוח ,װואָס האָט זיך באַהשפט און אַרײנגעדרונגען אין דעם בחור שמואל
דער זון פון רבקה און לאָזט אים נישט רוען .מיר בעטן דיך דערבאַרעמדיקער פאָ-
טער זאָלסט פאַרגרינגערן פון אים זיין דין .און כאָטש ער אין ראוי געשטעלט
צו װוערן צום משפּט און באַשטראָפט צו ווערן מיט גאָר האַרבע שטראָפן  --געהער
דאָך אָבער צו דיר ,גאָט ,דער גענאָד .טודזשע צו אים אַן אומזיסטן חסד ,אַז סזאָל
פון אים נישט פאַרשטויסן ווערן קיין פאַרשטױסעניש ,און אונדזער געבעט זאָל
אַרופגײן ביז צו דיין כסא הכבוד ,אַז דו זאָלסט צום גוטן געדענקען אַלע זיינע
אייגענע זכויות און מעשים טובים ,װואָס ער האָט אַמאָל געטאָן ,און אויך די זכויות
און ומעשים טובים פון זיינע עלטערן .און זאָלסט אויך מצרף זיין אונדזערע תפילות,
אַז זי זאָלן אויפגיין פאַר דיר װוי קטורת ,און זאָלן דיר זיין אַנגענעם װי אַ ריח
ניחוח .עס זאָל דערװועקט ווערן דיין גענאָד און דער קװאַל פון דיין רחמנות ,אַז
ס'זאָלן פאַרגעבן ווערן אַלע זיינע זינד .זיי אים מוחל ,גרויסער גאָט ,אַלע זיינע
חטאים ועוונות װאָס ער האָט עובר געװען קעגן דיר ,סיי אַליין און סיי דורך אַנ-
דערע ,און זאָלן אונדזערע תפילות פאַררעכנט ווערן ביי דיר גלייך װוי ער אַלײן
װאָלט מתפּלל געווען .זאָל ער באַשירעמט און אָפּגעהיט ווערן פון די אַלע משחיתים
און מחבלים ,װאָס לויערן אויף אים פון אַלע זייטן .הער זיך נישט צו צו די
מקטריגים ,װאָס פאָדערן אויף אים אַ משפּט .גיב אים מנוחה און אמתע רו .נאָר
מיט דעם תנאי אַז ער װועט זיך נישט אומקערן צוריק צו ודעם בחור און װצט נישט
מזיק זיין קיין מענטשן ,סיי אַ זכר און סיי אַ נקבה .בלויז דעמאָלט זאָלסטו ,מיט
דיין גרויס גענאָד ,זיך מרחם זיין אויף אים ,באַשיצן אים ,געבן אים רואיקייט,
שלווה און מתקן זיין די נשמה זיינע .און דו װאָס דערהערסט די תפילות פון דיין
פאָלק ישראל מיט רחמים ,זאָלסט דערהערן אויך אונדזער תפילה ,און אונדזערע רייך
זאָלן זיין  װיליק פאַר דיר ,אונדזער גאָט ,אונדזער באַשאַפער און אונדזער אויס-

לייזער ,אמן!"...

|

דער עולם האָט אין דער שטיל נאָכגעזאָגט װאָרט ביי וװואָרט און אױיסגעלאָזט
מיט אַ אמן ,װאָס האָט זיד געטראָגן איבערן בית-מדרש וי אַ טיפער זיפץ,
ר' ישעיהלע האָט זיך אומגעקערט מיטן פּנים צום בחור און צו אים גע-

רעדט בנעימותדיק און געלאַסן:
,שמואל בן רבקה! איד בין דיר איצט ,װידעראַמאָל ,מבטיחה בשם הבית:דין
צדק ובשם העדה הקדושה :אַז אויב דו וועסט ברצון אַרױסגײן וועלן מיר אָט-די
דאָזיקע תפילה װאָס דו האָסט ערשט געהערט מתפּלל זיין יעדן טאָג אין משך
פון אַ גאַנץ יאָר ,אויסער די טעג װאָס מזאָגט אין זיי נישט קיין תחנון .אַחוץ
דעם װעלן מיר אויך זהיר וזהיר זיין אָפּצוהיטו אונדזערע פּריערדיקע הבטחות,
דהיינו :צו לערנען משניות נאָך דיר מדי יום ביומו און דאָס גאַנצע יאָר זאָגן
תהלים ,און איך אַליין װעל אם ירצה השם נאָך יעדן לערנען משניות זאָגן רבנן
קדיש און דאָס גאַנצע יאָר זאָגן קדיש יתום! גיי אין דיין רו און זיי קיינעם
נישט מזיק!",
און ס'האָט זיך דערהערט א קול פון געויין ,װאָס ס'האָט זיך געבעטן;
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,לאָזט מיך געפינען אַן אַנדער מקום-מנוחה אויף דער ועלט .כ'וועל דע-
מאָלט אייך פאָלגן און אַרױסגײן .איצט זע איך אַרום זיך טויזנטער און צענד"
ליקער טויזנטער מלאכי-חבלה ,װאָס קוקן אַרױס און ואַרטן אויף דער מינוט,
װאָס איך װועל פאַרלאָזן דעם בחור ,כדי זיי זאָלן מיך אַרײנכאַפּן אין זייער רשות,

מיך פּייניקן און רייסן פון מיר שטיקער -- ,איז וי אַזױ קען איך איצט ,באַלד,
פאַרלאָזן מיין איצטיקע שיינע דירה ,איידער כ'האָב געפונען אַן אַנדער מקום-
מקלט ,זווּ זיך פון זיי אויסצובאַהאַלטן??,
האָט ר' ישעיהלע

אים

געטרײיסט:

;שרעק זיך נישט ,שמואל בן רבקה ,אונדזער תפילה בציבור װעט נישט
צולאָזן די מלאכי:-חבלה ומזיקים נאָענט צו דיר .תפילות רבים קערן זיך קיינמאָל
נישט אום ליידיק צוריק ,גאָט ברוך הוא וועט דיך אָפּהיטן און באַשירעמען פון
די בייזע רוחות װואָס לויערן אויף דיר און ער װעט די זינדיקע נשמה דיינע
דערהייבן ביז צום מקור העליין .מיר זיינען װיליק צו װאַרטן ביז מאָרגן חצות
היום .דעמאָלט װעלן מיר זיך אַלע וידער צונױיפזאַמלען ,טאקע אַהער אינעם
זעלביקן בית-מדרש ,װעסטו מאָרֹגן דאָ אויף דער בימה מקדש זיין שם שמים
ברבים און פאַרלאָזן דעם גוף פונעם בחור ,װועט דיר דער בורא עולם דיינע
חטאים פאַרגעבן און דו וועסט גערייניקט ווערן לעולם ועד .איים אָבער דו וועסט
װידערשפּעניקן און זיך נישט צוהערן צו מיין עצה טוֹבה ,בין איך מתרה צום
לעצטן מאָל ,אַז כ'וועל אַרױיסטרעטן קעגן דיר מיט אַלע האַרבקייטן פון דין,
מיט נאָך גרעסערע און שווערערע חשבעות און חרמות וי ביז איצט; מיט אַזעלכע,
װאָס זיינען נאָך קיינמאָל נישט געהערט געװארן .איך על מוזן מטריח זיין אַ
סך פון די שמות הקדושים .איך על מרעיש זיין אויף דיר און אויף די יעניקע
װאָס זיינען ממונה איבער דיר  --סיי אייבערשטע און סיי אונטערשטע -- ,אַז
זי זאָלן דיך ביד חזקה אַרױיסציִען ,איבערגעװאַלד אַרױסשלעפּן ,פון דעם גוף
פונעם בחור .דעמאָלט וועסטו שוין קינמאָל קיין תקומה נישט האָבן און װעסט
זיין פאַרלאָרן פון דער װעלט און פון יענער וועלטו"

ה

אויף מאָרגן נאָך האַלבן טאָג איז דאָס אַלטע
ס'זיינען זיך צונויפגעקומען די גאַנצע עדה ייַדן מיט
און מנהיגים .מ'האָט דעם בחור ווידער געבונדן די
געזעצט אויף דער בימה אַנטקעגן דעם ארוז-קודש.
דעם פּאַרמעט און מתפּלל געװען די תפילה ,װאָס

בית-מדרש געווען געפּאַקט.
די אלופים ,קצינים ,ראשים
הענט און פיס און אַנידער"
ר' ישעיהלע האָט צעװויקלט
ער האָט מתקן געוען .דער

217

אברהם

רעכטמאַן

עולם האָט אין דער שטיל נאָכגעזאָגט מלה במלה .מ'האָט דערנאָך געזאָגט קדיש
און רבי ישעיהלע האָט אויסגערופן הויך אויפן קול;
;שמואל בן רבקה! בשם כל הקהל הקדוש הזה טו איך לפנים משורת הדין
אוו איך בין דיר מזהיר ,אַז דו זאָלסט תיכף-ומיד זיך אָפּשײדן פונעם בחורס גוף
דורכן מינדסטן פינגער פון זיין פוס .באם לאו  --בין איך דיך איצט צום
לעצטן מאָל מתרה כהתראה גדולה וחמורה ,אַז כוועל באַלד אַרױסטרעטן קעגן
דיר מיט השבעות .,חרמות און קללות ,װאָס זיינען נאָך נישט געהערט געװאָרן
און דיך איבערענטפערן אין די הענט פון דער סטרא-אחרא לעולם ועד".
אַ טויטע שטילקייט האָט אַרומגענומען דאָס גאַנצע בית-מדרש .מהאָט
געשוויגן בציבור .אַלעמענס אויגן זיינען געװוען געװענדט צום באַלעמער ,װוּ
דער בחור האָט זיך געפונען .אַלעמענס אויערן זיינען געווען געשפּאַנט ,געװאַרט
צו הערן װאָס װעט דער ענטפער זיין ,וועט ער פאָלגן? אָדער אויך אויף ווייטער
בלייבן אײינגעשפּאַרט! ר' ישעיהלע איז געשטאַנען איינגעבויגן ,דעם קאָפּ אַביסל
אויף אַ זייט ,װי ער װאָלט אין דער שטומער שטילקייט אָנגעשטרענגט זיין גע-
הער ,צי קומט נישט קיין געפליסטער ,קיין מורמל פון ערגעץ װוּ .אָבער ס'איז
שאַ ,שטיל .דער דיבוק איז װי שטום געװאָרן.
איז ר' ישעיהלען קלאָר געװאָרן ,אַז דער דיבוק זאָגט זיך אָפּ צו פאָלגן,
אַז ער איז אַ עומד במרדו .האָט ער מיט גרויס אַנטשלאָסנקײט אויפגעהויבן דעם
קאָפּ אין דער הויך ,צענונען די הענט און זיך מיט זיין פולער גרויס ,קוממיות-
דיק ,געשטרעקט

און געצויגן אַרויפצו ,צום הימל ,אַרומגענומען דעם עולם מיט

אַ מוטיקן בליק וי ער װאָלט געװאָלט פאַרגרונטפעסטיקן זיין זיכערקייט ,אַז
די גאַנצע עדה ייִדן ,װאָס געפינען זיך דאָ מיט אים ,גלויבן װי ער ,אַז דער נצחון
איז מיט זיי .זיין שטראַלנדיק פּנים האָט זיך צעלויכטן וי מיטן אור פון שבעת
הימים  ---און ער האָט מיט זיין רעכטער האַנט אַ קלאַפּ געטאָן אויפן שולחן .דער
אומגעריכטער קלאַפּ האָט אין דער דורכויסיקער שטילקייט אָפּגעהילכט אין
אַלעמענס הערצער וי אַ וייטער וידערקול פון אַ פאַרהוילענער ,סודותדיקער
וועלט  --און ס'האָט זיך דערהערט

דאָס

לויטערע

קול פון ר' ישעיהלען

װאָס

האָט אי געשראָקן ,אי געמונטערט:
,הייליקע עדה און בית-דין צדק! דאָס װאָס מיר האָבן נישט געקענט פּועלן
ברצון װועלן מיר בעזר השם אויספירן באונס .איך בין אייך מבטיח ,אַז נאָך
חיינט װועלן מיר אַרױסיאָגן דעם דיבוק דעם סרבן פונעם בחור און אים פאַר-
טרייבן פון מענטשלעכן ישוב ביז הינטער די ויסטע און פּוסטע הרי-חושך,
זאָל מען אויסלעשן

אַלע מנורות ;:זאָל מען אַרױסנעמען

זיבן ספר"תורות:

זאָלן

זיבן מענטשן מיט שװאַרצע ליכט און זיבן מענטשן מיט שופרות אין די הענט
זיך צעשטעלן איבערן גאַנצן בית-מדרש און מיר װועלן אָנהײיבן אונדזערע היינטיקע
לעצטע השבעות",
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האָט מען אַזױ געטאָן און ר' ישעיהלע האָט זיך איינגעהילט אין זיין טלית,
מ'האָט אָנגעצונדן די שװאַרצע ליכט ,און אין דער האַלבער פינצטערניש האָט
זיך געטראָגן דאָס שאַלונג פון אַלע זיבן שופרות מיטאַמאָל .און ס'האָט זיך
געהערט דאָס קול פון ר' ישעיהלען וי ער איז מצרף אַלערלײ צירופים פון
השבעות און רעכנט אויס חרמות ,נידויים ושמתות ,אַזױ האָט מען איבערגעחזרט
זיבן מאָל .די שופרות

האָבן געבלאָזן זיבן מאָל און ר' ישעיהלע האָט משביע

און מחרים געווען דעם דיבוק זיבן מאָל .נאָך יעדן מאָל האָט מען מיט גרויס
אימה און יראה נאָכגעזאָגט :אָמן,
פּלוצים האָט אַ שוידערלעכער אויסגעשריי פאַרהילכט דאָס בית-מדרש און
ס'האָט זיך באַלד דערהערט דאָס כליפּען און העשען פונעם דיבוק װאָס האָט

זיך געבעטן:
שילִדן! האָט רחמנות,

|
טרייבט

מיך נישט היינט! איך װועל שפּעטער אאייךף

פאָלגן! איך װעל אַרױסגײן! איך בעט ,איר זאָלט מיך צורו-לאָזן בלויז נאָך צוועלף
טעג .נאָך די צװועלף טעג בין איך אייך מבטיח ,אַז איך על האַלטן װאָרט און

וועל פאַרלאָזן דעם גוף פונעם בחור אויף אַזאַ אופן וי איר װועט באַשטימען און
מיר באַפֿױילן .רחמנים בני דחמנים! האָט איינזעעניש מיט מיר און זייט זיך אויף
מיר מרחם ,וי איר זייט זיך מרחם אויפן בחור .איך על זיך צום בחור מער
קיינמאָל נישט צוריקקערן אַזױ לאַנג װי איר װעט אָפּהיטן און הייליק האַלטן.
אַלע אייערע הבטחות צו מיר.

איך וויל אַצינד מוסיף זיין נאָך אָט די בקשות:

כאַלד װוי איך װעל אַרױס ,זאָל מען נאָך מיר זיצן שבעה; גאַנץ שלושים נוהג זיין
מנהג אבילות :קדיש זאָל נאָך מיר געזאָגט ווערן נישט נאָר אין דער גרויסער
שול נאָר אויך אין אַלע מקומות קדושים

פון כמעלניק און עס זאָלן באַלד בטול

געמאַכט וועדן די אַלע חרמות און נידויים װאָס זיינען אויף מיר ביז איצט אַרױם-
געלייגט געװאָרן".

דערויף האָט ר' ישעיהלע מיט גרויס שטרענגקייט און אַנטשלאָסנקײט גע-
צלנטפערט:

;ניין! מיר וועלן פון דאַנען נישט אָפּטרעטן ביז מיר װעלן ,בכוח ,דיך צוויג-
גען אַרױסצוגײן פונעם בחור  --נאָך היינט!".
דער דיבוק האָט װוידער זיך גענומען בעטן
;האָט רחמנות! איך קען איצט נישט אַרױס! ס'איז נאָך נישט בכדי שיעשה!ּ
איך מוז נאָך װאַרטן אַ ביסל! לאָזט מיך געמאַך  --אויב נישט אויף צװעלף טעג
איז לפּחות אויף צוועלף שעה .גלייבט מיר ,אַז כ'וועל מיין װאָרט נישט משנה זיין,

כ'וועל פאָלגן ,מיט אַלע פרטים ,װאָס איר װעט מיר הייסן! גלייבט מיר און לאָזט
מיך איצט צורו!"
האָט צו אים ר' ישעיהלע געזאָגט :
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,מיר װעלן דיר צוליב טאָן ,בתנאי דו זאָלסט אונדז געבן אַ שבועה בשם ה"י

אַז פּונקט צו די צוועלף שעה װעסטו פאַרלאָזן דעם גוף פונעם בחור".
;וויי איז מיר און װינד!?  ---האָט זיך דער דיבוק נאָך מער צעכליפּעט --
;וי קען איך שווערן ,אַז איך טאָר גאָר ניט דערמאָנען זיין הײיליקן נאָמען .הלוואי
װאָלט מיר דערלויבט געווען דאָס צו טאָן ,װאָלט איך דעמאָלט קיין מורא נישט
געהאַט פאַר די מחבלים און משחיתים .ניין! קיין שבועה געבן קען איך נישט,
אָבער אַ תקיעת-כף װעל איך אייך געבן ,אַז פּונקט צו די צװועלף שעה װעל איך
ברצון אַרױסגײין פונעם בחורס גוף".
האָט ר' ישעיהלע אויסגעשטרעקט זיין רעכטע האַנט ,זי געהאַלטן אין דער
לופטן און בשעת-מעשה אַזױ געזאָגט:
,כ'פאָלג דיך און נעם ביי דיר אַ תקיעת-כף .װעלן מיר געדולדיק װאַרטן די
צוועלף שעה ,און מיר גלייבן דיר אַז דו װעסט זיין אַן עומד בדיבורך און װעסט
אַליין ,פרייוויליק ,אַרױסגײן פונעם בחורס גוף .מיר ווילן בלויז ,אַז דו זאָלסט
אונדז געבן אַ סימן מיר זאָלן וויסן ווען דו ביסט אַרױס?
האָט זיך דערהערט אַ קלאָר קול ,װאָס האָט געזאָגט:
,ווען איר װעט דערזען װי פונעם מינדסטן פינגער פונעם בחורס פוס ריזלט
בלוט און אין איינעם פון די שויבן איז געװאָרן אַ לעכל  --זאָלט איר וויסן זיין,
אַז איך בין שוין מער צװוישן אייך נישטאָ?,
האָט ר' ישעיהלע צוריקגעצויגן די אויסגעשטרעקטע האַנט ,אַ שאָקל געטאָז
מיטן קאָפּ אויף יאָ ,װוי אַ סימן פון הסכמה; געהייסן מ'זאָל תיכף אַרײנשטעלן די
ספרי-תורה צוריק אין ארון-קודש; אויסלעשן די שװאַרצע ליכט; אַװעקלײגן די
שופרות און מיט געמאָסטענע טריט אַראָפּ פון דער בימה .די טונקלקיט
פונעם בין-השמשות האָט זיך אויסגעלייגט אויף אַלעמעס געזיכטער .און ר' ישעיה-
לע ,אין טלית און אין קיטל ,האָט זיך געשטעלט צום עמוד דאַװנען מנחה .נאָך
מנחה

און מעריב

איז מען אַהײמגעגאַנגען

און דעם בחור האָט מען אָפּגעפירט

צוריק אין הקדש אַרין ,װווּ ער האָט זיך די גאַנצע צייט אויפגעהאַלטן .און פּונקט

עוועלף שעה נאָך דעם

תקיטת-כף,

דינסטיק כעלות השחר ,ווען ס'האָט אָקאָרשט

אָנגעהויבן צו שאַריען אויף טאָג ,האָט זיך דער בחור אױיפגעכאַפּט מיט אַ ווילדן
געשריי ,זיך אַ ריס געטאָן פון געלעגער ,מיט שטורעם זיך גענומען טראָגן איבערן
הקדש פון איין צימער אינעם צווייטן און האַקן מיט די טירן מיט גרויס גבורה,
אַלע אין הקדש

זיינען מיט שרעק

אַראָפּ פון די געלעגערס .דאָס װוילדע אַרומ-

לויפן פונעם בחור האָט אויף אַלעמען אָנגעיאָגט אַן אומחיימלעכע מורא .אין
גרויס פּחד האָבן זיך אַלע גענומען שאַרן פּאַזע דער װאַנט צום פענצטער צו ,כדי
אַרױסצושפּרינגען אין דרויסן אַרױס ,מיטאַמאָל האָט דער בחור געגעבן אַ פאַל צו
דער ערד ,אָנגעהויבן כאָרכלען וי אַ גוסס ,און מיט די לעצטע כוחות געשריגן:
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,גייט

אַװעק

פון פענצטער!

כ'וועל מזיקן

יעדן װאָס װועט

פאַרשטעלן

דאָס

פענצטער!?".

און תוך-כדי-דיבור האָט זיך דערהערט אַ טראַסק פון צעבראָכן גלאָז .אין אַ
שויב פון מזרח-װואַנט-פענצטער איז געװאָרן אַ קיילעכדיק לעכל װי אַ רענדל די

גרויס ,און גלייכצייטיק האָט מען באַמערקט וי פונעם מינדסטן פינגער פון בחורס
פוס ריזלט אַ דין שטראָמעלע בלוט,

דער נס איז געשעף דער דיבוק האָט געהאַלטן װאָרט!

{7

בליץ-שנעל האָט זיך די גוטע נייעס צעטראָגן איבער דער גאַנצער שטאָט.
מ'האָט פון אַלע זייטן גענומען זיך ציִען צום אַלטן בית-מדרש ,װוּהין ס'זיינען נאָך
פריער געהאַט געקומען די רבנים ,דיינים און די ראשי-הקהל ,אויך דעם בחור
האָט מען אַהין געבראַכט .געדאַװונט בציבור מיט גרויס התלהבות ,מתפּלל געווען
די באַזונדערע תפילה װאָס ר' ישעיהלע האָט מתקן געווען .דער בחור האָט געזאָגט
דעם ערשטן קדיש ,די מתפּללים האָבן פאַרגאָסן טרערן פון שמחה און געדאַנקט
דעם בורא פאַרן גרויסן נס װאָס ס'איז געשען פאַר זייערע אויגן .באַלד נאָך דער
תפילה איז דער רב מיט די דיינים אַרױף אויף דער בימה ,און דער רב האָט מיט
אַ ציטערדיקער ,אָבער קלאָרער שטים אויסגערופן בקול רם;
,בשם הבית-דין ובשם העדה הקדושה הריני מכריז ומודיע ברבים ,אַז הדיבוק
שמואל בן רבקה האָט זיין הבטחה מקיים געווען בשלימות :זיין װאָרט און תקיעת-
כף פּינקטלעך געהאַלטן און צו דער ריכטיקער צייט זיך אָפּגעשײדט פון אונדז,
לכן נעמען מיר ,בית-דין:דמתא ,אַרונטער פון שמואל בן רבקה אַלע אונדזערע
השבעות ,נידויים ,חרמות און קללות ,װאָס זיינען ,בשעתם ,אויף אים אַרויפגע-
לייגט געװאָרן .מהיום הזה והלאה ווערן זיי אַלע בטול ומבוטל כעפרא דארעא ,זי
זאָלן פאַלן אויף פּוסטע פעלדער און װויסטע וועלדער ,און קיין איינע פון זיי זאָל
אויף אים נישט חל זיין און אים נישט שעדיקן אַפּילו כמלוא נימא ,מעתה ועד
עולם  --אמן"
און אַלע אין בית-מדרש האָבן הויך אויפן קול נאָכגעזאָגט  --אמן!

און ס'זיינען באַלד אַרױסגעשיקט געװאָרן שליחי בית-דין נאמנים און זי
האָבן די ,התרת-בית-דין" מכריז געווען אין אַלע אַנדערע מקומות קדושים פון
שטאָט,
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אין דערזעלביקער נאַכט האָט זיך דער דיבוק באַװויזן צום רב און אַ דער"
צאָרנטער געטענהט:
,מיין הבטחה צו אייך האָב איך מקיים געווען ,מיין תקיעת-כף האָב איך אִפּ-
געהיט ,דעם בחורס גוף האָב איך פאַרלאָזט און קיינעם נישט געשעדיקט  ---באַלדי
אָבער וי איך האָב זיך באַװויזן אינעם חלל פון דער וועלט זיינען מיך באַפאָלן און
אָנגעהויבן יאָגן טויזנטער שדים און רוחות .אויך די מלאכי"חבלה ,װאָס זיינען
באַשאַפן געװאָרן פון אייערע חרמות און קללות ,יאָגן זיך נאָך מיר .איך קען נישט
געפינען קיין אָרט צו באַשיצן זיך פון זיי  ---סיידן צוריק אַרײן אינעם גוף פוך
בחור ,.לכן ,בין איך איצט געקומען צו אייך ,דעם מרא דאתרא ,מיט אַ טענח אוך
פדעג אייך פאַרװאָס אויך איר האָט אייער הבטחה צו מיר  ---מבטל צו זיין אייערעצ
חרמות און נידוייַם  --ביז איצט נישט מקיים געווען? און איך בעט אייך אַז איר
זאָלט תיכף ומיד זען ,אַז מ'זאָל על-פּי-דין אַראָפּנעמען פון מיר די השבעות ,און

מבטל זיין די נדויַם און הרמות ,און פאַרטרייבן די מזיקים װאָס יאָגן זיך נאָך
מיר אָן אויפהער".
און אַז דער רב האָט אים פאַרזיכערט ,אַז מ'האָט שוין נאָך פריִער מכריז
געווען אין אַלע מקומות קדושים אַן התרת-בית-דין און מודיע געווען ברבים ,אַז
אַלע חרמות און קללות זיינען בטול ומבוטל  ---האָט דער דיבוק זיך ווידער גץ-
|
בייזערט און געטענהט:
,איער התרת-בית-דין האָט נישט קיין האַפט ,ווייל ער איז געמאַכט געװאָרן
נישט על-פּיידין .קען ער דעריבער נישט צונעמען ביי די מזיקים דעם רשות ,װאָס
איר האָט זיי פריִער ,מיט אייערע השבעות ,געגעבן .דער דין איז ,װי די חז"ל האָבן
געפּסקנט, :הפּה שאסר הוא הפּה שהתיר"*)  --דאָס זעלבע מויל װאָס האָט גצ
אסרט ,דאָס זעלבע מויל דאַרף אויך מתיר זיין ,די השבעות ,חרמות

און נידויים.

האָט ר' ישעיהלע אַלין געמאַכט  --איז על פּי דין דאַרף ער אויך אַליין בפּה
קדשו זיי מבטל מאַכן".

האָט דער רב ניט געזאַמט ...נאָר תיכף-ומיד אין מיטן דער נאַכט געשיקט די
שמשים אויפצווועקן די גאַנצע שטאָט ייִדן און רופן יעדן איינעם צו קומען באַל
אין זיין אייגענעם מקוט קדוש .און אין דער פינצטערניש פון דער נאַכט איז ר'
ישעיהלע צוזאַמען מיטן בית-דין און מיט די ראשי-הקהל געגאַנגען פון איין מקום.
קדוש צום צווייטן ,און ר' ישעיהלע האָט אומעטום אַליין מכריז געווען ,אַז אַלצָ
זיינע השבעות ,חרמות און נידויים קעגן שמואל בן רבקה  --איז ער מבטל כבעפרא.
*) בכורות
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דארעא .נאָך יעדער הכרזה האָט מען מתפּלל געווען די באַזונדערע

תפילה ,װאָס

ער ,ר' ישעיהלע ,האָט מתקן געווען ,און דער בחור ,וועמען מ'האָט מיטגעטראָגן,
האָט אין יעדן מקום-קדוש געזאָגט קדיש.

חֹ
נאָך יענער נאַכט

האָט דער בחור

אָנגעהויבן

צו פאַרלירן זיינע כוחות .מיט

יעדן טאָג איז ער אַלץ געװאָרן שװאַכער און שװאַכער .ס'האָט דערגרייכט
אַז ער האָט נישט געקענט

רירן מיט קיין אבר ,ער איז וי פּאַראַליזירט

דערצו,
געװאָרן.

ס'האָט אויסגעזען װוי דער דיבוק האָט ביי אים צוגענומען זיין גאַנצן חיות .ער האָט
אויך אָנגעהויבן שטאַרק צי פיבערן.
טעמפּעראַטור

ער איז געלעגן אַ פאַרטראָגענער אין הויכער

און געהאַלטן אין איין מורמלען

פלעגט אָפט אויסברעכן אין אַ פּחדימדיקן

אומפאַרשטענדלעכע

געוויין ,געקרעכצט

דיבורים.

ער

און געשלוכצט,

אַז מ'האָט דערזען ,אַז ס'איז סכנת נפשות ,האָט מען ,אויף דער עצה פון ר'
ישעיהלען ,אַריבערגעטראָגן דעם חולה מיטן בעט אינעם אַלטן בית-מדרש .ר' ישע-

יהלע האָט אים אויפגעהאַנגען אויפן האַלדז שמירות און קמיעות ,און ס'איז איינ-
געשטעלט געװאָרן ,אַז ביז נאָך שלושים זאָל זיך אַרום אים געפינען אַ שטענדיקע
װואַך ,יומם ולילה ,װאָס זאָל זאָגן תהלים ,לערנען משניות אד"גל,

אין בית-מדרש איז דעם בחור לייכטער געװאָרן ,די היץ איז צוביסלעך אִפֹ-
געטראָטן ,ער האָט געעפנט די אויגן ,דערקענט די אַרומיקע ,זיין דיבור איז גע-
װואָרן קלאָרער ,דייטלעכער און מיט יעדן טאָג איז אים געװאָרן אַלץ בעסער און
בעסער .אַ שטענדיקע שמירה איז נאָך אַלץ געזעסן אַרום אים ,און טאַקע יומם
ולילה

געזאָגט תהלים ,געלערנט

משניות

און אַנדערע הײליקע ספרים,

די לעצטע נאַכט פון שלושים האָט זיך דער בחור אין מיטן נאַכט פּלוצים
אויפגעכאַפּט און מיט באַנומענע קולות גענומען שריען, :שמע ישראל!? .ווען
מ'האָט אים באַרויִקט ,האָט זיך דער בחור אויפגעזעצט און דערציילט ,אַז דער
דיבוק האָט זיך נאָר-װאָס געהאַט באַװויזן אין בית-מדרש ,געװאָלט צוקומען צו
זיין בעט ,ער האָט אָבער נישט געקענט גענענען נעענטער וי פיר איילן פון זיין
בעט .ער האָט זיך געריסן מיט אַלע כוחות און פאָרט נישט געקענט אַריבערשטּאַ-
נען איבער דער גרעניץ פון די פיר איילן .האָט ער פון דערוייטנס ,מיט גוטע
רייד ,אים גענומען איינרעדן ,אַז ער זאָל אַרונטערנעמען פון זיך די קמיעות מיט
די שמות הקדושים ,װעט ער דעמאָלט האָבן רשות און זיין ביכולת ווידער ארייג-
צודרינגען אין אים .און דער בחור האָט איבערגעגעבן ,אַז דער דיבוק האָט מיט
זיסע דיבורים מיט אים אַזױ געטענהט;
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;זע ,די איבער זעקס יאָר װאָס איך בין אין דיין גוף געזֶעסן ,ביסטו קיין
איינציק מאָל נישט געווען קראַנק :קיינמאָל קיין װייטיקן נישט געפילט; ווינטער
אין די גרעסטע קעלטן ביסטו אַ האַלב-נאַקעטער און אַ באָרװועסער אַרומגעגאַנגען

איבער די גאַסן און ס'האָט דיר גאָרנישט געשאַדט  --איצטער אָבער ,זינט איך
האָב דיך פאַרלאָזן ,ליגסטו אַ קראַנקער אין יסורים און אין פּין ,אַז דו װעסט
איצט אַראָפּנעמען פון זיך די קמיעות און די שמות ,װעל איך תיכף ומיד אַרײנ-
קומען ווידער אין דיין גוף אַרין ,וועסטו געזונט ווערן אויף אַלע דיינע איברים
און װועסט שוין מער קיינמאָל קיין װייטיקן נישט פילן!",
,און אַז איך האָב אים געפרעגט  --האָט דער קראַנקער בחור פאָרגעזעצט --
פאַרװאָס װוילסטו נישט האַלטן דיין הבטחה?

מיר זיינען דאָך מתפּלל פאַר דיר;

מיר לערנען משניות אין סדר פון דיין נאָמען; מיר זאָגן קדיש נאָך דיר :האָבן דען
אונדזערע תפילות קיין ממשות נישט? האָבן זיי גאָרנישט פּועל געווען פון דיינעט
וועגן? האָט ער מיר אַזױ געענטפערט:
,ס'איז אמת ,אַז אייערע תפילות ,אייער לערנען ,אייער קדיש-זאָגן ,האָבן אַ
גרויסע פּעולה געהאַט .זיי האָבן פּועל געווען למחצה און מיינע יסורים פאַר-
גרינגערט אויף אַ העלפט ,ווייל פון דער התחלה איז מיין פּסק-דין אינעם בית-דין
של מעלה געווען ,אַז יעדן טאָג זאָל איך געפּײניקט װוערן פיר מאָל; איצטער ,אין

אייער זכות ,ווער איך געפּײיניקט בלויז צוויי מאָל ,דערצו זיינען די עינויים גופא אַ
סך גרינגערע ,און ס'איז ביי מיר קלאָר ,אַז גאָר בקרוב װעט מען מיך ,אין זכות
פון אייערע תפילות און קדיש ,אינגאַנצן אויפהערן צו פּייניקן .איך בין אָבער
פונעם בית-דין של מעלה אין דער זעלבער צייט אויך פאַרמשפּט געװאָרן אַרומצו-
שוועבן הינטער די הרי-חושך אינעם גיא-צלמוות ,גאַנצע זיבעציק יאָר .איז אָט
דעם דאָזיקן פּסק-דין קענען אייערע תפילות נישט מבטל מאַכן ס'זיינען שוין
טאַקע אַריבער דרייסיק יאָר .ס'בלייבט נאָך אָבער אַלץ איבער גאַנצע פערציק יאָר,
װאָס איך וועל זיך דאַרפן געפינען אין דער מחיצה פון שדים און רוחות אין דער
ממשלה

פונעם אשמדאי

און לילית ,קוקן אין זייערע גרויליקע פּנימער ,טאַנצן

זייערע שדימשע טענץ ,נישט האָבן קיין מנוחה ,קיין שלווה ,זיין געטריבן יומם
ולילה ,װוי װעל איך דאָס קענען אויסהאַלטן? אָט דעריבער בין איך איצטער

גע"

און לייז מיך אויס פון
דאָסמאָל אָבער זאָל זיין
בעט דיך ,אַז דו זאָלסט
דערלויבן מיך פון דיין

קומען צו דיר מיט תחנונים ,דערבאַרעם זיך אויף מיר
זייערע הענט! לאָז מיך ווידער אַריין אין דיין הײיליקן גוף.
מיט דיין אייגענעם רצון ,מיט דיין גוטן ווילן .און איך
מיר געבן אַ תקיעת-כף ,אַז להבא וועסטו קיינעם נישט
גוף אַרוסצוטרײבן".
און דער בחור האָט אַ פאַרציטערטער איבערגעגעבן ,אַז דער דיבוק האָט
שוין געהאַט אויסגעשטרעקט צו אים זיין רעכטע האַנט .האָט אים פּלוצים אַ
גרויסע אימה אַרומגענומען  --האָט ער אָנגעהויבן שרייען; ?שמע ישראל" --
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דעם אויסגעשריי

איז דער דיבוק ,װי נאָר ער האָט דערהערט
כהרף-עין נעלם געװאָרן.
פון יענער נאַכט אָן האָט דער בחור אָנגעהויבן צוריק צו קומען צו זיינע
כוחות .דער דיבוק האָט זִיך שוין צו אים מער נישט באַװויזן .באַלד נאָך שלושים
איז ער אינגאַנצן געזונט געװאָרן .בקרוב האָט ער חתונה געהאַט און זיין פרוי
האָט אים געבוירן זין און טעכטער.
דעם ערשטן זון זיינעם האָט ער אַ נאָמען געגעבו שמואל .,לזכר נשמת
שמואל

,שמע ישראל!",

בן רבקה,
ט

דער קבר פון ר' ישעיהלען געפינט זיך אויפן אַלטן בית"הקברות

אין כמעל-

ניק .דער קבורת-מאַן האָט אונדז זיין קבר אָנגעוויזן .,די מצבה איז שוין געווען
איבער האַלב איינגעזונקען אין דער ערד און די אותיות אינגאַנצן אָפּגעריבן און
אָפּגעשװענקט. .
אגב ,איז אויך כדאי צו פאַרצייכענען ,אַז נישט ווייט פון ר' ישעיהלעס קבר
שטייט אַ שיינע הויכע שטיינערנע מצבה ,אויף וועלכער מ'קען נאָך קלאָר איבער-
לייענען די בולטע ווערטער :פּ"נ ...בן הדאָקטער ר' יעקב ליב ב"ר יצחק נפ' ד'
אייר שנת תר"א לפ"ק תנצב"ה"".
וועגן דעם בן הדאַקטער האָבן מיר פאַרשריבן אװַױונדערבאַרע מעשה .כ'קען
זיך אָבער די מעשה נישט דערמאָנען .ווער פון די כמעלניקער געדענקט זי?
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צו אָפּטײלונג זט

אלול .חודש אין

בית-עלמין,

געמיראָאװועיפרן

ק,לאָגמוטערס"

פּראָפּעסיאָנעלע
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ברוסטיטיכלעך,

געשטיקט

מיט גאָלדי און זילבערנע
מיט איידלשטיינער,.

פעדים

און אויסגעזעצט

+

329

דדץ

שופדים און טוצדיש כתב

די סונרישע מלאכה
,אַ תלמיד-חכם טאָר נישט װוינען אין אַ שטאָט אין
וועלכער עס איז קיין סופר נישטאָ?" (סנהדרין י"ז).

כמעט איטלעך שטעטל  --אַפילו דאָס קלענסטע ,דאָס פאַרװאָרפנסטע  --האָט
פאַרמאָגט אַן אייגענעם סופר סת"ם( :ספרים ,תפילין ,מזוזות) .ווייל פּונקט װוי קהל

האָט זיך נישט געקענט באַגיין אָן אַ מורה-הוראה ,אַ רב ,װאָס .זאָל פּסקנען זייערע
שאלות ,אויסגלייכן זייערע טכסוכים ,חתונה מאַכן זייערע קינדער און אַכטונג געבן,
אַז די עוסקים בצרכי ציבור זאָלן טאָן זייער מלאכת-הקודש באמונה  ---אַזױ האָט
זיך קהל אויך נישט געקעיט באַגיין אָן אַ סופר ,װאָס זאָל זיי מאַזאָרגן אויך מיט די
סופרישע באַדערפענישן ,װאָס דער ייִדישער לעבנסשטייגער האָט געפאַדערט :אַ
קינד ,ווען ס'האָט דערגרייכט צו בר-מצוה  --האָט דער סופר פאַר אים תפילין
געשריבן; האָט איינער זיך אויסגעבויט אַ ניי הויז ,אָדער זיך אַריבערגעקליבן אין
אַן אַנדער דירה  ---האָט מען ביים סוֹפו מזוזות באַשטעלט; האָט ,חלילה ,ביי עמיצן

אָן אומגליק פּאַסירט :אַ חולה מסוכן ,קינדער האַלטן זיך נישט ,אַ נישט-גוטער,
בייזע חלומות אד"גל  --האָט מען צום אַלעם ערשטן געשיקט

נאָכן סופר ער זאָל

מגיה זיין די תפילין פון חולה און איבערקוקן די מזוזות אויף די טירן; ביי שידו-
כּיט איז מען אויך אָנגעקומען

צום סופר .ער האָט מערסטנטייל ,ביים שליסן אַ

שידוך ,די תנאים געשריבן און פאַר דער חופּה  --די כתובה; פון אַ גט איז דאָך
שוין אָפּגערעדט .אָן זיינט צוועלף שורות (גט) איז מען דאָך זיכער נישט געשיידט
|
געװאָרן.,
די סופרישע

מלאכה איז געווען פאַרעכנט פאַר אַ מלאכת-הקודש

און דאָס

סופרישע כתב פאַר קודש קדשים :אַ ספר-תורה האָט מען גערופן ,דאָס :הייליקייט"' ,
און די תפילין האָט מען געקושט אידער מ'האָט זי אָנגעטאָן און נאָכדעם וי
מ'האָט זיי אױיסגעטאָן  --און דעריבער איז קיין װונדער נישט ,װאָס די פאָלקס-
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פאַנטאַזיע ,איבערהויפּט די חסידישע נטיה צו מיסטיציזם ,האָט אויך צווישן די
סופרים געפונען פאַרבאָרגענע יחידים ,און האָט אַרום זיי געװועבט װוונדערלעכע
לעגענדעס ,זיי געהילט אין אויסערגעויינטלעכער קדושה .,געשילדערט דעם
אופן פון זייער הייליקער עבֿודה ,דערציילט וועגן זייער הנהגה ,וועגן די גװאַלדיקע
זהירות ביים שרייבן יעדן אות און װעגן די באַזונדערע יחודים און כוונות ביים
שרייבן דעם שם-הויה,
איך על זיך באַנוגענען מיט דערמאָנען בלויז עטלעכע געציילטע נעמען פון
אַזעלכע פאַרהייליקטע סופרים און איבערגעבן אַ פּאָר כאַראַקטעריסטישע מסורות,
װאָס ווערן וועגן זיי דערציילט ;
ר' יצחק קאָמאַרנער איז געווען אַ תלמיד און אויך דער סופר פונעם בעל-שם-
טוב .דער בעל-שם-טוב האָט אין זיינע תפילין געדאַװנט .ר' יצחק קאָמאַרנערס
זהירות ,זיין אָפּגעהיטקײט ביים שרייבן ,איז געווען גאָר אין לשער .אין גאַס
איז ער אַרומגעגאַנגען מיט צוגעמאַכטע אויגן ,כדי נישט צו זען קיין דבר טמא.
בעתן שרייבן האָט ער געטראָגן באַזונדערע ווייסע ליוונטענע בגדים .איטלעכס
מאָל ,איידער ער האָט זיך גענומען שרייבן ,האָט עֶר זיך טובל געווען ,און איידער
ער האָט באַדאַרפט אָנשרייבן דעם שם הויה ,האָט ער זיך געטובלט זעקס און
צװאַנציק טבילות (די גימטריה פון שם הויה) .וועגן אים װוערט אויך דערציילט,
אַז בעת ער האָט זיך אַנידערגעזעצט און אָנגעהױיבן שרייבן ,פלעגט זיך דער טיש
מיט דער שטול ,אויף וועלכער ער איז געזעסן ,אויפגעהויבן אין דער לופטן ,און
דער מלאך מיכאל פלעגט זיך אַנידערשטעלן ביי זיין רעכטער האַנט און אָפּטרי
קענען יעטװעדן אות ,װאָס איז אַרױיס פון זיין פעדער.
נאָכן הסתלקות פונעם בעש"ט זיינען די תפילין זיינע איבערגעגאַנגען צו
זיין אייניקל רבי ברוכל מעזשבוזשער .רבי ברוכל האָט די תפילין געלייגט מיט
גרויס קדושה און זיך מיט זיי שטאַרק געגרויסט .צוליב דעם איז ער געקומען צו
אַ מכשול אין אַ מחלוקה מיט רבי זלמן שניאור פון ליאַדי ,וי ס'ווערט דערציילט
צום סוף פון דעם קאַפּיטל,
ר' משה פּשעוויסקער ,אויף וועמען מ'האָט געזאָגט ,אַז ווער ס'איז זוכה צו
לייגן זיינע תפילין איז זוכה צו גילוי אליהו ,ס/איז פאַראַן אַ  מסורה ,אַז מ'פלעגט
רי משהן מודיע זיין ,מן השמים ,אַז ס'וועט בקרוב אַראָפּקומען אַ הויכע נשמה
װאָס װועט זיין ראוי צו דאַװונען אין זיינע תפילין ,פלעגט ר' משה תיכף ומיד ,נאָך
איידער דאָס קינד איז געבוירן געװאָרן ,זיך זעצן שרייבן פאַר אים זיינע תפילין
בקדושה ,און האָט ממשיך געווען דאָס שרייבן אַלע דרייצן יאָר ביזן בר-מצווה,
דער צדיק ר' ישראל פון רוזשין (נפ' אין יאָר תרי"א  )1581 ---האָט געדאַװונט
אין ר' משה פּשעװיסקערס תפילין .נאָך זיין הסתלקות זיינען די תפילין איבער-
געגאַנגען ,על פּי גורל ,צו זיין ייַנגערן זון ר' דוד-משה ,דער טשאָרטקאָװוער (נפטר
הושענא-רבא תרס"ד ,)4091 --
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ר' דוד אַניפּאָליער איז געװאָרן אַ סופר אויפן באַפעל פונעם צדיק ר' דוב"
בער ,דער גרויסער מגיד פון מעזריטש (נפי' תקל"ג  ,)3771 --לכתחילה האָט זיך
ר' דוד געהאַט אָפּגעזאָגט מיטן אויסרייד ,אַז ער איז נישט ראוי צו דער הייליקער
צבודה ,אָבער אַז דער מגיד האָט אים געזאָגט מיטן האַרבן װאָרט ,און לסוף אַפילן
אויף אים גוזר געווען בגזירת עירין קדישין ,אַז ער מוז ווערן אַ סופר בישראל,
האָט ער אויף זיך די גזירת-הרב מקבל געווען ,און בפירוש מוסר מודעה געווען,
אַז ער טוט דאָס בהכרח ,משום כבוד הרב .און אַ תנאי האָט ער דעמאָלט אויסגע-
נומען מיט זיין רבין דעם מעזריטשער מגיד ,אַז ער ,דער מגיד ,זאָל אים פר;ער
אויסלערנען די כוונות פון אַלע אותיות און באַזונדערפ אים אַנטפּלעקן דעם סוד
פונעם שם הויה .האָט דער מגיד געהייסן זיין תלמיד ר' שלמה פון לויצק צו

לערנען מיט אים די כוונה פון יעדן אות באַזונדער .װוען ער האָט שוין דאָס
געהאַט דערגרייכט ,האָט אים די סודות פונעם שם הויה דער מגיד אליין מגלה
געווען.
רי אפרים סופר פון אָסטראָה .אויף אים האָט ר' פּנחס קאָרעצער (נפ' אין יאָר
תקנ"א  )1971 --געזאָגט ,אַז זיין פעדער האָט קיינמאָל קיין טעות נישט געמאַכט,
זיין טינט האָט קיינמאָל קיין פלעק נישט געמאַכט ,און אַז יעדער אות און יעדער
תג זיינער איז געשריבן געװאָרן מיט די כוונות פון ;לשם יחוד"...
דער צדיק ר' רפאל בערשאַדער ,איינער פון ר' פּנחס קאָרעצערס גאָר
נאָענטסטע תלמידים ,האָט געדאַװונט אין ר' אפרים סופרס תפילין  ---פלעגט ר'
רפאל אַלעמאָל זאָגן ,אַז ר' אפרימס תפילין זיינען אַ סגולה בדוקה צו קאָפּ-װײיטיק,
אין ראָװנע ,אינעם כית-המדרש הגדול ,האָט זיך געפונען ר' אפרים סופרס
אַ ספר-תורה .ווערט איבערגעגעבן ,אַז הונדערט יאָר נאָך ר' אפרים סופרס פּטירה,
האָט מען אין זיין ספר געפונען אַן אָפּגעשפּרונגען אות .האָט מען זיך שטאַרק מצער
געווען און דאָס ספר ,דערווייל ,אַװעקגעשטעלט אין אַ זייט,
אין דעם זעלביקן בית:מדרש ,ווּ די ספר-תורה האָט זיך געפונען ,האָט
געלערנט איַונגערמאַן ,אגַרויסער מתמיד .ער האָט זיך יעדן טאָג געפעדערט צו
קומען לערנען ,בהשכמה ,נאָך איידער ס'גייט אויף דער מאָרגנשטערן .אײינמאָל,
ווען ער איז אַרײינגעקומען אין בית-מדרש ,פאַרטאָג ,כדרכו בקודש ,האָט ער
געזען װי אויף דער בימה ליגט אַ ספר-תורה און לעבן איר שטייט אַ גרייז-גרויער
זקן .ווי נאָר דער יונגערמאַן איז אַריינגעקומען ,האָט זיך דער זקן צו אים גע-
ווענדט און געזאָגט; :איך בין אפרים סופר .די פּמליא של מעלה האָט מיר געגעבן

רשות אַראָפּצונידערן און מתקן צו זיין מיין אייגענע ספר-תורה.
מוחל,

די ספר:תורה

און שטעל צוריק אין ארון-קודש

נעם זשע ,זי

אַריין" .דער יונגערמאַן

האָט אַזױ געטאָן ,ווען ער האָט זיך דערנאָך אומגעקוקט ,איז דער זקן שוין נישט
געווען.
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רניישע סֹכַּר תורחס
מ'האָט געהאַלטן פאַר אַ גרויסער זכיה עולה לתורה צו זיין אין אַ ספר"
תורה ,װאָס איז געשריבן געװאָרן פון איינעם פון אָט די קדושי-הסופרים .מ'איד.
געפאָרן מיילן ווייט ,אַבי צו קריגן זייערע מזוזות ,און מ'האָט זיך געלאָזט קאָסטן
גרויסע געלטער ,אַבי צו קריגן זייערע תפילין,
ס'זיינען באַװוּסט דין-תורהס צװוישן קינדער יורשים ,װאָס יעדערער פון די
זין איז געווען װיליק מוותר צו זיין אויף אַ גרויסן טייל פון זיין חלק ירושה ,אַבי
צו באַקומען דעם טאַטנס תפילין ,װאָס זיינען געווען געשריבן פון איינעם פון די
פאַרהײליקטע סופרים,

צווישן  דעם בעלישם-טובס תלמידים  איז געװען אַ צאָל גרױסצ
מומחים אין אָט דער עבודת -הקודש ,עטלעכע פון זיי האָבן געלאָזט נאָך
זיינען אַזעלכע.
זיך אייגנהענטיק-געשריבענע ספרי-תורה ,נאָך זייער הסתלקות
ספרי-תורה געהאַלטן געװאָרן מיט גרויס קדושה .געלייענט .אין זיי האָט מען בלויז

אין דעם הײיליקסטן טאָג פון יאָר  ---יום-כיפּור .אַן אויסנאַם איז געמאַכט געװאָרן
ווען ,צדיק בא לעיר" ,ווען ס'איז אַראָפּגעקומען אַ צדיק מפורסם ,אָדעד וועף
ס'האָט די שטאָט באַזוכט דער רבי פון די חסידים ,אין וועמענס רשות די ספר-
|
תורה האָט זיך געמונען.
איך געדענק ,אַז װען איך בין געװען אַ קליין יינגל ,אַ יאָר אַכט ,האָב
איך דעמאָלט געלערגט אי מיקולאַיעוו ,ביל אייזיק מלכהס .ער איז אגב געווען אַ

ווונדערלעכער מעשיות-דערציילער .דאָס שטעטל מיקולאַיעוו איז מפורסט געוועך
נינעם עולם-החסידות צוליב דעם גרויסן צדיק ,תלמיד וותיק פונעם בעש"ט ,ה'
דוד מיקולאַיעווער .כל ימיו האָטס ער דאָרט געלעבט און איז דאָרט אויך צו

קבורה געקומען .זיין ,אוחל" געפינט זיך אויפן אַלטן בית-הקברות,
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יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר

פלעגט אונדז דער

רבי ר' אייזיק דערציילן זייער שיינע מעשיות וועגן ר'

דודן ,וועגן זיין צדקות און קדושה ,װי אַזױ ער איז נתגלה געװאָרן און אויך
וועגן דעם אופן װי אַזױ ער האָט מלמד-זכות געווען אויף ייָדן .סוועט זיין גענוג
צו ברענגען אָט:דעם איינציקן ביישפּיל:

איינמאָל פאַר .כל-נדרי" האָט זיך ר' דוד געשטעלט פאַרן אָפענעם ארון"
קודש ,זיך צעוויינט בדמעות שליש און אויסגעשריגן,; :רבונו של עולם! מיר קומען
צו דיר איצט מיט תפילה און תחנונים ,אַז דו זאָלסט אונדז העלפן צוליב אונדזער

גרויסן אמת .מיר זיינען גרעסערע אמת-זאָגער פון אונדזערע זיידעס און טאַטעס;
די זיידעס און טאַטעס אונדזערע ,אַז ס'זיינען געקומען די ימים נוראים ,האָבן
זיי נישט געזאָגט דעם אמת; זיי האָבן זיך געשלאָגן אין האַרצן :אשמנו ,בגדנו,
גולנו  ---ליגן! שוא ושקר! ..מיר אָבער ,אַז מיר שלאָגן זיך אין האַרצן :אשמנו,
בגדנו ,גזלנו  --איז כולו אמת! לויטער אמת! בעטן מיר דיך ,טאַטעניו ,העלף אונדז

אינעם זכות פון אָט-דעם ריינעם לויטערן אמת ,מיט וועלכן מיר שטעלן זיך איצט
|
פאַר דיר".,
רבי דודס אַ ספר-תורה װאָס ער האָט אַלין געשריבן ,במו ידיו ,איז געבליבן
בירושה אין דער גרויסער מיקולאַיעװער שול ,װאָס ער האָט ,אנב ,געהאָלפן בויען.
(וועגן דער שול זען פריער ,זייט  .)53װוערט דערציילט,

אַז דער אַפּטער רב ר'

אברהם יהושע העשל (נפ' תקפ"ה  )5281 --פלעגט קומען יעדעס יאָר קיין מי-
קולאַיעװו אויף אַ שבת ,כדי עולה לתורה צו זיין אין רבי דודס ספר-תורה .איז
אין שייכות מיט אָט דעם אַפּטערס מנהג האָב איך געהערט אַ טשיקאַװע מעשה
ביי מיין רבין ר' אייזיק איז חדר ,פון אַ זקנה װאָס האָט נאָך געקענט דעם אַפּטער
רב פּנים אל פּנים .אסתרקע האָט די זקנה געהייסן .זי האָט געוווינט אין שכנות
מיט מיין רבין ,און איז געווען אַן אָפּטע אַרײנגײערן צו אונדז אין חדר .אסתרקע
שטייט מיר נאָך איצט פאַר די אויגן : קליינינקע ,אַ ליבינקע ,אַן אויסגעדייווערטש
 -הויט און ביינער .,איר געקאַרבט פּנים האָט געלויכטן און אירע אויגן האָבןשטענדיק געשמייכלט .מיט אַ שטעקן אין האַנט האָט זי זיך מיט דראָבנינקע טרי-
טעלעך ,שנעל ,שנעל געטואָגן ,װי געשװועבט אין דער לופטן ,שטענדיק זיך גע-
איילט ,ס'װואַרטן אויף איר :אַן אָרימע יולדת ,אַ כלה אַ יתומה ,אַ חולה אין הקדש,
אד"גל ,האָב איך איינמאָל געהערט וי זי האט דערציילט ,אַז זי איז שוין הונדערט

מיט צען יאָר אַלט ,און אַז זי האָט זוכה געווען צו אַזאַ טיפער עלטער צולים דער
ברכה ,װאָס זי האַט באַקומען פונעם אַפּטער רב ,אַז זי זאָל מאריך ימים זיין עד
|
מאה ועשרים שנה ,און אָט װואָס אסתרקע האָט דעמאָלט באריכות דערציילט,

ווען דער אַפּטער רב פלעגט אַראָפּקומען קיין מיקולאַיעו ,טאַקע כדי עולה
לתורה צו זיין אין רבי דודס ספר-תורה ,איז ער אַלעמאָל איינגעשטאַנען ביי אירע

עלטערן אין הויז .איז איינמאָל אין אַזאַ שבת ,ווען דער אַפּטער איז געגאַנגען
דאַװונען ,דער טלית פון אונטן און די ,זשופּיצע" ,אָנגעטאָן אויף איין אַרבל ,פון
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אברהם

רעכטמאַן

אויבן ,אַרומגערינגלט מיט אַ סך חסידים ,װאָס האָבן אים געפירט אין דער גרוי-
סער שול אַריין  --איז זי אסתרקע ,נאָך גאָר אַ יונג קינד ,אויך מיטגעגאַנגען
מיטן גאַנצן עולם .אויפן וועג האָט זיך דער טלית ביים אַפּטער אַביסל אַראָפּגע-
לאָזט און זיך נאַכגעשלעפּט אויף דער ערד .אסתרקע האָט דאָס באַמערקט

און האָט

אונטערגעהאַלטן דעם טלית ער זאָל זיך נישט אויסשמירן ,און אַזױ אים נאָכגע-
טראָגן ביז אין שול אַרײן .ווען דער אַפּטער האָט אין שול דערזען אסטתרקען װי זי
האַלט אונטער דעם טלית  --האָט ער זיך צו איר אָנגעבויגן ,אַרױסגענומען דעם
טלית פון אירע הענט ,אַ קניפּ געטאָן אין בעקל און אַ זאָג-געטאָן מיט אַ ליבלעכן
שמייכל, :דערפאַר װאָס דו ביסט געווען אַזאַ טייער קינד און אָפּגעהיט מיין טלית,
זאָלסטו מאריך ימים זיין ,עד מאה ועשרים שנה"

,מיין פאָטער  --האָט אסתרקע מיט האַלב צוגעמאַכטע אויגן ,אָנגעשפּאַרט
אויף איר שטעקן ,בנעימותדיק ,געצויגן די זכרונות פון איבער הונדערט יאָר צוריק
 --מיין פאָטער זכרונו לברכה ,װאָס איז דערביי געשטאַנען ,אַז ער האָט דער-הערט דעם רבינס ברכה ,האָט ער מיך געגעבן אַ הייב-אויף ,אַ קוש-געטאָן און
געזאָגט :גיי ,קינד מיינס ,און דערצייל װאָס דער רבי האָט געזאָגט דער מאַמען
די אַרומיקע ייִדן װאָס האָבן אויך געהערט דעם רבינס ברכה האָבן מיך באַטראַכט
פאַר אַ בת-מזל .די נייעס האָט זיך באַלד פאַרשפּרײט איבערן גאַנצן בית-מדרש
און דערגרייכט אויך צו דער ווייבערישער שול .און אַז איך בין ,אַביסל שפּעטער,
אַרויפגעקומען צו דער מאַמען ,האָט זי מיך אַרומגעכאַפּט ,אָנגעהױבן קושן און
אירע הייסע טרערן האָבן געבריט מיינע באַקן ,אַלע ווייבער אַרום האָבן צו מיר
ליבלעך געשמייכלט,
;נאָך דער ברכה פונעם אַפּטער האָט מען אין שטאָט אָנגעהױיבן אויף מיר
קוקן מיט גאָר אַנדערע אויגן ,מ'האָט זיך מיט מיר געפרייט ,מיך געהאַלטן פאַר אַ
מזלדיקער .איך בין וי איבער נאַכט אױיסגעװאַקסן .און נאָך דאָס יאָר האָט מען
מיר ,פאַר די ימים-נוראים ,צוגעטיילט דעם כבוד אױיסצורייניקן און פאַריכטן
דאָס ווייסע ,זיידענע

מענטעלע

פון רבין רבי דודלס

הײליקער

ספר-תורה.

און

אַזױ פירט מען זיך מיט מיר ,זינט דעמאָלט ,יאָר איין ,יאָר אויס :ווען סידערנעענ"
טערן זיך די ימים-נוראים ,ברענגט מען מיר פון דער גרויסער שול דאָס ימים-
נוראימדיקע ווייסע ,זיידענע מענטעלע  --איך זאָל דאָס גוט אויסרייניקן .גיב איך
אַכטונג ס'זאָל דערויף קיין פּגימהלע נישט זיין .אָט-אָידי חזקה האַלט איך פאַר אַ
גרויסע מצווה ,פאַר אַ זכיה ,אויף וועלכער איך װויל נישט מוותר זיין ביז דעם
לעצטן ימים-נוראים פון מיין לעבן .און גאָט װעט מיר נאָך זיכער שענקען צען
יאָר ,דעם הייליקן רבינס ברכה װעט בלי ספק מקויים ווערן בשלימות",
אסתרקע איז שטיל געבליבן ,מיט ביידע הענט האָט זי זיך אָנגעשפּאַרט אויף
איר שטעקן ,אויסגעגליכן די פּלײצע און אַ שפּאַױיגעטאָן אַ פּאָר טריט צוריק"
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וועגס וי

מ'גייס

אויס

שמונה-עשרה,

אַ זאָג-יגעטאָן ;א גוטן-טאָג?

און אַװעק-

געאיילט וי איר שטייגער איז געווען

איר טיפע אמונה אינעם אַפּטערס ברכה האָט אויך אונדז קינדער באַװירקט,
ס'איז ביי אונדז דעמאָלט נישט געווען קיין מינדסטער פפק ,אַז אסתרקע װעט
נישט נאָר דערלעבן צו דער צוגעזאָגטער עלטער ,נאָר אַז זי װעט אויך ,נאָך די
 -- 0נאָך מאריך ימים ושנים זיין.
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מונריש כתם
אין יעדער שטאָט ,וווהין די ;עקספּעדיציע? איז געקומען ,האָט זי זיך באַמיט
צו באַזוכן אויך דעם סופר פון שטאָט .און אין רעזולטאַט האָט זיד טאַקע אייג-
געגטבן אָנצוזאַמלען אויסערגעוויינטלעכן מאַטעריאַל בנוגע סופרים און אויך מוס-
טערן פון אותיות און באַצירונגען איבער זיי,
אַחוץ די זעלטענע מוסטערן פון סופרישן כתב און אַ חוץ די הונדערטער
אײינציקאַרטיקע לעגענדעס  --איז דער עקספּעדיציע אויך געלונגען צו פאַרשרייבן
אַ ספּעציעלע סופרישע טערמינאָלאָגיע :נעמען פון די באַזונדערע מכשירים ,וועלכע

מ'האָט גענוצט ביים אויסאַרבעטן
צבי; װוי אַזױ און מיט װאָסערע
מ'האָט צונויפגענייט די יריעות:
גערופן דעם װאַרשטאַט און די
רצועות פון תפילין,

די יריעות-פּאַרמעטן לשמה :קלף-פּעוט און קלף-
מכשירים מ'האָט געמאַכט די גידין מיט וועלכע
דעם גאָלעש (דער סופרישער טינט); וי מ'האָט
פרימיטיווע געצייג אוױיסצואַרבעטן די בתים און

אין אַנאַפּאַליע האָבן מיר באַזוכט דעם סופר ,ר' דוד עליע ,װעמענס בילד
מיר דרוקן דאָ .ר' דוד-עליע ,דער סופר ,איז געווען אַ מפורסם אינעם גאַנצן געגנט
אַרום צוליב זיין אויסערגטוויינטלעך שיינעם כתב .מיט זיינע אױיסגעשפּרײיטע אותיות
ביים אוֹיספילן אַ שורה ,זיינע קינסטלעריש געמאַכטע תגים און כתרים איבער די
זיבן אותיות שעטנ"ז ג"ץ  --האָט ער זיך קונה שם געווען און באַרימט געמאַכט,
האָט ר' דוד עליע דער סופר אונדז דערציילט ,אַז דער גאַנצער אופן הכתיבה
זיינער איז צו אים געקומען במסורה פון זיין עלטער-זיידן ,דער סופר פונעם מעז-
ריטשער מגיד  ---ר' דוד אַניפּאָליער ,וועמען מיר האָבן שוין פריִער דערמאָנט,
איך גיב דאָ איבער ,כמעט מיט זיינע װוערטער,
אונדז דערציילט :
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יידישע עטנאָגראפיע און מאָלקלאָר

,רבי שניאור זלמן פוי ליאָדי ,דער בעל ה,תניא"  --האָט דער סופר ר' דוד
עליע אונדז אָנגעהויבן צו דערציילן  --איז איינמאָל ,כדרכו בקודש ,געקומען צי

זיין רבין ,דעם מעזריטשער מגיד ,אויף ראשיהשנה ,באַלד נאָך ראש-השנה האָט
ער זיך געקליבן אַהײמצופאָרן .איז אָבער זיין הנהגה ,מדי שנה בשנה ,געווען --
צו װאַרטן ביז דער

רבי זאָל אים אַרינרופן צו זיך און אים אַהײימשיקן מיט אַ

ברכה .האָט ר' שניאור זלמן ,אויך דאָס יאָר ,געװאַרט און זיך געחידושט װאָס
דער רבי רופט אים נישט ,ס'איז שוין יום-כיפּור ,ס'איז שוין סוכות און דער דבי
רופט אַלץ נישט .חידושט זיך רבי שניאור-זלמן און װאַרט ,ערשט מוצאי-סוכות
האָט דער מגיד געשיקט אים רופן ,זיך באַלד מיט אים אָפּגעשלאָסן אין זיין חדר

מיוחד און מיט גרויס פאַרטרויען צו אים אַזױ געזאָגט; :ס'איז ידוע ,אַז די צורת-
האותיות ,די זיונין ,תגין ,קוצים ,כתרים זיינען צוזאַמען מיט דער תורה געגעבן
געװאָרן צו משה רבינו אויפן באַרג סיני ,װוי די גמרא זאָגט :עווען משה איז
ארויף אין הימל האָט ער געטראָפן דעם רבונוישל-עולם װווי ער איז געזעסן און
געקניפּט קרוינען (כתרים) צו די אותיות פון דער תורה" (שבת פט ,).און ווידער
ווערט געזאָגט; :זיבן אותיות באַדאַרפן צו דריי זיונין איבער זיך ,און דאָס זיינען
די אותיות ששעטנ"ז ג"ץ" (מנחות כ"ט) ,דאַרף מען זיין זהיר וזהיר ,אַז אי די אותיות
און אי די כתרים ,אי די תגין און אי די קוצים ,זאָלן געשריבן און געמאַכט ווערן
מיט גרויס גענויקייט און פּינקטלעכקייט וי זיי זיינען אונדז געגעבן געװאָרן ,כדי
ס'זאָל חלילה נישט קומען צו קיין קיטרוג .די בעלי-הקבלה טייטשן דעם מאמר פון
הלל הזקן; :ודאשתמש בתגא חלף" (אבות פּרק ד' ,משנה ז') ,אַז דער װאָס באַנוצט

(שרייבט) די קרוינען פון דער תורה (כתרים) נישט וי ס'באַדאַרף צו זיין  ---מוז
אונטערגיין .זיי דערקלערן דאָס מיט גאָטס ענטפער צו משהן ;אין אַ סך דורות
אַרום װועט קומען איינער רבי עקיבא בן יוסף ,װעט ער דרשענען אויף יעדן קוץ
וקוץ בערג און בערג מיט הלכות" (מנחות כ"ט) ,איז אַז די תגין זיינען נישט ריכ-
טיק געמאַכט קען מען חלילה פאַלש אויסטייטשן גאָטס תורה; .האָט רבי זעירא
געזאָגט :אַפילו אַ קליין שטריכעלע (קוץ) ,װאָס איז געמאַכט אין דער תורה נישט
זוי געהעריק איז ,קען חרוב מאַכן די וועלט ...פון אחד קען ,חלילה ,װוערן אחר"
(ויקרא רבח ,פּ' י"ט ,)'2--זעט מען דאָך באַשינפּערלעך  --האָט דער מגיד
געדרונגען  --אַז מ'מוז ,װי איך האָב אָקאָרשט געזאָגט ,זיין שטאַרק זהיר ,אַז די
אותיות התורה ,מיט אַלע תגין און קוצים ,זאָלן געשריבן װוערן דאָ מלמטה אינעם
זעלביקן דמות ותבנית װי די אותיות פון דער ספר-תורה װאָס ליגט פאַרן בורא
יתברך דאָרט מלמעלה ,און װאָס זיינען אונדז ,כידוע ,געגעבן געװאָרן דורך משה
מסיני .אָבער ,בעוונותינו הרבים ,האָבן אַ סד סופרי ספרים בזמן הזה אָפּגענױגט
פונעם אַלטן ריכטיקן דרך-הכתב און אָנגעהויבן איינצופירן נייע אייגענע חידושי-
כתיבה .ס'איז צוליב דעפ נתעורר געװאָרן היינטיקס יאָר אַ גרויסער קיטרוג
פאַרן בית דין של מעלה ,אַ קיטרוג קעגן די דאָזיקע סופרים מחדשים .לכן ,ראָט
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איך דיך ,און פאַרלאַנג פון דיר ,שניאור-זלמן ,אַז דו זאָלסט נעמען אויף זיך מתקן
צו זיין די פּגימות און זאָלסט איינשטעלן דעם כתב-הסופרים אַזױ ,אַז ער זאָל זיך
ווידער אויסגלייכן מיט די אותיות התורה וּוי זיי זיינען געקומען צו אונדז מסיני,
כדי דער האַרבער קיטרוג זאָל װוערן בטול ומבוטל",
,האָט רבי שניאור-זלמן געפאָלגט ,זיך אָפּגעזונדערט אויף עטלעכע טעג ,זיך
אָפּגעשלאָסן אין אַ חדר לפנים מחדר און יומם ולילה ,מיט גרויס התמדה ,בדחילו
ורחימו ,פאַרפולקאָמט די סופרישע אותיות-התורה מיט אַלע פּרטים און דקדוקים.
די רונדיקע אותיות נאָך מער פאַרונדיקט; פון די פירעקיקע  --אַרױסגעבראַכט
די ווינקלען נאָך בולטער און שאַרפער און זיך אַ סך אָפּגעגעבן ,מיט גרויס הקפדה,
אַז די קרוינען און תגין איבער די אותיות זאָלן אַרויסקומען מיט דער גרעסטער
גענויקייט און פולשטענדיקער שלימות.
עווען רבי שניאור-זלמן האָט די אותיות געבראַכט צום מגיד ,אויפגעוויקלט
פאַר אים די יריעה ,אויף וועלכער די אותיות זיינען געווען אויפגעשריבן ,איז דער
מגיד געװאָרן מלא שמחה .זיין פּנים האָט זיך צעלויכטן .האָט ער אויפגעהויבן די
אויגן צום הימל ,אַ שמייכל האָט זיך אויף זיין פּנים באַװויזן ,און ער האָט מיט
גרויס חיבה אַרומגענומען רבי שניאור-זלמנען און אויסגערופן מיט התלהבות,
כהאי לישנא :גשניאור-זלמף! איך האָב באותו הרגע געהערט אַ בת-קול ,װאָס האָט

אויסגערופן ,אַז דער קיטרוג איז בטול געװאָרן .פאָר אַהײים געזונטערהייט!?
,און נאָך אין דעם זעלביקן טאָג האָט זיך דער בעל ה,תניא"

געלאָזט אין

וועג .אַרײן.
;אויף זיין וועג אַהיים  ---האָט ר' דוד-עליע ווייטער דערציילט  --איז רבי
שניאור-זלמן אַנגעקומען אין מיטן דער נאַכט קיין אַנאַפּאָליע .אין אַלע הייזער
איז שוין געווען פינצטער ,בלויז אין איין שטיבל איז נאָך געווען ליכטיק .איז רבי
שניאור-זלמן צוגעקומען צום שטיבל און דערזען דורכן פענצטער וי ר' דוד סופר,
וועמען ער האָט גוט געקענט ,זיצט אַריבערגעבויגן איבערן טיש און איז פאַרטאָן אין
שרייבן .איז ער שטיל אַריין אין שטיבל .און כדי אים נישט מבלבל צו זיין אין
זיין מלאכת הקודש ,האָט ער אָפּגעמאַכט ביי זיך צו װאַרטן ביז ר' דוד װעט
אויפהערן שרייבן ,פּלוצים האָט רבי שניאור-זלמנס אויג אױפגעכאַפּט אַז ר' דוד
שרייבט שוין איצט מיט די זעלביקע באַנײיטע אותיות און תגים ,װאָס ער האָט
ערשט נעכטן איבערגעגעבן צום מגיד ,איז ער נבהל ונשתומם געװאָרן אַ פּחד
איז אים באַפאַלן ,װאָרום ער האָט געװוּסט ,אַז ס'איז אוממעגלעך .ס'איז פּשוט
נישט געווען בכדי שיעשה ,אַז ר' דוד זאָל האָבן באַװיזן צו זיין אין מעזריטש
ביים מגיד .פאַר גרויס אימה האָט אים אָנגעהױבן קלאַפּן אַ צאָן אין אַ צאָן ,און ער
האָט בשום אופן נישט געקענט בלייבן רויַק .ר' דוד האָט אויפגעכאַפּט דעם אומרו,
דעם קליינעם טומל ,אויפגעהויבן דעם קאָפּ און דערזען

זיין חשובן גאַסט .האָט

ער זיך שטאַרק דערפרייט .אָבער אַז ער האָט באַמערקט װי ר' שניאור-זלמן צי-
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טערט און פלאַטערט ,האָט ער דערשראָקן געפרעגט ,װאָס מיט אים איז געשען?
האָט זיך ר' שניאור-זלמן געשטאַרקט און געענטפערט; :איך װונדער זיך פון
װאַנען קומט צו דיר דער נייער אופן פון שרייבן די אותיות -התורה? ווער האָט
דיר דאָס מגלה געווען?" .האָט אים ר' דוד געענטפערט; :זיי רויַק ,ס'שטעקן דאָ
נישט קיין סודות .נעכטן האָט מיך דער רבי ר' זישע*) געשיקט רופן און צו מִיר
געזאָגט ,אַז ער האָט געהערט װי די פּמליה של מעלה האָט מכריז ומודיע געווען
אַז מהיום הזה והלאה דאַרף די צורה פון די אותיות זיין אַזױי און אַזױ ,און בשעת-
מעשה האָט ר' זישע פאַר מיר אױיסגעמאָלן יעדן אות באַזונדער .נו ,שרייב איף
איצט די אותיות ,ממש וי דער רבי ר' זישע האָט מיר נעכטן באַװויזן",
;פון דעמאָלט אָן -- ,האָט ר' דוד-עליע אויסגעפירט  ---איז אָנגענומען גע"
װאָרן אָט-אָ דער נוסח הכתיבה פון מיין זיידן ר' דוד אַניפּאָליער ,זכרונו לברבה,
כמעט בכל תפוצות ישרּאל .,איבערהויפּט זיינען מיר ,זיינע אייניקלעך ,שטאַרק
מדייק ,אַז אונדזטר כתיבה זאָל זיין װוי דעם זיידנס ,און מיר זיינען זהיר וזהיר
נישט אָפּצוטרעטן פון זיין דרך כמלוא-נימא ,אַפילו אויף אַ האָר נישט",
ר' דוד-עליע האָט פֿאַר אונדז בשעת-מעשה אילוסטרירט דעם אונטערשייד
פון זיינע אותיות און די אותיות פון אַנדערע סופרים ,װאָס זיינען נישט אינגאַנצן
וי ר' דוד אַניפּאַליערס נוסח הכתיבה,
ר' דוד-עליע דער סופר האָט אונדז דערנאָך געפירט צו אַ ייִדן ,װאָס האָט
געהאָט אַ װערקשטאַט צו מאַכן בתים ,רצועות און גידין .מיר האָבן גענומען א
רייע בילדער פון דעם ייַדן ביי דער אַרבעט און ביי אים געקויפט אַ גאַנצן גאַנג.
געצייג  ---פאַרן ייַדישן עטנאָגראַפישן מוזיי,

*) ר' זישע פון אַניפּאָליע ,ברודער פון רבין ר' אלימלך פון ליזשענסק,
מעזריטשער מגיד ,נפ' אין יאָר תק"ס ,0081 --

תלמיד

פונעם"

.3

ר' נרונל מעושנוושער ,דער ,רכי' און דעם
עשיימס תפיליןב
איך קען זיך נישט צוריקהאַלטן פון צו דערציילן אַ טשיקאַװע מעשה ועגן אַ
שאַרפֿן איבעררייד צװויישן רבי ברוכל מעזששבוזשער ,דעם בעש"טס אַן אייניקל ,מיט
רבי זלמן-שניאור פון ליאַדי ,דער ;בעל -חתניא" ,װאָס האָט ,װי חסידים טייטשן
אויס ,דערפירט דערצו ,אַז דעם בעש"טט תפילין זאָלן פּסול װוערן.
די מעשה האָבן מיר פאַרשריבן אין אַ מושב-זקנים אין ויניצע .פאַר די
אויגן שטייט מיר נאָך דאָס בילד ,װוי אַרום אַ לאַנגן טיש אינעם מושב-זקנים זיינען
געזעסן איבער אַ מנין עלטערע ייַדן ,און מיר בתוכם .אַניסקי האָט זיי דערױקלערט
בנצימות ,מיט אַזױ פיל אויפריכטיקער װאַרעמקײט ,וי נאָר ער אַלײן איז געווען
מסוגל אַרױסצוװוײיזן ,וועגן די צילן פון אונדזער קומען צו זיי; ער האָט זיי דער"
ציילט וי אַזױ דער ייִדישער באַראָן גינצבורג פון פּעטערבורג ,אַ מקורב למלכות,
גיט אויס שװוערט טויזנטער אויף אויפצוהאַלטן ייִדישקייט ,און אַז אויך מיר פאָרן
אָרום אויף דעם באַראָנס הוצאות און אין זיין שליחות .די זקנים האָבן געהערט
און געגאַפט ,און אַזױ אַרום האָבן מיר גאָר גיך געווונען זייער צוטרוי און געעפנט

זייערע מיילער.

/

געדענק איך ,װוי איינער פון די זקנים ,אַ דאַרינקער ,אַ דראָבנינקער ,מיט אַן
אויסגעבויגענעם רוקן ,מיט אַ קורץ קאָלטענעװאַט בערדל ,מיט אַ גוטמוטיקן
שמייכלדיקן פּנים  --האָט אין אַ האַלב שטיפערישן טאָן דערציילט אָטידי װיי-
טערדיקע מעשה וועגן דער אויסטערלישער באַגעגעניש פון רבי ברוכל מעזש-
בוזשער מיט רבי שניאור-זלמן פון ליאַדי ,און געשילדערט די באַגעגעניש מיט
אַזויפיל חן און בילדלעכקייט ,אין אַ פּערלדיקן לומדישן ייִדיש ,אַז אַנ-סקי האָט
אָנגעקװאָלן און נישט דורכגעלאָזט קיין איינציקן װאָרט .די מעשה האָב איך דע-9
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מאָלט פאַרשריבן װאָרט אין װאָרט וי זי איז דערציילט געװאָרן ,מיט אַלע צווישנ-

רופן פון עטלעכע זקנים ,װואָס האָבן נישט געקענט סובל זיין ,װאָס דער דערציילער
האָט געשטעלט רבי שניאור-זלמנען העכער פון רבי ברוכלען.
ס'איז בלויז אַ שאָד ,װאָס איך בין נישט בכוח איבערצוגעבן זיין לשון ,זיינע

אידיאָמען ,זיינע אינטאַנאַציעס און דער עיקר זיין פּרטימדיקן ,װונדערלעכן שיל-
דערן די באַגעגעניש פון די צוויי גדולים ביי ר' ברוכלען אין זיין חדר מיוחד און
דעם שאַרפן פייערדיקן איבערייד װאָס זיי האָבן דאָרט געהאַט,
און דאָס איז דער תמצית פון דעם װאָס דער זקן האָט דערציילט ;
דער רבי ר' ברוך פון מעזשבוזש איז געווען אַ גרויסער קפדן ,אַ נוח לכעוס,
ממש אַ שוועבעלע .ער האָט זיך שטאַרק איבערגענומען מיט דעם װאָס ער איז
דעם בעל-שם-טובס אַן אייניקל און דאַװנט אינעם בעש"טס תפילין .ער האָט זיך
געהאַלטן פאַרן חד-בדרא און קיינעם נישט נוהג כבוד געווען .אין זיין חדר מיוחד
איז געשטאַנען נאָר איין שטול ,כדי קיינער ,װאָס קומט צו אים אַרײן ,זאָל זיך
נישט קענען אַנידערזעצן בפניו .ביי יעדער געלעגנהייט פלעגט עֶר זאָגן אויף זיך
אַלײן, :להוי אנא פּקידא בגו צדיקיא  --כ'בין אַראָפּגעשיקט געװאָרן צו זיין
ממונה איבער אַלע צדיקים' .אָט אין דער מדרגה האָט זיך ר' ברוכל געהאַלטן --
האָט דער זקן געזאָגט מיט אַ שמייכעלע  --און ס'איז דעריבער נישטאָ װאָס צו
:חידושן זיך ,װאָס ער איז שטענדיק געוען אַ מרוגז און פון דער מינדסטער
קלייניקייט געקומען לידי כעס,

ווי געזאָגט ,האָט ער זיך פון אַלעמען דערווייטערט און זיך נישט געחברט מיט
יקיין איינעם פון די צדיקים און אַנדערע רביים פון זיין דור .אויך פון רבי שניאור-
יִלֹמן פון ליאַדי ,דער ;רב",

דער תלמיד מובחהק פונעם מעזריטשער

מגיד ,דער

גרויסער למדן ,מחבר פון אַן אייגענעם שולחן-ערוך מיט הלכות ,דער בעל ה,תניא"
 -איז אויך פון אים האָט ער נישט געהאַלטן ,און אַז ר' שניאור-זלמן האָט אָנ-געהויבן צו פאַרשפּרײטן די שיטה פון חב"ד (חכמה ,בינה ,דעת) ,האָט ר' ברוכל
די שיטה אינגאַנצן מבטל געווען ,און דעם גרינדער ,דעם ,רב" ,נישט געלאָזט
יו
יפאַר די אויגן,
;ס'איז אַ דבר-ידוע  --האָט דער זקן מיושבדיק ממשיך געווען -- ,חסידים
ואנשי מעשה וייסן דאָס ,אַז דער רבי שניאוריזלמן האָט אָנגעשפּאַרט אין די
גאָר הויכע מלוכה-קרייזן .מושלים און שרים

האָבן אים

אָפּגעגעבן גרויס כבוד,

יפון זיי פלעגט ער זיך זייער אָפּט דערוויסן וועגן גזירות רעות קעגן ייִדן ,װאָס ווערו
געפּלאַנעװעט פון מלכות,

;איז צו אים איינמאָל דערגאַנגען ,פון גאָר זיכערע קװאַלן ,אַז סעווערט גע-
גרייט אַ גזירה צו כאַפּן קליינע ייִדישע ייִנגלעך און זיי אָפּגעבן פאַר סאָלדאַטן.

מ'האָט אים אויך אָנגעװוונקען אַז מיט ;כאַבאַר* ,מיט לאַפּקע-געלט ,װעט מען די
|
גזירה קענען פאַרכאַפּן באַצײיטנס און זי אָפּשטעלן בעוד מועד,
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,דער רבי ר' שניאור-זלמן האָט גוט געװוּסט ,אַז אָנעם רבין ר' ברוכל ,װאָס
איז געווען אַ גרויסער בעל-השפּעה אינעם עולם החסידות ,און אַז צווישן זיינע
חסידים זיינען פאַראַן גרויסע געלט-מענטשן ,גבירים אדירים --- ,אַז אָן אים ,האָט
ער פאַרשטאַנען ,װועט ער נישט קענען צונויפשטעלן דעם גרויסן סכום
געלט װאָס פאָדערט זיך .האָט ער באַלד געשיקט צו ר' ברוכלען אַ שליח מיוחר
און ,אין אַ פאַרזיגלטן בריוו ,מודיע געווען װעגן דער סכנה װאָס לויערט אויף
ילִדישע קינדערלעך ,און ביי אים געבעטן ,אַז ער זאָל זען מאסף ממון זיין צוישן
זיינע מקורבים ,כדי מ'זאָל באַצייטנס קענען די גזירה אָפּהאַלטן ,האָט ר' ברוכל
געענטפערט ,טאַקע דורך דעם זעלבן שליח ,און אויך בכתב-חתום ,אַז ער זעט
נישט מן השמים מ'זאָל נעמען ייִדישע קינדער פאַר סאָלדאַטן .פון דעם ענטפער
האָט אין ר' שניאור-זלמנען אָנגעהויבן קאָכן זיין ליטווישע בלוט .ער האָט אָבער
פאַרשטאַנען ,אַז מיט רוגזה װעט ער גאָרנישט אויספירן .האָט ער געשיקט אַ
צווייטן שליח און װידעראַמאָל אָנגעװיזן אויף דער גרויסער געפאַר .אָבער ר' ברוכל
האָט זיך געהאַלטן ביי זיינס ,און װוידער געענטפערט וי פריִער ,אַז :ער זעט נישט
דער זקן ,דער דערציילער ,האָט אָפּגעהוסט ,וי רבי ברוכלס ענטפער װאָלט
מן השמים מ'זאָל נעמען ייִדישע קינדער פאַר סאָלדאַטן,

אים געבליבן שטעקן אין האַלדז ,אייניקע פון די אַרומיקע זקנים האָבן אין משך פון
זיין רעדן נישט געקענט סובל זיין דעם אופן הסיפּור ,דאָס גרינגשעצן פון דעם
גרויסן רבין ר' ברוכל ,און האָבן געמאַכט צווישנרופן; :עט!", ,שוא ושקר". ,ער
פּלאַפּלט* ,אד"גל ,דער ליבער אַלטיטשקער

פלעגט בלויז אַ שמייכל-טאָן און ,װי

נישט אים מיינט מען ,ממשיך זיין ,אויך דאָסמאָל האָט ער אַ קוק-געטאָן אויף די
בייזע פּנימער פון די אַרומיקע עטלעכע זקנים ,אַ קלוגן שמוך-געטאָן און ווייטער

דערציילט ;

|

מיינט איר דאָך אַװדאי אַז ר' שניאור-זלמן האָט אים אָפּגעלאָזט! ניין! דער
ליטװאַק איז פון דעם האָפערדיקן ענטפער נאָך מער אין כעס געװאָרן .האָט ער
איבערגעלאָזט קנין מיט מנין ,זיך אויפגעהויבן און אַלין ,בכבודו ובעצמו ,זיך
געלאָזט אין וועג אַרײין און איז אין עטלעכע טעג אַרום אָנגעקומען צום רבין ר'

ברוך ,קיין מעזשבוזש,
;האָבן חסידים ואנשי מעשה ,װאָס זיינען געווען באותו מעמד ,דערנאָך דער-
ציילט ,אַז ווען ר' שניאור-זלמן איז אַריין צום רבין ר' ברוך האָט ער זיך פאַר אים
געשטעלט ,פּאָד קאָזיראָק* (די האַנט אונטערן דאַשעק) ,מעשה זעלנער ,און גע-

זאָגט, :ר' ברוך! איר זאָלט וויסן זיין ,אַז מלכות גרייט צו אַ גזירה-רעה ,רחמנא-
ליצלן ,צו כאַפּן ייִדישע קליינע ייִנגלעך און זיי אָפּגעבן פאַר סאָלדאַטן ,און ס'איז
פאַר מיר קלאָר ,כנכון-היום ,אַז מיט שוחד וועט מען נאָך די גזירה קענען פאַרכאַפּן
לכן ,בין איך געקומען צו אייך ,אַז איר זאָלט מאסף ממון זיין כדי די גזירה מבטל

צו מאַכן" ,האָט זיך רבי ברוך אומגעדרייט צום ;רב* און מיט גרויס הקפּדה אַ זאָג-
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געטאָן :קאַז איך זע אָבער פאָרט נישט מן השמים ,אַז מ'זאָל נעמען ייִדישע קינדער
פאַר סאָלדאַטן!? .האָט דער ;רב" אויף שנעל אַראָפּגענומען די האַנט פון אונטערן
דאַשעק .זיין קאָכיקע ליטווישע בלוט האָט אָנגעהױבן זידן ,און ער האָט מיטאַמאָל,

וי פון אַן אָנגעלאָדענער ביקס ,אַרױסגעקנאַלט אָט די דאָזיקע פייערדיקע עטלעכע
װערטער; :רבי ברוך! איר זענט עתיד ליתן את הדין! איך װאָרן אייך! .האָט דער
בי ר' ברוך זיך האַסטיק געגעבן אַ הייב-אויף פון זיין שטול ,זיך געשטעלט פּנים-
אל-פּנים מיטן ,רב" און אים אַריינגעשריגן גלייך אין פּנים אַרײן; :חוצפּהדיקער
ליטװאַק! ווייסטו צו וועמען דו רעדסט? דו רעדסט צו ברוכן ,דעם בעל-שם-טובס,

זכרונו לברכה ,אַן אייניקל! איך דאַװן אין מיין זיידנס הייליקע תפילין!?* .איז דאָך

דער ,רב" אַ ליטװאַק ,האָט זיך זיין ליטווישע בלוט נאָך מער צעקאָכט .ער איז
געװאָרן ממש אש להבה .האָט ער זיך געגעבן אַ דריי-אויס ,צוגעשפּאַנט צו דער
טיר ,אַראָפּגעריסן די קליאַמקע און מיט גרויס צאָרן זי אַ װאָרף-געטאָן צו דער
ערד און כלאחר-יד אַ זאָג-געטאָן :קנו ,און אַז די תפילין זיינען דעם בעלישם-טובס

קענען זיי נישט זיין קיין פּסולע?!* .אַן עפן-געטאָן מיטן פוס די טיר און אָן אַ זיי"
געזונט

אַריבערגעשפּאַנט

די שװעל.

;דער רבי ר' ברוכל איז פון דעם זאָג װוי פאַרגליווערט געװאָרן .אַן אימה
חשיכה

איז

אים

באַפאַל

קװאָס!

פּסולע

תפילין!!

ער

דאַװנט

אין

פּסולע

תפילין!!" .עס האָט זיך ביי אים אָנגעצונדן דער מוח .וי אַ געביסענער פון אַ שלאַנג
האָט ער אָנגעהויבן פּילדערן:

;רופט תיכף ומיד הערשל סופר!" ...און אַז דער.

סופר האָט געעפנט דעם של ראש ,האָט מען דערזען ,אַז ס'פעלט טאַקע אַן אות,
אַ איוד* איז געווען אָפּגעשפּרונגען .איז ר' ברוכל אויפגעשפּרונגען ,װי געשטאָכן
פון אַ גליענדיקער שפּיז און אַרױסגעליאַרעמט נישט מיט זיין קול :אװאָס! דער
ליטװאַק האָט ניי מיר צוגענומען אַ ;ייד" פון מיינע תפילין? איך װעל ביי אים
צונעמען אַ ;ייד" פון זיינע קינדער!.
;דער האַרבער זאָג פונעם רבין ר' ברוכל  ---האָט דער זקן אַ טיפן זיפץ
געטאָן  ---איז ,בעוונותינו הרבים ,בקרוב מקוים געװאָרן .איינער פונעם גרב"ס
קינדער איז אַרױס לתרבות-רעה .אייניקע ווילן אַפילו האָבן ,אַז ער האָט אויס.-
געביטן דאָס רענדל ,אָבער דאָס איז אַ שקר גמור .ער איז באַלד געװאָרן אַ חוזר
בתשובה .ער פלעגט זיך אַלין פּייניקן אויף שרעקלעכע אופנים :צובינדן זיך די

פיס צום באַלקן פון באָד ,אַזױ פלעגט ער הענגען ,מיטן קאָפּ אַראָפּ ,יעדע נאַכט,
ביז אינדערפרי".
יש

וועגן דעם באָזוך פון ר' שניאוריזלמן פון ליאַדי ביים רבין ר' ברוכן אין
מעזשבוזש האָט דער זקן צוגעגעבן נאָך אָט-די דאָזיקע אינטערעסאַנטע דעטאַלן
,אויפמאָרגן ,ווען דער ,רב" האָט געװאָלט עולה זיין אויפן קבר פונעם
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בעש"ט ,האָט ר' ברוכל

העכטמאַן

באַפוילן צו פאַרשליסן .אַלע אַרײנגאַנגען צום בית-עולם

און אים נישט אַריינגעלאָזן.
,אין אפַּאָר טעג אַרום איז אַ ישובניק פון אַ נאָענטן דאָרף געקומען צו ר'
ברוכלען און אים פאַרבעטן צו זיין סנדק ביים ברית פון זיינעם אַ קינד ,האָט צו.
אים ר' ברוכל געזאָגט :ס'איז דאָ איצט אין שטאָט אַ חשובער אורח ,אַ רב ,גיי
און פאַרבעט אים אויך צום ברית" .איז דער ישובניק געקומען צו ר' שניאור-
זלמנען

און וי אַ ,מסיח

לפי תומו" אים איבערגעגעבן אַז ;דער רבי ר' ברוךר

האָט מיר געהייסן אַז איך זאָל אויך אייך פאַרבעטן צום ברית" .האָט דער ;רב"
געזאָגט צום ישובניק :קווען דו וועסט פאַרבייפאָרן מיטן רבין ר' ברוך ,זאָלסטו
זיך אָפּשטעלן ,װעל איך מיטפאָרן* .און כך הוה .דער ,רב" האָט זיך געזעצט לעבן

ר' ברוכן ,אין שליטן ,און ביידע האָבן נישט געקוקט איינער אויפן צווייטן און

נישט אויסגערעדט קיין איינציק װאָרט.

|

;אינמיטן װעג טוט דער ,רב" פּלוצים אזַאָג צום אָנטרייבער, :גיב זיך אַ
קער רעכטס ,ווייל באַלד װועט זיין אטַיפער גרוב אינעם שניי און מ'קען זיך חלילה
איבערקערן" .אַז ר' ברוכל האָט דאָס דערהערט ,האָט ער מיט אַ בייזער אַ זאָג-
געטאָן:

,דער ליטװאַק וויל באַװוייזן ,אַז ער איז אַ בקי אין דער לאַנדקאַרטע  --מיר
קענען דאָס אויך!* .איז דאָך דער ,רב" אַ ליטװאַק ,האָט זיין ליטווישע בלוט גלייך

אויפגעקאָכט און ער האָט זיך געגעבן אבַייג-אַרױס פונעם שליטן ,אַ כאַפּ-געטאָן
אַ פולן הויפן מיט שניי ,זיך אויף שנעל אאקַער-געטאָן צו ר' ברוכן און געזאָגט:
;אויב איר װוילט וועל איך אייך אין אָט דעם הויפן שניי ווייזן אַלע אַרבע
יסודות (פייער ,ערד ,וינט ,װאַסער)",
האָט דער רבי ר' ברוכל אים אָנגעכאַפּט ביי דער האַנט און אַ דערשראָקענער
אויסגעשריגן :
עגייף! ניין! מ'דאַרף נישט!*,;שפּעטער האָט ר' ברוכל דערציילט ,אַז דעם יסוד ?אש" (פייער) האָט ער
שוין געהאַט געזען":
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פון שטעט

נעמען

דערמאַנט אין בוך
1

אֹ
אַנאַפּאָליע (װאָלינער גוֹב,243 ,043 ,812 -- ).
אָליק (װאָלינער

גוב-- ).

,922 ,01 ,65 ,55

וויניצע (פּאָדאָליִעֶר גוב,442 -- ).
ווישנעוויץ (װאָלינער -גוב512 -- ).

,0
אומאַן (קיעווער גוֹב,232 -- ).
אַלטיקאָנסטאַנטין

(װאָלינער

ז

352 ,332
גוֹב-- ).

,822

,16-21

,631

זשיטאָמיר (וואָלינער גוב--121 ,51 -- ).

332
אַסטרע
,0

(װאָלינער

גיב-- ).

232--922 ,522 ,511 ,751--251

,3

252 ,332

זלאַטאָפּאָליע

(קיעווער

ב
בצלטע פּאָדאָליער גוֹב722 -- ).
באַר (פּאָדאָליער גוב232 ,312 -- ).
,59--7
באַרדיטשעוו (קיעווער גוב-- ).
231 ,621 ,5
ביעלאַצערקאָוו {|שדה-לבן ,שװאַרץ-טומאה}
(קיעווער גוב212 ,662 -- ).
בראַהילאָוו (פּאָדאָליער גוב232 ,18--91 --- ).
532-בראַצלאַװ (פּאָדאָליער גוב,452 ,352 -- ).
,17

ט
טאָלנע (קיעווער גוֹב312--112 --).
טולטשין (פּאָדאָליער גוב,232 -- ).
טשיטשעלניק (פּאָדאָליער גוב.941--541 -- ).
טשעפּעליווקע

(דאָרף,

פּאָדאָליער

גוב-- ).

5

יאַלטישקעון

פֿאָדאָליער

גוב232 -- ).

כ

ד
דובנע (װאָלינער גוב48 ,28 -- ).
דראַזשנע פּאָדאָליער גוב003 -- ).

גוב912 ,812 --- ).
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(פּאָדאָליער

גוֹב)
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,012--802

113 ,901
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לְ

לודמיר (װאָלינער גוב06 -- ).
לויצק (װאָלינער גוב102 ,002 ,45--15 -- ).
לעטיטשעוו (פּאָדאָליער גוב,612 ,991 -- ).
403 ,892 ,7

פּאַוולאָװויטש (קיעווער גוב331 -- ).
פּולנאָהע (װאָלינער גוב. 232 ,861--661 -- ).
פּיליווע (פּאָדאָליער גוב762 ,262 ,121 -- ).
פּראָסקוראָוו (פּאָדאָליער גוב,74 ,52 -- ).
692 ,592 ,382

מּ
מאָהילעוו {פּאָדאָליער גוב241 -- ).
מיקולאַיעון (פּאָדאָליער גוב-- ).
723 ,633 ,602--0
מעזשבוזש

4
;41--3

פּאָדאָליער גוב,711--511 -- ).

קאָרשעון (קיעווער גוב232--122 -- ).
קרעמענעץ

(װאָלינער גוב-- ).

14

843--443 ,262 ,812 ,891 ,2-421
ר

מעזריטש {(װאָלינער גוב922 ,15--84 -- ).

נ
נאָװאָמירגאָראָד (כערסאָנער גוב.812 -- ).
נעמיראָוו (פּאָדאָליער גוב--961 ,81--61 -- ).
,2

012 ,962 ,032
אט
-

נצסוויזש (װאָלינער גוב122 -- ).

סֹ
סמילע

252

(קיעווער

גוב332 -- ).

ראַדזיוױיל (װאָלינער גוב24--93 -- ).
ראָװונע (װאָלינער גוב533 -- ).
ראַכמיסטריווקע (קיעווער גוב872 -- ).
ראַקיטגע (קיעווער גוב172 -- ).

ש
שאַריגראָד (פּאָדאָליער גוב,231--021 -- ).
371 ,561--161 ,8
שעפּעטיווקע {(װאָלינער גוב,992 --- ).

דערשינענע ביכער

ביים אַרגענטינער

)4

אַרגענטינער יָוואָישריפטן  --נומ' 1

)2

אַרגענטינער יוואָשריפטן  --נומ' 2

)3

"18ט60ו6612

61080052

:6ט6ס:ס31/

46

אַרגענטינער ייוואַשריפטן  --נומ' 3

)5

אַרגענטינער יָוואָדשריפטו  --נומ' 4

801031

 61מס

801

ייואָ

:צַסמוֹצסת

סומסומת2

מאָזעסווילער בראשית (זכרונות)

6

נח קאַצאָװיטש:

)

שמואל ראָזשאַנסקי:

)8

משה פייגענבלום-אַלבום

)9

אליהו ליפּינער; :ביי די טייכן פון פּאָרטוגאַל (ר' שמואל אושקי ,זיין תקופה
און זיין ;טרייסט צו די ליידן פון ישראל")

מיכל הכהן סיני (צו זיין -07יאָריקן יוביליי)

 0אַרגענטינער ייַוואָדשריפטן  --נומ' 5

 1יחזקאל שוחט:

בלעטלעך צו דער געשיכטע

 )2מאַנועל אייטשעלבוים זיין קינסטלעריש
)31

7686

 6800 3טפ שסממטם

מסמנס"

פון נאַרסיס לעווען

ווערק) :אַלבאָם
:מסנצמם-טסממטם

6805

 )4אַרגענטינער ייװוואָדשריפטן  --נומ' 6

 )5מינקאָווסקי-אַלבאָס (אַריינפיר פון ד"ר ל .זשיטניצקי)
6

מאָריס דאַזענפעלדס בריוו (אריינפיר און דערקלערונגען פון י .ליפשיץ)

 )7מרדכי וו .בערנשטיין  :נישט-דערברענטע עיטן
 )8אַרגענטינער ייוואָדשריפטן  --נומ' 7
 )9אברהם רעכטמאַן:

יִדישע עטנאָגואַפיע און פאָלקלאָר.
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