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חרב הגאין ,הצדיק ,בוהר״ר אברהם מרדכי אלטער
שליט״א ,דער מטלא־מקומו פון ,שפת־אמת* זצ״ל.

אעעמ?נןב!-ן

צום

דרוק

דורן• :

אגערער

רו א ר

א
Z t

% 9

חסיד.

ת ר פ ״ ד.

מעשיות

גערער

דערצעהלט וועגען אלטען גערער רבי׳ן דעם ,שפת אמת״ זצ״ל פון אלטע
גערער חסידים דורך:

א גערער חסלד.
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יער היינטיגער גערער רבי ,הרב הגאוך הצדיק וכד מוהר״ר אברהם מרדכי
אלטער שליט״א ,דער ממלא מקומו פון .שפת־אמת' זצ״ל.
■

נ?ןדער

•עשי-ר

א

״ראש־השנה״ אין גער.
ט1יזענטער חסידים פון גאנץ פוילען ,קומען אן א1יף ,ראש־השנדד
קי.ין גער.
וואו מ׳געהט ,זעהט מען חסידים ,פון פערשידענע געגענטען :מיט
זלוער אויסשפראך ,טרל רעדען :ווארשעוועריש ,טלזל ליטוויש ,טייל מיט
^
די ,ריש*.
א גאנצען טאג ערב^יום=טוב .קאכט אויפ׳ן ״רבינ׳ס ד.ויף״ ,חוג■-
דערטער חסידים שטעהן בנים טד.יר׳ל פון רבינ׳ם שטיבעל וואס ווילען
,שלום* נעמען.
שעה׳ן ,אלע פ<ןר שעה נעמט דער רבי ,אן
זיי שטעהן
פרישע חסידים.
די געשרליען נון די יונגלעך וואס פארקייפען ,פאפיר*, .סאדע־
וואסער״ ,און אנדערע זא.כען ,מישען זיך א1ים מיט די קול1ת פון די
חסידים מאם רופען איינעי דעם צווליטען; ,משר .ווארשעווער', ,יענקיל
י
סאקאלאווער* א .אזוי וו.
אין אלע אכסניא׳ם איו פול ,חסידלם מיט פעקלעך קומען אן,
׳
»
גער.ן אוועק ,דינגען זיך ,רי בעל־אכסניא׳ם וופען זלל צוריק ,די ג<ןנ=
צע שטאדט איז פול מיט חסידים ,ס׳קאכט ווי אויף א יריד.
אין די אכסניא׳ס שטעהן א סך בעטען ,אלע שטוב=זאכען ז ענ ק
איויסגעיאמט ,אויסער דער טיש מיט לא.נגע בענק צ ם זיצען.
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די אייג^נטימער׳ס וואוינען איבער יום־טוב  -ווער אויפ׳ן נוידעם,
ווער אין  8שטאל; שלאפען אלע צוזאסען ווי די^ ציגגינער.
אץ שטוב זע:נען די בעטען רללן בעצזייגען ווניסע ציכלעך ,מיט
קאלדרעם; די שטוב איז ווגים געקאלעכט ,געהאנגען מים פאפירענןן
טוירהענגלעך ,מ׳דערקענם  -צוגעגריוט פאר חסידים.
אלע ביער שענקען זענען פול מיט חסידים) ,ספעציעלע ערב־
יו״ט געסט ,קלון אנדערע זעהט מען נישט( זלי טי־ינקען ביער ,פער־
בי_יםען ארבעם ,טלול חסידים נעמען ארוים קוויטלעך א1יף יו״ט ,זלי
*}{לען קריגען ביער אהן געלט.
אין אלע געוועלבען זענען פול חסידים )ווי די זעלנער וואס
קומען ןןן אין א קללי! שטעטיל( זלו קויפען זיך אי_ין :פאפלראסען,
״אשר־יצר״ פאפיר ,יונגלעך קויפען זיך מעסערלעך ,טלול פראווינצער
חסידים ,וואס מאכען ,פאר זיך״ יום־טוב ,קויפען אנין פונקט ווי א
יודענע :ליכט ,נאפט ,זאפעלקעס ,פלוימען ,א ציטרין ,א .ז .וו.
פארנאכט קומען אן די לעצטע פארטיעס ווארשעווער :אדין בא־
.
גאזש ,קללונע האנדפעקעלעך :א זגידענע קאפאטע מיט א שטרי-ימעל.
טלול אין גאנצען אהן פעקלעך ,זלו געהן אנגעטאן אויף זיך :די זגי־
דענע קאפאטע ,מיט׳ן סאמעטען היטעל ,און באלד מוצאי יו״ט פאה־ען
זיו צוריק.

די אכסניא׳ם זענען געפאקט ,די לעצטע געסט מאכען אן ((
טימעל ,די בעל אכסניא׳ם האבען נישט אז1י פול בעטען ,מיט עסען
זןנגעגרלוט ,און ס׳איז זיי א שאד ארויסצולאזען א,גאסט’.
ס׳ווערט נאכט ,אלע חסידים האבען שיין וואו צו שלאפען ,וואו
צו עסען ,ענצעלנע דרעהן זיך נאך ארום ,זלו זוכען מציאות ,דאס
זענען קארגע ,ארימערע ,וואם ווילען ס׳זאל זלו קאסטען בילינ ,און
יעצט קריגט מען שוין נישם ,צו שפעט ,בלאנדזשען זלו נעבעך איבער
די שטיבען זוכען אנ׳אכסניז^
דעם רביגיס ,הויף״ איז פול ,טויזענטער
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רעם גרויסען ברליטען .הויף״ :מ׳זעהט א ים פון שטרנינלעך ,בלויז זגיו'
,
,
צ/יט אמלאם ,א,רוח־קדושה״ כאפט ארום.
ס׳פיהלט זיך א רי ח פון •די וויוכסל ,אויסגעמלשט מיט צטטיגע
■ ,
׳
■
■פלויסען און עפעל.
ס׳הערט זיך א גערויש ווי בר א יב :ר ר ר ש ש ש !  . . .קירן
רוערטער הערט פען נישט ,דאס זאגען די חסידים ,קטורת״ פאר מגחה.
 .שפעטער אביסעל ,הערט זיך פון בית־המדרש דעם חזג׳ס קול:
.
,אשרי״ .מעהר הערט מען נישט ,און ר ר ר ש ש ש . . .
דער נאך הערט מען וורטער א קול פון בית־המדרש :וואס ד.ע V
■
;
:
>מען נישט ,דאס זאגט דער חזן קדיש פאר שמונה־עשרד״
דער גאנצער עולם ווערט שטיל .ס׳הערט זיך א גזןרויש ווי פון
.גלעטער אין וו;'.לד ,דורך א ווינד, .
דאס דאווענען  6030יודען מנחה צוזאמען.
אלע פיהלען זיך נרר. :בלויז יודען ,נישטא קלון פרעמדע ,אלו־
גער קוקט גישט אויפץ צוולוטען ווי אויף א פרעמדען...
א ,ירושלים״ געפיהל  -נעמט ארוב ,א קיבוץ־גליות.
מען דער חזן הלובט אן דאווענען מעריב ,און ס׳רער ,הערט זיך ז רן
1הויכע שטימע :ברכו! ׳
פיהלם מען ווי  6000יודען ענטפערען מים א מאל:
— ברוך ה׳ המבורך לעולם ועד!
אלע דאווענען מים אלין דעה ,אלע זענען אצינד גלגיך ,נישס^
•קלון רי_יכע ,ארימע ,קיץ יחסנים ,אלע אויםגעמישט :רבנים ,דיינים,
שוסטער׳ם ,שנרדער׳ם ,שוחטים ,מלמדים ,סוחריב ,גבירים ,גרויסע
,
עזסלדים ,אלע אלין עדה יודען.
שפעטער מען דער חזן ענדיגם מעריב ,און דער עולם הדבש
עיך א.ן מינשען, :לשנה טובה' ,דאכס זיך מי דאם אי.יז פון א נרויסען
גזלוך מאלט זיך ;ערירם ,ארוים פון די ברעגעס ,שטראמס פון אלע
זלוסען :ז ורך אלע טויערען און טהירען געהס מען ,ז.לע גיבען זיך
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ד־ וענד;{ ,לע ווינשען זיך,
זענען גריוער יודען.
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ברידערלעך ,גישטא קיין פירוד־ד,לבבות,
-

דער עילם צוגעהט זיך  :איבער די גאסען ,דדנט^רגעסלאך ,צלד,ט
ד ך א שטראם ווי פון א אויסגעגאסענעת טייך ,טויזע:נםעד חסידים,
אלע אדן קאליר שווארץ; שטראמט ,צו געהן זיך איבערן שסעדטעל,
*ערשווינדען אין י די ד,ליף■ ,ס׳ד,ערט זיך א סרעהליך שמועסען ,טייל
«r־  ,]y rרופען זיך גגי די נ ע ^ן ,אין די גאםע:ן סיד״לט מען א יודי שע
,מלוכה'-.
קילנ^ר סשעפעט נישט ,אלע געהן פרגי אין די שטרגימלעך
אטלעסענע קאעאטעס ,יודישלעך.
דורך די סעגסטער ר,ערט מען ״קידוש מאכען' ,דער עולם ע 0ט
מיס אפעטיט ,פרעהליך ,די קולות מיט די געזאנגען צוסרן!גען זיך
איבער די גאנצע שטאדט.
■
דאם עסען דויערט א פאר שעה.
נאכץ עסען ציר.ט זיך צוריק א שטראם םויז^:נטער ח סי!י • :י ס
־
!,הויף' ,צום רבינ׳ם ״טישי׳
 ,אץ בית המדרש א ז ליכטיג ,גרויסע לאמפען ,א סך ליכס,
בד׳ם גרויסען פיער עקענדיגען טיש; ארום מיט הויכע ב?ןנק נו,יןן
והננס ,שטעהן - 100ער יוגגעלגיס שטופען זיך ,פארנעמען פלעצער
•
« הערען און זעהן דעם ״טיש' ,מיט׳ן רבי׳ן.
א טלול פון עולם וואם קומען צוריק אין בית־המדרש ,דרעוזן
זיך ארום איבער׳ן בית המדרש .שמועסען צווישען זיך פרעהליך,
אלונער דערצעהלט דעם צוולוטען ווי ס׳איז ־איהם דערגאנגען , 1
 qעודה.
מדל בעקענען זיך מיט אלטע בעקאנטע ,טייל זינגען נגיע נגיניס
י
_
''•יילל ענועסען אץ לעינען ,פשט׳לען זיך.
 1וואס שפעטער ,,ווערט אלץ ע;גער בגי׳ם ״טיש' ,דער עולון
ליגס אדנער אויפ׳ן צווללטען ,פלוצים הערס זיך  :ש ש א א א א I
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דער רבי געהם צום ,טיש*.
בגי׳ם ,טי ש' זיצען בלויז רבנים ,חשובי חסידים׳ גרייסע גבירים
דער גאנצער ,טיש״ איז אי_ינגעל«דען פץ ערב י1ם סוב.
אונטערן ,טי ש׳ זיצען א חברה יונגעלגיט ,זלו זיצען נ»בע
רבי׳ן צו הערען ,תורה'.
פון בי_יטאג אן זיצען זיו-זיי פארכאפען ערטץר.
ש״
צום טיש היובם מען אן ארי.ינדערלאנגק פיש ,בי_י׳ם
ד,ערט סען דאס קול פון משמש ,ער טידלט ,רופט נע:מען ,דערלאגגט
ארנין חלות ,בראנפען ,לעפעל־מעסער•
גאך די פיש ,הויבט מען אן זינגען זמירות ,זעהר שדינע נגינים:
דאם זינגט די ,קא.פעליע' .נאך די זמירות ,גיט מ ק ארנין יויך.
^כהער סלידש ,קאמפאט ,דערנאך גים מען אריץ מנין; דא ווערט
שטיל .דער רבי געהם זאגען .תורה״.
דער רבי הויבש אן, :ראש השגה״ דאוועגט מ ק די דריי
•
תפילות. :מלכיות^ז׳כרוגוח .שופרותי.
,יעדער יוד דאק• ראש השנה מקבל זי.ץ אויף זיך דעם ,עול
',
מלכות־שמים'•
יעדער יוד דארף זיך מוסר-נפש זנץ אויף די דרני־זאכען :
,עבודה זרד,״, ,גילוי עריור.״, ,שפיכות דמים' ,דאס זע:נען גלנין;
צו .בכל לבבך ,נפשך ,מאודך״.
,עבודה זרה-איז בלבבך״.
,גילוי עריות-איז בנפשך״.
(,שפיכות דמים— את במאודך״^

•

:

י

דא 0איז דעד פשט פון ,מלכיות״-נישט עבודה-זרה, .זכרונות״-
'גיז^ם ,גילוי עריות״, ,שופרות״—נישם ,שפיכות דמים״ !
ווק ^ ר רבי ענדיגס די.תורה״ ,ווערט א גערויש ,אלע חסידים
מערען נתפעל ,ס׳גיט איבער אלונער דעם צוודטען ,וואס אלינער האס
גנינאכ^זr .
דויערט ביז 3—2
״•
נישס דערהערס .די סעודה V
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נאך די סעורה צויגעהט דך דער ־,עולם איבער׳ן ,הויף' ,טילל
:׳שפאצירען צווישען די 3וימער ,טלול געהן שלאפען ,אין שטעדטע^
■
סיד״לט דך איודי שעד יום־טוב! • ,

במעט א  1אנצע נאכט רודעדט זיך אין ״ה1יף״ ,אין די ווינקע־:
ילעך שלאפען ארימע הסלדים ,וואס הא 2ען נישט צל געצאהלען כטאנ'_
.ציע געלט♦ ׳
^ ^
....................
באלד אץ דער פריה זיצען .טללל חסידיט .און זאגען תהלים^
סייל שמועסען :אין צווליט^ן  , ,ה1יף״ ליגען
צח 1רי ^ יוגגעלגיט און שלאפען.

■

אויפ׳ן גראז אליסגעצויגען
ז

,

. ,

_ .

ווזןס ע שעד .אויפ׳ן טאג קומען  .אן ,חסידים ,פון די אכסנ^א׳ס^'
,
.. . f. .
וזי!ל גער.ן דך ״מכינ׳ען״ צום ״רבין׳ם הניף״•
אין די ,טיו״הניזער״ איז פול ,ס׳שםעד.ן .חסידים א1יף קעפ ,טלדל■
,
סרונקען טיי ,קאווע ,מילך ,דער טומעל מיט די געשרילען זענעךשרעק,-
לעך .,יעדער מיל .פריער ,דער .אללגענטיטעת גיט י?:ךען.אך׳ן ,געלט״,.״
יום־טוב צאהלט מען נישט ,מ׳געטרויט אלע ,:חסידלם ,בעצאהלען^
סלול מא.ל .דערמאנט דער אלץעגסימעל. :מ׳זאל,גישט פער^סען כוצאי■
. ,. J. . *• .
* .ום=גט1כ אריץ  .קומען נעצאהלען. , V .
־
דאס זאגט ער הינטערען גאז ,עד שעמם זיך, - , -.
אייפץ ,ה1יף’ איז שוין דא אג׳עולם טסידיט^ ,טליל ש!3אצירען
איגערץ ,ד,ויף״ אין זגידענע שלאפראקען ,טגיל זי,צ.ען ,אויף'דער ערך
אץ לערגק ,דאם קול קלינגט אב אין ,די״ארומלגע .גאסען,.
 .אין _אלע ,ווינקעלעך פין״״הויף׳ דצען  .פארטיעס און

לערנען^

ס׳שפארט דך .,דאס ,ד?.למי.שע קול .פון בית־הפדרש :אמר ’.אפיי  ,-פ ע ר ־
־ .....................
^ י נ נ ס דעם ^.הויף׳/
.
...
,דן1ס 1 -ויערס,ביד ,ארופ צעהנע.
................ ,
דאם בית־ר״סררש מערס פול. ,בללדע .חליף' נענען אנגעפילט «יע

נ^ר^ר
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:הסירים מלט טליתום אנגעטאן ,טיול האלסען די טליתים אץ די הענס'
,
.נניס עמוד בעווי_יוט זיף אנ׳אנהויבער ,מ׳שטעלט זיך דאווענען.
א שסארק גער1יש פון ט1יזענטער חסידים ,דאס ווידער ^ ל הערס
; ,
נזען איבער׳ן גאנצען שטעדטלל.
מען דער חזן קומט צו צו ״המלך' ,העדם מען :אד^יך ליובזגן
קול ס׳פערקלינגט דעם ,הויף׳ :ה ־ מ ־ ־ ל ״ ך !
א חבדה משודדים העלפען אונטער ,לעבעדיג ,מ׳פיהלט  sסערגע־
.
גיגען פון זליער זינגען.
,
ראס דאווענעי דויערט ביז אדום■ A - 3
נאכ׳ן דאווענען ציגעהט זיך דער עולם איבערץ שטעדטעלm ,
T

י

געכטען 3י_י נאכט.
זיי פערפללוצען דאס שטעדטעל ,געהענדיג מיס רי טליתים א1יף,
די אקסלען מיט די שטרגימלעך ,מ׳זעהט כמעט נישט קלון שטאדטיש^ן
■
יוד ,די שטאדטישע ווערען .בטל' בדוב.
קלון פאייצלו זעהט מען נישט ,מ׳זעהט קי.ין ״גוי' נישס,
.
דנגען,

'
״ירושלים״.
איבער׳ן שטעדט־ל הערס מען פון אלע פענסטער:
’
געשריוען ,דאם שרלוען די חסלדים בלום עסען.
3אלר גאכ׳ן עסען ,ד1,יבט זיך אן ציהען א שטראם חסידים

:וריק צום בית המדרש.
דאס בית המדרש ווערט פול ,בנים ,טיש״ איז שרעקליך מ ג
;:נגער ווי'בני נאכט׳ אויף די פענסטער ,אולף די וו מד ,הענגןן;
י
יו:געלנים בחורים׳ וואט ווילען זעהן דעם ״טיש״.
אדום .באלעמער' אויף די סלופעם ,אויף די הענגלנינסער׳  3יז
:
צום באלקאן הענגען בחורים ,איונע • איבער׳ן צוולוטען ,צוגעבונדען
;•
מיט גאדטלען ,זלו ווילען זעהען דעם רבינ׳ס ,טיש״.
׳ •-.
־
פארנא.כט הויבס זיך אן דער ״טיש״.
דער רבי קומט אן :מ׳רערלאיגט; .חלוו^ פיש ,סץוערם א שו שקעתי,

}!נ^רןר
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ש־־ש־ש־ש• ‘ באלד הערט מען ד<ןס קול פון משמש״ ער קאמאנדעתעט.
אן זיגגען זמירות .הברה זינ ^ן ה1יך ,ס׳פער־
ש פ ע ^ ר הייבט
קלינגט דעם נאנצען ״הויף״■ .
ביום טיש שטעהען די חסידישערע יונגעלגיט .די פראסטערע
.
און די עלטערע בעלי״הנתים זיצען אין די שענקען ,טרינקען ביער,
מעד ,וזיון.
ט1יזענטע:ר קוג^ן טדיגקען— קריגען אהן ג^לד.
אין שענק איז אי-ינגעסיהרט  :ווער ס׳וויל ביקר ,צי ווי-ין ,געהט
צו צום בופעט ,זאגט זנין נא.מען ,און פון וואנען ער איז; זיצט
ארויסער פעטער יונגערמאן ,שטארק פערשוויצט ,בי_י אגראבבוך,
זוכט א1ים די שטאדט אין בוך ,נ^מט  8קוויטעל מיט דעם גאמען,
שטעקט ארי-ין ' אין  8ו-ויסשניט פון בוך ,גיט ארוים קוויטלעך אויף
ביער פאר עטליכע רובל ,שטעקט ארנין אין בלאט  8קוויטעל פון
ד? סומע פון די קוויטלעך ,וועלכע דער טרונקער האט ג^נומען.
קריגט מען בנים צוולוטען בופעם ווא.ס
מיט די קוויטלעך
■
מ׳תיל  :ביער ,מעד ,וונין.
אנינגעפיהרט בנים שעגקער אין  ,הוי ף/
דער סיסטעם איז
א מקורב פון ,הויף״ דא.רט לייזט מען צום מוונסטען•
אין אנדע:רע שענקען ,גיט מען יע:דען הסיד ,אפילו יונגלעך
וןהן קוויטלעך•
אויפ׳ן ,ה1יף״ שטעהען צעהנדליגער .יונגען' ,יודען פון שט^דש
מים פעסלעך ,לימאנאדע״ ,טיולען ,אומזיסט׳ ווער ס׳וויל קאלטע
,זים־זויערע־לימאנאדע״.
מוצאי יום־ט 1ב שטעהען די זעלבע ,יונגען״ ,און שרניען  :וועד דיאט
־
דון געטרוגקען יום־טוב זאל בעצאהלען !  -ווער עם וויל בעצאהלט . . .
אץ שטאדט קאצט .נישטא קנין שטוב ס׳זאל דארט נישט זנין
קיץ

חסידים.
«זוי פיהרט זיך בוודע טעג יום־טוב.

נןרןר
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דעס לעצטען טאג פארנאכט ,נאצ׳ן טיש ,נעמען זיך צונויף
הברות יונגעלגיט ,און געהן שרונקען ווי-ין.
בי_י יעדע חברה איז דא א ״גדול’  «, :רב ^ ,צוקונפטיגער ״רבי״,
,
 (t״מיוחם״ איינער פון ״הויף״•
זלו זאגען איבער די ״תורות״ פון ״טיש'.
גאך די ״תורות״ זינגט מען זמירות ,מ׳כאפט א טענציל .איבער די
גאנצע שטאדט הערט ^ ן זינגען און טאנצען.
אין בית המדרש נעמען זיך צונויף א חברה יונגעלנים ,הוי ב ק
ןןן טאנצען ,ביסלעכווגיו ווערט דער ראד גרעסער ,ם׳טשעפןןן זיך «
באך חסידים ,דאס בית המדרש ווערם פול.
דער ראד איז שוין איבער׳ן גאנצען בית-המדרש ,דער שסויב
געהט ארוים פון בית־המדרש ,ווי א וואלקען.
דאם זינגען מיט׳ן סאנצען הערט זיך אויף וויארססען והלם פון
שטאדט.
אווי טאנצם מען ביז א שטיק אין דער נאכט ארנין ,אהן אויפהער.
טדל יונגעלניט ווערען ווילד ,מאכק קאזשילקעס /פערש  6י צ 7ן
די פאלעס ,און טאנצען ווילד.
גאך הבדלה הויבט זין אן נעבען רבי׳נס טהיר׳ל אויפץ ״דויף׳/
ציהען א ״שורה’ ,דאם זענזק ״גןזןן1ענער׳ם״ ,סוחרים ,וואס ווילען באלד אץ
ד^ר פריה אהלים פאהרען.
ביז ארום  12בניגאכט זאמעלם זיך אן אנ׳עולם פון א צומי
סויזענד חסידים.
נאך  12־ע דערהערט זין א גערויש סק רבינ׳ם שסיבעלn ,
חסירים נעפען זיך שסופען ,דאס עננשאפט איז סבנוו^ מענשען ווערשן
שיעור דער׳דריקםV. .
 ': -ס׳איז נישם צו פערשסעהן — ווי ס׳געשעהט נישם קלדן אופגליץ 2משמשים עפענען דאס טהיר׳ל ,שרניען ט׳זאל ז ץ אויסשטעלען א
שורר^ זיל ־האלטען  2גראבע ליפט ,דער רבי נעהם ארויס ,הינסער
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»יך.ם דער זוהן; דער רבי שטעלם דך נ ע ב ק טהיר׳ל ,אגרויסער
עולם ארוס ,די משמשים ארבגיטען זעהר שווער ,דד לאזען דורך K
שורר ,.ס׳ווערט בל1יז אנגעריה־ט דעש רבינ׳ם האנד .און ,זייט גע-
זובט ,פז^הר געזונט' ,מעהר ד.ערט מען נישט.
עם גער.ט צו זעהר שנעל ,די משמשים לאזען קיץ ווזןרם נישט .
•
^יסרעדען.
טלול חסידים ווילען עפים ,מזביר* זי-ין ,לאזען נישט די משמשים,
*לד .שפופען . :געה שוין ,געה ! ׳
ווער ס׳וויל זיך פון דער זי.יט צושטופען ,כאפען די משמשים .
אי אב דאס היטעל מיט׳ן קאפעל און ווארפען עם אוועק אויפ׳ן.הויף'%
ביז שפעש אין די נאכט ,ביז ארוס .
. .דאס געזעגעגען דויערט
 5 - 4פארטאג
דער רבי ווערט זעהר מיעד ,די משמשים נעמען ארגין דעס
רביץ ,וואם שמעהט כסדר אויף די פיס .דער רבי איז שטארק פער׳■,-
שוויצט ,זיל-שטופען אב דעם רעשם עולם  -אויף מארגען!,
ראם טהיר׳ל ווערט פערמאכט ,דער רבי געהט שלאפען.
.
די חסידים ,ראם האבען דך געזעגענט ,צוצאהלען זיך אריף די
ססאנציעס ,טלול קריגען זיך ,טדיל פעהלט עפעם ,טייל הא.ט מען בע#
גגב׳ם ,טלול כאפען די פעקלעך אנטלויפען אומבעצאהלט ,לויפען נא.ך;
די בעלי־אכסניא׳ם צו דער קאללוקע זיי זוכען  :ס׳איז א גרויסער רעש■
.
גיי דער ערשטער קאלדקע ,ס׳איז שרעקליך ענג.
די רעשם חסידים פאהרען אב א טאג צוויו נאך יום־טוב.
דאם זענען פראווינצער ,ראם תילען אבגעבען קוויטלעך ,שמוע־
.
»ען מיטץ רבי׳ן .נאך יוס־טוב פיד.לט זיך א פוסטקליס אין .דיויף/
*יבערץ שטעדט׳ל ,ס׳פעהלט דער גרויסער טומעל ,די טויזענטער
יוסידיט .ראה  .קומען פין גאנץ פוילען צום גרויסצן צדיק דעס
,״ש פ ת ־ א ם ת׳ זצ׳ל.
, .
.

;
■

-

'■ ■

■-י• ,
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ב.

^ ,קבלת-התררה״.
שבועית 8 .גרויסער עולם חסידים ,ראם בית־המדרש איו פול,
רער רבי זיצט בי.ים טיש שטארק פערשוויצט ,דער^ רבי שנינט ,ד?
,שכינה׳ רוהט אויף זי_ין פנים.
די אייגען ברענען ,ווי ליכט .דער די_יסער שטערן שנינט,
זןנגעטוהען אין נגיע מלבושים ,קלאהר; דער רבי זעהט אוים פרעהליך:
מקבל געווען וי תורה!
בגים טיש א גרויסער עולם.
דער רבי הויבט אן ואגען תורה:
,די גאנצע תורה איו געגעבען געווארען די יודען ,אלם  ,ה כנ ה״-
מכין צו וגין דאם הארץ מקבל צו וגץ ,אהבה״ מיט ,יראה' פאר
השי״ת״.
,דער גאנצער תכלית פון די תורה ,איו נאר צו פאררלכטען
דעם נ פ ש  ,וואס קומט דורכץ כח פון די תורה״.
«

*

«

,איבער דעם האט מען מתקן נעווען שבועות צו לערנען ,רות״,
צו תגיוק :או לא המדרש עיקר ,רק המעשה״ :נישט דאם לערנען
את דער עיקר ,נאר די מעשים ,דאם מקיים זגין די תורה בפועל׳.
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,און דורך ד?ם ,וואס א יוד איז עוסק אין תורו; קען ער דער«
נאך מקיום זי_ין די הורה״ .און ,רות״ ווניזם .ווי אזוי מ׳דארף מקיו 3
זי.ין דל תורה בפועל :לאזען נעמען ,לקט ,שכחה ופאה״, .מיינם זיין
א יבמה ! ״ . . .
נ<ןכ׳ן טיש זענען די יונגעלגיט אוועק פרעהלין ,ן(נגעהויבען
אווסטניטשען די ,תורה״ יעדער אויף זי.ין שטלוגער.
אי.י איז דאס געווען א שבועות1
א אמת׳ער ,קבלת התורה!״

נןרער

סעשיות

ואהבת לרעף כמ1ך.
שבת פרשת קדושים ,האם דער ,שפת אמת״ זצ״ל .אויפץ יסוק:
,ואהבת לרעך במוך״ )זאלסט ליעב האבען דיין חבר ,ווי זיו אללין(
געזאגט זעהר א גוטען פשט :
,די גמרא זאגט אויף דעם פסוק  :אז ר׳ עקיבא האט צוגעגעבען
צו דעם פסוק א פשט  :זה פלל גד1ל בתורה״ ,אז א מענש האט ליעב
זי.ין חבר ,ווי זיך אללין ,איז דאם גלניך ווי ער איז מקיום די גאנצע
הורה ,אין דער מצוה ליעגט די גאנצע תורה״.

,בן עזאי זאגם :אז דער פסוק איז א ,ספר תולדות אדם״ ,אז
דאס איז די גאנצע לעהרע פון פענש ,קי.ץ גרעסערער גלל איז שוין
.
גישטא״.
,ווניל די מצוה איז דער עיקר קיום התורה״ .דורך דעם נלל:
ואהבת לרעך כמוך ,איז מען זוכה.צו קדושה״, .דעתם דארף מען
מקיום זנין די מצות פאר אלע יודענ׳ם וועגען ,כדי זיך מבטל צו
מאכען פארץ כלל*.
,און דאס מלונם דבי עקיבא; ,פלל גדול״'— כ ל ל ישראל* .און
בן עזאי לעגם צו ,אז דאס איז א,ספר חולדות אדם״ ,מלוגס ער ,אז
מ׳דארף בולל זנין בל הדורות ,וכל העולם״.

נ •; ר ;; ר
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.יעדער מענש איז א 7נו^ם קטן ,אז מ׳האס ליע 3זיך — האש
.
מען ליעב די גאנצע וועלט״.
״אז מ׳האט ליעב דעם חבר ווי זיך — האט מען צוגעצויגען די
אהבה אויף די גאנצע וועלט ,ממילא געהט ארויף די קדושה או׳יף
אלע יודען״
״טהוט מען מיט די מצוד ,א נחת־רוח — השי״ת.
^און מיט דעם כח פון די מצוד — .ווערט די גאנצע וועלט גע־
לייטערט״.
״וועלכע מצוה איז דען גרעסער — ווי ליעב האבען דעם צ וייטען
.
ווי זיך״?
״די גאנצע תורה ,אלע מצוות ״שבין אדם לחברו״ ,זענען געבוג.
דען מיט די מצוה :גניבה ,גזילח ,רציחה ,ניאוף ,נקמה ,רכילות ,שקר
אלץ איז אין דעם כלל פון ואהבת לרעך כמוך״.
דערום זאגען די חכמים ,אז די פרשת קיושים איז געזאגט גע־
ווארען בקד,ל ,צו ווייזען :אז מיט דעם וואם מ׳האט ליעב א צווייטען
ווי זיך :איז מען ממשיך די קדושה אויפ׳ן כלל י ש ר אל!...

 ^ -ר ^י
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ד.

^ע1לם־ר.זה״.
,די חכמים זאגען; אז די וועלט איז געגליבען צו א פאדעריהות
'■נאר די עולם־הבא״.
ס׳איז פארהאן א מדרש, :יפה שעה אחת בתשובה ,ומעשינד
■טובים — מחיי עולם־הבא״.
ס׳איז בעסער איין שעה אין תשובה מיט גוטע מעשים — ווי די
־
גגאנצע וועלט עולם־הבא״.״
מיט וואס איז פערענטעערט דער ערשטער דרש :אז די וועלט
:איז געגליכען צו א פאדעסהויז פאר די עולם-ד.בא ,א מעהר איץ שעה
תשובה — האט דאך מעהר ווערט ווי די גאנצע עולם־הבאז האט גע•,
פרעגט דער ״שפת אמת״ ז צי ל/
די חסידים האבען גאר נישט געענטפערט ,נאכהער האט דער
י 3י פערעגטםערט די קשיה:
,באמת איז טאקי אץ די עולם־הזה — אויך דן> א שטיקעל עול־פי•
זזבא ,ד<ןס זעהט מען נישט אן ,די עולמ-הבא איז בעהאלטען :דאם
קען מען נישט דערקענען .צו דעם מוז מען פריער תשובה טוען ,ארזים
רייסען פון זיך די ,תאוות־העולם״ ,זיך דערנעהנטעי׳ן צו די שכינה
כביכול; דאן אין די ויעלט די אלע תענוגי עולם־הזה ,נישט מעהר
ווי א פרוזדור ,א פאתר״הזיז צו די עולם־הבא״.
ווייל די אויסערליכע פערגעניגענם וואם א מענש האט ,זענען
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! נישט מעהר ווי אבגענארט :מ׳עסט זיך אן ,רואם האט מען דער פון?—
בשעת מעשה דאכט זיך :ס׳איז זים ,ס׳איז פעט ,נאכהער ווערט דער
פון גאר גישט.
צו אנדערע פערגעגיגענם ,וואם זענען זיי? — אלץ רגע׳ם .בשעת
מעשה דאכט זיך — ס׳איז גוט ,זיי פערשוואוגדען ווי א רויך.
א1יף צו מארגענס ,צי אין א שעה ארום ,פארגעסט מען זיי ,און
_■
ס׳ווילט זיך ווייטער.
אבער אז א מעבש טהוט תשובה ,ער פערגעסט די תענוגי עולם-
הזה ,ער איז זיך מתדבק מיט גאט ,הייבט ער אן פיהלען אנחת־רוח,
וואט איז טויזענטער מאל בעסער ווי אלע תענוגי עולם־הזה.
דאם מיינען די חכמים ,אז די וועלט איז נאר א פאז*|1ידויז,
אז אפילו דו טהוסט תשובה ,און ס׳ענטפלעקט זיך פאר דיר דער ,אור
הגנוז״ — איז דאם נישט מעהר ווי א פרוזדור ,מ׳מוז זיך פריער א1יס.
טוהן פון די וועלט ,פון די גשמיות ,דאן ווערט נתגלה דאם פנימיות,
די שכי.ה; דער ,אור הגנוז״.
קען מען שפעטער צוקומען צו עולם־הבא!

נער^ר
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״כהן כי יקנה נפ ש/
דער ,עפת־אמת״ זצ״ל ,איז געקומען צום פסוק, :בהן כי יקנה
נפש״ ,האס ער געפרעגט :אז « כהן האט געקויפט א נפש a ,ערל ,מעג
דער עבד עסען תרומר-
און א ישראל ,אפילו ער איז דער הייליגסטעד ,סןזד ער קיין
■תרומה נישט עסען.
— פאר וואס איז עס סאקי אזזין
האט דער ״שפת-אמת״ זצ״ל גוט פערענטפערט:
״באמת״ פערשטעהט מען פראכס :א ע ב ד ווייל ער דוערט בטל
אץ גאנצען צום כהן ,איז ער גלייך צו די בהמות זיינע ,מעג ער
עסען תרומה.
אבער א ישראל ,קען דאך נישט בטל ווערען אין גאנצען צוב
כהן ,טאר ער קיין תרומה נישט עסען״.

דאם איז על־פי פשט ,פיהרס אויס דער ״שפת-אמת״ זצ״ל; פון
דעם קען מען זיך אראב לערנען; אז דער גוף מים דער גשמה ,וואס
ביידע זענען צוזאמען :״ווערט די נשמה געשפייזט פון הימעל .און דער
דער גוף פון די ערד״ .״אז דער גוף איז זיך מבטל צו די נשמה״,
ווערם דער גוף אויך" געשפייזס מיט די זעלבע שפייז פון -הימעל —
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ווי די בני שראל אין דער מדבר זענען געשפייזט געווארען  40יאהר.
און אז דער גוף איז זיך נישט מבטל צו די נשמד — ,כוז דך דער
גוף אליץ מפרנס זיין !...
.
דאס זעלבע איז מיט אלע יודען:
באמת געד,ערען אלע יודען צו גאט ,מיר זענען אלע גאט׳ס
עבדים, » ,קנין־עולם״ ,על־פי־דין — וואלטען די יודען בעדארפס גע.
שפייזט ווערען פון ,ד,ימעל'.
נאר ,פיהרט אוים דער רבי זצ׳ל — מיר זינדיגען ,וויל אונז
גאט נישט האבק פאר קיץ עבדים ,מוזען מיר זיך אליין מפרנס זיין!^..

נ ער^ר
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ו.

א1יפץ וועג קיין גער.

,

.

א פאר וואכען פאר ראש־השנה ,האבען זיך די יונגעלייט  .פץ
,
שטעטיל וו .געגרייט צו די גסיעה קיץ גער.
די לעצטע וואך פאי ראש־השנה זונטאג ,ד.אבען זיי געדוגגען
א אמניבוס ,מ ט דריי פערד; א מאן  20האבען זיך געקענט אהץ
אריינזעצען; דער פוהרמאן אנ׳עלטערער יוד א הוסער האט זיי צוגעיאגם:
.
געשווינדער; ס׳ווערט באלד נאכט,
ביסלעכווייז האבען זיך צונויפגעזאמעלט די חברה ,ווער מיט א
גרעסער פעקעל ,ווער מיט א קלענער׳ס ,טייל זענען ארויסגעגאגגען.
. ,
הינטער די שטאט ,דער אמניבוס האט זיך גערירט.
נאך די שטאדט ,האבען זיך אלע איינגעזעצט ,דער פוהרמאן
איז אר1יף די קעלניע ,עטליכע יונגעלייט זענען אויך געפאחרען אויף
די קעלגיע ,ער האט גענומען די לייטשעם אין האנד ~ און וויא !
אזוי זענען זיי אבגעפאהרען א שעה ,אנדערהאלבען .זיי .זענק
צוגעקומען צו א דארף ,נעבען א ברונען ,דער פוהרמאן האט זיך גע^.
שטעלט אנטרונקען די פערד .די יונגעלייס זענען ארוים פון -אמניבום.
קלענערע שקצים זענען צוגעקומען ,א שגץ האט אריינגעווארפען
א שטיינדיל ,א חסיד האט גענומען  ,שרייען ,דער פוהרמאן האס מיס
_ ,
דער בייטש די שקצים אוועק געיאגם.
די יונגעלייט האבען געדאווענט מנחה.
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זיי זענען

נאך מנחה ,האט דער פוהרמאן געהייסען איינזיצען,
ודיסער געפאהרען.
דער פוהרמאן איז געפאהרען פאמעלעך ,בארג ארויף .אזוי זע.
נען די אבגעפאהרען ביז ארום  10י ע ביינאכט .זענען זיי אריינגעקומע!
«ק שטעטיל ,ק.
די יונגעלייט האבען געהייסען זיך שטעלען ,זיי האבען בעשלאי
סען דא נעכטיגען ,דער פוהרמאן האט נישט געוואלט ,די יונגעליי_
הןןבק אייסגעפיהרט.
דער פוהרמאן איז פארפאהרען פארץ גערער שטיבעל ,אהין הא.
מ ן די אריינגענומען אלע פעקלעך ,זיך אבגערוהם ,נאכהער געדאווענט
מעריב מיט מנין; שפעטער געשיקט נאך גראנפען ,די שטאדטישע
יונגעלייט זענען זיך צונויפגעקומען ,מ׳האט געמאכט א חסידישע וויעט־
•ערע.
א גאנצע נאכם האט מען געהוליעט ,אויף צומארגענס אין דער.
פריה ,האבק זיי ןןבגעדאווענט ,איבערגעביסען; דער פוהרמאן איז
ארד־בגעפאהרען צום שאסיי ,דארט האט ער בעקוקט די רעדער ,צו־
געפאהרען צו א קאוואל ,פאריכט א פאדקאווא ,ביסלעכווייז זענען זיך
צוג1יפגעקומען די יונגעלייט.
דער פוהרמאן פרעגט; שיין אלע ד אז
'
— אלע ,ענטפערט א יונגעל.
^
— ביין ,שרייט א יונגערמאן ,ס׳פעהלם נאך :איטשע מאיר.
— ער דאווענט אצינד ,ער איז געווען אין נקוה :שרייט א
צווייטער .דער פוהרמאן וויל איהם איבערלאזען ,חברה לאזען נישט.
דער פוהרמאן בייזערט זיך :שיין באלד  12־ע ,א גאנצע רואך
וזעל איך מיט אייך פאהרען !
' ־־ ־ א יונגערמאן איז געלאפען צוריץ אץ שטיבעל אריץ ,און נאך
' א ש ע ה ווארטען ,האט ער געברענגם איטשע מאיר׳ן.
־•די-חברה האבק זיך אויף איהם געבייזערט :וואס מיינסמו,
-
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ג ׳וועט אויף דיר אזוי לאנג ווארטען? מ׳האט דיך געוואלט איבערלןזק
דער סוהרמאן האט געהייסען איינזיצען.
טייל יונגעלייט זענען איועק צופים ,בארג ארויף ,און ח3ר
גוהרנאן האט גענומען פאהרען.
אפש .א וויארסט זענען זיי אבגעפאהרען ,האט דער פוהרמאן אב• ■
געשטעלט דעם אמניבוס ,אראב צום ווייסען פערד ,גענומען עם
'
קוקען אץ די אויגען אריץ.
אין א.מניבוס האבען זיי נישט געוואוסט וואס דא איז געשעהן.
די וואס זענען געזעסען אויף די קעלניע זענען אראב ,געהאל•
פען דעם פוהרמאן אויסשפאנען דאס ווייסע פערד.
א יונגערמאן איז צו צום טהיר׳ל ,געהייסען אלע ארוים געהן,
ז־י ןע:ען צו ,צום פוהרמאן פרעגען :וואס איז געשעהן?
דער פוהרמאן האט זיי ערקלערט :דאם ווייסע פערד איז קראני^
דער פוהרמאן האט גענומען קרעכצען ,געווישט מיט׳ן ארבעל דאם
פערד איבערץ קאפ ,דאס פערד איז געשטאנען אראבגעלאזט דעם קאם
.
שטארק פארקלערט.
דער פוהרנזאן האט זיך געפארעט געריבען דאס פערד די זייטען’ .
אונטערגעהויבען דעם עק ,אוועקגעיאגט די פליגען :ער האט געגופען
א קופעל געגאנגען ברענגען וואסער פון א ראוו.
ער האט געפרובט דאס פערד געבען צו טרינקען ,ס׳האט נישס
געווןןלט טרזנקען.
דער פוהרמאן ווערט בלאס ,ער הויבט אן קרעכצען  :שלעבט•
נישט גוט ,ווער ווייסט וואם דעם פערד איז ,כ׳וועל עם נישט פאר•
.
דינען אין די ״יאזדע״ ,וואס דאס פערד קאסס...
די יונגעלייט האבען מיטגעקרעכצט ,דער פוהרמאן האט א*יםגע־
שפאנט א געזונד פערד ,אריינגעריסען צוריק אין שטאדט.
די חסידים האט ער געהייסק אכטונג געבען אדיפ׳ן ,חולה׳*
׳!יץ יונגערמאן ,א פראסטערער ,האט גענזםען ד^ס קראנקע פערד
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צוגעפיהרט צום ״ראוו״ ,געפרובט עס געבען עסען גראז.
דאס פערד שטעהט קוים אויף די פיס ,ס׳וויל נישט עסען .טייל
־
יוגגעלייט האבען זיך צוזעצט אויפ׳ן גרא; גענומען לערנען .עטוי ע
•
זענען אוועק ווייטער
 איין יונגערמאן איז נעגאנגען רייסען ,יענגאלקעם״ .אפשר א>שעה האט געדויערט ביזידער פוהרמאן איז צוריקג,קומען ,ער האט
מיט געברענגט אנ׳עלטערן יו ה א ״מומחה״.
דער ״מומחה״ האט מיטגעברענגט א רעצעפט ,ער האט גענומען דאס קראנק •
פערד ראטעווען :אבגעוואשען עם מיט וואסער ,געגעבען עם אלעפעי‘
צולאזט זאלץ ,נאכהער האט דער ״מומחה״ גענומען ראכען א ״צעפעל״
די יונגעלייט זענען געזעסען ,און זיך צוגעקוקט.
דאם קראנקע פערד האט זיך אנידערגעלעגט .דע־-פוהרמאן אין
געשטאנען און געוויינט.
דער ״מומחה״ האם געטהוען זיין ארבייט :ער האט דאם פערד
:
געמאכט א״צעפעל״.
דאס פערד האט גענומען שפריגגען ,דער פוהרמאן איז צוגעלאפען
צום פערה ווי צו א קראנק קיגד  :גענומען עם גלעטען ,רייבען עם דעס
שטערן ,דאס פערד איז געשפרינגען ,געלאפען ,דער ״מומחה״ האט זיך
גישט געמאכט דערפון ; שאם נישט ,ס׳וועט באלד בעסער ווערען !
■ ס׳האט נישט לאנג גערויערט ,דאס פערד האט גענומ>ן ״ארויס'
געבען״ ,וואם האט געגעסען פאר א יאהרען . . .
דער פוהרמאן האט גענומען זאגען תהלי^ געשריגען אויף די
חסידים  :אלץ צוליעב אייך ,כ׳וועל אומגליקליך ווערען ! . . .
א פרומער יונגערמאן איז געשטאנען א ן געזאנט שטיל תהלים,
אגדערע יוגגעלייט זענען געווארען בייז אויפ׳ן פוהרמאן ,און גענומען
שרייען :ביזט א שליממזל ,ווער האט דיר ג להיישען מיטנעמען געפגר׳טע
פערדז ד^ס האט אבגעדויערט אפ אר שעה.
״  ,דאם פערד  vאיז געבליבען ליגען

אהן נחות,

מ׳האט געמיינס
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.ס׳פגר׳ם .דער ,מומחה• איז אוועק אין שטאט אריין ,געברענגט א גא1ץ
קעסטיל רפואות :פלעשל■ ך ,פידעלעך ,און גענומען צורעכט מאכען אין
א טעפעל ,א,לרפואה• פארץ פערד ,און עס איינגעגעבען- .
ס׳האט נישט לאנג געדויערט ,דאס פערד האט !יך אויפגזגשטןזלט
׳
און גענומען פרעסען גראז . . .
דער ,מומחה״ האט גענומען שרייען  :נזל טוב ,מזל ט 1ב!•
.
■
— יודען ,כ׳האב ,מחיהימתיט״ געווען א ,פגר״.
 .דער פוהרמאן האס דעם למומחה״ בעצאהלם ,צוגעוואונשען איהם
:
אריכות ימים ,און צוריק איינגעשפאגט די דריי פערד. • .
די יונגעלייט זענען צרריק אריין אין אמניבוס ,אטייל יונגעלייט
,,
:
זענען שוין געווען עסליכע :.ויארסט ווייט פון דאנען^ . .
דער  ..פוהרמאן האט  .געהייסען  .אויף ז־צען ,ער האט גענומע]
.
.- ,
:
 Vפאהרען פאמעל>ך , ,געקוקט  -אויפ׳ן ,חולה״.
זיי זענען כארפאהרען .ביז פארטאג ק ין נ .מ .דא האט מען זיך
געשטעלט ,געגא.נגען ד<.ווענען ,איבערגעביטען ,און ארום צוועלעווע 3יי־
;
•
טאג זענען זיי געפאהרען ווייטער.
..ביינאכט  .ריאגען  .זיי גענעכטיגט אין ,בארג״ )אזא קרעטשמע(
דארט שטעלען זיך אלע ,פוהרמא עם ,די יוגגעלייט זענען אריץ .אין
.. V- . ..
קרעטשמע ,געדאווענם מערי.ב ,געגעסען וויעטשערע.
 .טייל יונגעלייט האבען געטרונקען בראנפען ,סארביסען ,און נאך
,
די וויעטשערע ווייטער געפאהרען• .
, ............... .
אויף צומארגענם זענען זיי געקומען קין ווארשא . .ד א זענען^זיי
געשטאנען .א גענצע טאג ,טייל זענען אוועק צו בעקא־טע ,טייל אין די
הטידים־שטיבלעך. .,טייל ..איינקויפען סחורה -פאר די ווייבער: ,און א
i־
היים געשיקט.
פ,ארנאכס .זענען זיך, .אלע יונגעליים צונויפבעקומען אין ״זאיאזד״׳
.
צוגעגאנגען צום . ,פוהומאן און געהייסען פאהרען  ,קיין ,גער ,-,לער
 .פנהרמא.ן

איז'געמען •גדז:

אגאגצע מאך דוי^רט  ,שוין  ,יי .יאזדע',
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נ«רגען איז ערב ראש השנר^ ווען וועס ער א היום פאהרען ^,ער oijn
נעתאלט ח1זר זי.ין פין די גאנצע ״'אזדע*״
די יונגעליוט האבען איהם גישט געוואלם בעצאה־יען ,ער האס
נעפחט ארנין פאהרען פיט ;יי> קלון גער.
שפעט בנינאכט ז^נען זיי ארנינגעקומען קלון גער .פונקט צו
».ב1ר ברית״.
זלו זענען פארפאהרען פאר׳ן רבינ׳ס ,ה1יף״׳ אלע יונגעלניט
?ענען ארא ,3שטארק פערשלאפען ,טיול ה<ןבען נישט געהאט די היטלען,
קוים מיט צר1ת זלו געפינען.
דער פוהרמאן איז פארפאהרען צו אגערער פוהרמאן ,דארס
ארנינגעשטעלט די פערד אין א שטאל און געגאנגען צו ,זכור״ברית״.
די יונגעלניט זענען ארלין אץ בית־המדרש ,ד<ןרט איז געוועז
גישט זעהר ליכטי^ אפאר מנינים חסידים זענען געקומען צו ,זכור-
ברית״ ,דער משמש איז אתם געגאנגען אנצינדען די לאמפען^
זלי האבען אוועק נעלענט אלע פע:קלעך אין אלון ווינקעל ,און געווארס
^
■
אויף סליחות•
נאך ,ז^ור־ברית״ ,ז^נען אלע יונגעלניט אוועק צו זלוער אלטע
הטאנציע ,דארט איז מען שוין געשלאפען •,האבען זיי אויף ^וועקט
דעם ,קראדניק״ )אזא צינעמעניש די גערער בעליאכסניא׳ס( ■אריץ
ברענגט די פעקלעך ,דער בעל־אכסניא האט געמאכס פניער ,צוגעגרייש
א וויעטשערע ,אויסגעבעט נעלעגעד׳ס ,און זיו זענען זעהר געשמאק גע־
שלאפען די נאכט ,ביז א שטיק אויפ׳ן טאג.
אין ד^ר כריה האבען ולו דערזעהן אין שטאדט א גרויסען עולס
חסידים ,זיי זענען געגאנגק ,שלום״־נעמען ,ד<ןרס <ןבגעשט5־.נען ביז
פארנאכט.
צוריק קומענדיג אויף די סטאנציע ,:איז ש1ין געווק געגריוס
דער טיש ,אין שטוב האט געשמעקט :פיש ,פלוימען ,חלות.
טלול יונגעלניט הןזגען זיך געהדוסען געבען :פיש מיט קיכלעך
״

נ ןר yי cעשיו r
מיט גראנפען ,טלול זענען אוועק אין מרחץ.
א גאנצע] ראש-השנה האבען זלו שטארק געהוליעט.
פלוימען איז אין גער זעהר וואלוועל ,האנען זלן געג״סען ג«נ«
צע שיסלען פלוימען ,געקאכט אין א גר1יםען טאפ ,געגעסע:ן מיט קאבע־
לעפעל .דער בעל־אכסניא האט פארקויפט צו  2גראשען א קווןירט
גלוימען ,האבען זלו זיך ארוס געווארפען מיט פלוימען.
זלן האבען זעהר גוט פארבראכט דעם ראש־השנה.
 2טעג נאך ראש־השנה זענען זיל צורי? געפאהרעון מיסץ ועל־
3ען סוהרמאן.
איי איז דאס געווען א נסיעה!

׳

ז,

בי_י דער ורי.יכסעל.
' גער ליגט איבער די וולוכסעל ,א1יף א בארג .צוגעהענדיג צו S
ברעג בארג זעהט מען די ווגיכסעל.
בשעת דעם רבינ׳ס בית־המדרש איז אבגעברענט געווארען ,האס
מען אויף שבועות אליף געשטעלט א ״שאפע /ועהר א גרייסע?3 ,ל א
׳
גערער גביר אין א סאד,
וער סאד איז געשטאנען אויף א בארג ,נישט ווי_יט פון די ווללב־
סעל ,דער גאנצער סאד איז געווען פול מיט פירו^
די ,שאפע' איז פארטיג געווארען ערב יו׳ט ,און פאר.אכס
זענען נאך געשטאגען גלעזער׳ס ארילן געמאכט שויבען.
אויף .דעם זעלבען שבועות זענען פוגקט א.נגעקומען א נרויסער
יוולם חם דים ,א הך טויזענטער.
דער גאנצער עולם הא.ט גערא.ווענט אין סאד.
'
רער דיח איז געיוען  -אריח גן־עדן•
יום־טוב אין דער פייה זענען יונגי־עיך ,בהורים ,יונגעלליס אראב

zs

אנןר^ר
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מיט׳ן הויכען באי ג צו די ווייכסעל זיך באדען.
ארויף געהענדיג צוריק אויפ׳ן בארג ,איז געווען זעהר שיועד:
 .א הייבער משופע׳דיגער בארג .חברה זענען גזןגאנגעו ארום און ארוב
דורך סטעטשקעס.
 . .אין  ,שטאדט איז גזנווען א סך אבגעברענטע הניזער ,אויף די גאנצע
גאם פון פאר׳ן בית־המדרש זענען געשטאנען קו׳ימענם.
א סך הסיוים זענען ג ע קו ^ן אויף שבועות ,שטארק פאר מרה־
שרה׳ט; אזא שריפה ,אבגעברענט דעם רביג׳ס בית־המדרש!
נאר דעם זעלבען שבועות ,ווען דער רבי האט געזאגט תירה,
זענען אלע חסידים ,וואס זענען געווען בי_ים טיש /גאר פרעהלע!ך גע־
ווארען ,מ׳האט גאר פארגעסען אין די שריפר-
א סך האבען מבדר געווען גרויסע סופעס אויף צו שטעלען צוריק
דעם רבינ׳ם בלת־המדרש.
א גאגץ יום=טוב האט מען געטאנצט.
מ׳האט שפאצירם אין סאד ,זעהר א שעהנער סאד געווען.
דעם לעצטען ם<ןג שבועות ,חןןט מ^ן שטארק געטאנצט ,מ׳האש
צולעגט.
,שאפע•
שיעור די
V
T
פארנאכט האט דער רבי ז״ל -,אריינגעגעטען צו זיך א סך מקורבים,
און מ׳האט דארט ג^טאנצט אגאנצע נא5ט.
די חסירים אהיים־פאהרענדיג זעגען אלע געווען גוט אויף גע־
לעגם ,זיי האבען אליין נישט ג^וואוסט פארוואס...

ח.

שלוחי מצרה .דוחה את השבת.
דער ,שפת־אמת״ זצ״ל ,האט נאך געזאגט פון חרושי הרי״ם אן״,
מדרש. :שלוחי מצור ,דוחה את השבת'
דבר־מצוה מעג ער מחלל שבת זיון״(:

),אז מ׳שיקם א שליח צו א

נ^ר ן ר

כ ע ש י ו ר״
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אז א מענש ווערט געבוירען גיט מען די נשמה מיט » שליחות*
,זאלסט זי.ין םרום ,זאלטט זי.ין גוט ,זאלסט מקיים זי.ין די תורו;
זאלכס נישט עובר זי_ין אויף  ,קלון שום לאד.
די נשמה קומט אראב אויספיהרען איהר שליהות .י
ווען די נשמה קימט ארנין אין גוף ,וויוסט נישט ד^ר גיף פון
די שליחות.
אז דער מענש וועיט עלטער ,ער קריגט שכל ,רוימט איהם אנין
.
די נשמה :דו ביזט א שליח !
דו דארפסט אויספיהיען דנין שליחות!
איז דער ״גוף״ א גוטער ,פאלגט ער די נשמה ,טהוט די שליחות,
ז:יז ער מצליח ווז'.ו ער געהט!...
)בני גאט <.יז די נשמה — וואט פ<(לגם די שליחות ,טניערער ווי
די נשמות וואט זיצען אויפץ הימעל(...
איז אבער דער ,גוף״ אשלעכטער ,ער פזןלגם נישט די נשמה:
מהוט שלעכט׳ם ,איו עובר אויף אלע עבירות פון די תוריא הויבט דאן
די נשמה אין איהם אן ווליגען :וואט בין איך שולדיג? .מנין ,גוף״
זויל מיך נלשט פאלגען ,איך הלום איהם טהוען נוט׳ם :לערנק ,היטען
יודישקלוט ,און ער טהוט קאפויער,..
אז דער מענטש שטארבט ,דער גוף געהט  wדי ערד ,די נשמה
עוריק אין הימעל ארלון ,קומט די נשמה פאר׳ן בית־דין של מעלה,
סרעגט מען איהר  :האסם מקיים געווען דנין שליחות ? געווענדעט זלך ;
קומט די גשמה פון א ״צדיק' — ענספערם זי — יא ! כ׳האב אבגעהיט
אלע מצוות ,כ׳האב נישט עובר געווען אויף קלץ שום לאו.
געהט זי אין גן עדן ארנין !
קומט די נשמר ,פץ א,רשע״ — ענטפערם זי — ננץ !
 איך בין נישט שולדיג ,מנין ״גוף״ הז^ם סיר נישט געמאיםפ^לגען ,איך האב איהם געהייסק טהון גוט׳ם ,און ער האט מיר
t
;ישט געפאי״גם.

«
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— איך בין נישס שולדיג ! וולוגט די גשמה.
הלוגם מען אן קלערען אפסק פאר די נשמד ;.קומען גומע
מלאכים און ווילען פערענטפערן די נשמה :זי איז נישט שולדיג ,ר^ר
י
,גוף״ איז געווען א שלעכטער ,ער איז שולדיג !
 נלון ,שרי.יט ד ער פית־דין של מעלה , :שלוחי מצוה ,דוחהאת השבת״ ,האט די נשמה געדארפט-אפילו אום שבת מדהה זי_ין דעם.גוף״.
אין ניהנום ארגין ! די נשמה געהם אוועק פארשהעמם ,וראם איז זי
שולדיג ,דער ,גוף״ איז געווען א ש ל ע כ ט ע ר...
ט י

■

.

מיט׳ן ״סטאט׳יק״ 8היים.
ד»ר

מוצאי שבועות ,אין דרויסען איו זע:הר הלים געווען,
.סטאטיק״ האט געלאזט וויסען אין שטאט:
פאר  30קאפיקעם קען מען פאהרען קיץ ווארשא ,ע:ר געהט
האלב סינף אין דערפריה.
ס׳ר1ב ארימע חסירים ,האבען בעשלאסען :צוריק סןןהרען

'
מיט׳ן .סטאטיק'.
צו די ,וולוכסעל צו צוגעהן איו זעהר שווער ,הויכע קרומע בערן
4
י'
■
י
שמאלע פארקרימטע סטעטשקעס; באלד פארטאג ה<ןט זיך גענומען ציהען
נ הנות חסיוים מיט פעקלעך אונטערן איעם ,טלול מיט יונגלעך ,צו די ווי-יכסעל,
אראבגעהענדיג פון בארג ,האט מען געזעהן :וול אויפ׳ן גאנצען
בארג געהן אראב חסידים ,ווי מוראשקעם האבען זלו אויסגעזעהן ,צו-
וואיפען איבער׳ן גאנצען בארג ,דורך שמאלע קרומע וועגען׳ זעהר
געלאסען ,זלו זאלען נישט אראבפאלען.
צוקומענדיג צום ברעג ווגיכסעל ,האט מען געזעהן שטעוזן a
,סטאטיק״ ,גישט ווגיט פון ברעג ,ן>.לע חסידים זענען צוגעל<פען ,ד ך
ארויף געשטופט ; ס׳איז אנגעקומען א גרויסער עולם .די זון האט זיך
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א1יםגעזעהן

ס׳וועט זי_ין זעהר

ארויסגעוויזען ,זעהר יגר1ים״ ס׳האס
 irד1לוםער טאג.
די וודכסעל איז אבגעפאלען .ס׳האט דך ארויסגעזעהן  8סך ז8מד.
דען דער ,סטאט־ק׳ איז פול געווארען ,הזןט דער קאפיטאן גע־
געבען אסיגנאל ,מ׳האט אראבגענומען דאס בריקעל פון ברע ; 1און
דער ,סטאטיק׳ איז אר1יס אליף די ווגיכסעל.
די חסידים זעגען 8־י.ין אין די אונטןרשטע :קאיוטעס״  8סך
זענען געבליבען אויפ׳ן דע ^
אויסער חסידים איז קיוגער נישט געפאהיען .די מאטראסען דיאבען
שוועד געארבדיט בי_ים רודערען די שיף ,בלוין זאמדען אויף די ווניכסעל,
זענען זד געשטאנען ,און אבגעשטופט די שיף מיט דרענגער ,פון
^
זאמד אוועק•
די חסידים האבען דך געשטעלט דאווענען .ס׳האט זיך געמאכם
״מנינים•׳  .מ׳ח<ןש געדאווענט מים מנין; טדל ה^נען געזאגט תחלים׳
כדל געלערנט.
אנ׳עלטערעד קדיסם ,האט גענופען אדום געהן פאיקויפען בילעטען^
:.ע־ האס געשוויצט ,טדל חסידים האבען נישט געהאט קדן גע^לט, ,זד
חאבען גענומען באדגען ,דעד קריסט האט ג^שריגזן ,ס׳האם אבגעדזיעט
אפאד שעה די בילעטען פאדקזיפען.
די שיף איז געפאתדען וואסער אראכ זעהר פאמעלעך ,ווניל ס׳את
נישט געווען קיין סך וואסעד אין די ווניכסעל.
אלע מאל האט זיך זי ,שיך״ געשטעלט ,מ׳האט גישט גע:קענט
אדוים פזן די זאמדען.
די מאסדאסען האבען זעהד שוועד געאדבדט .אדום  10אין דעד פריה
איז די ,שיך״ אתיף אויף א גרויס שטיק זאמד ,און די כאשין ,מיט אלע
מאסדןןסען האבען די ״שיף• נישט געקענט אראבשטופען פון זאמד.
די ״שיך״ איז געשסאנק עסליכע שעד^ מ׳האס גאר גישט
געקענס העלפען.
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טלול חסידים האנ;ן גענומען קלערען-אפשר ארויפגעהן א1יף די
יבשה? מ׳האט גענומען פרעגען בי.י די מאטראסען :ותו איז מען? ■ .
' די מאטראסען האבען זיך אויסגעלאכט ts .סך חסידים זענען ארא 3
■
אויפ׳ן זאמד ,זלו האבען שפאצירט ,ס׳חאט אויסגעזעהן; ווי אויף א
>י• ־
'
אינזעל אין מיט׳ן ים.,
די וואס האבען נישט מיטגעהאט קגין עסען ,האבען צוגער׳ונגערטט.
■דער זדגער איז געווארען דרגי.
כ׳האט בירא געהזןט מ׳זאל נישט דארפען געכטיגען אויף די ,שי ף/
א סיגנאל צו געבען קלון ווארשא איז געווען אוממעגליך .קלין =2טע :״שיף'
האט מען נישט געזעהן דורכפאהרען א1יף די ווגיכסעל, ,
י דער קאפיטאן האט געות.לט שיקען א מא.טראז טעלעפאגירען קלון
.ווארשא; נאך א צווללטע ״שיף״.
מ׳האט געפרובט נאך אמאל רורען די ״ שיף /מ׳האט נישט געקענט.
דער קאפיטאן האט געטרלוסט :פארנאכט ,ארום  ^^: 6קומט צו די
־ ’. ■ -
ווגיכפעל ,וועלען מיר איפא־רען.
די ,שיף״ ' איז געשטאנען ביז פארנאכט ,ס׳איז צוגעקומען וואסעף
און ו י  ,ש י ך איו אראב פון זאמד ,י מ׳האט געדאווענט מנחה 8 ,סך הסידים
זענען געזעסען א גאנצע טאג און געלערנט.
 . ,ארום =10ע בגינאכט איז די שיף אנגעקומען קיץ ווארשא.
י
^

די נסיעה געדענקען אלע מיטפאהרער׳ם,.
אגי איז דאס געווען א נסיעה ,נישט איין

■
י

'

פאהרער האט פון

ראמאלסט אן מורא צופאהרען אויף די ווגיכסעל ן • . .
 , . .״
'

י

.

 .־•

.......

.
•

 .......... . ,י
.

אהבת ישראל.

י

־

'

1

־'

■

"י

■

״ . ,דער ,שפת אמת״ זצ״ל ,האט אמאל זיך צושגועסט מיט זגינע
’
. . V
הלומישע וועגען ,אד,בת ישראל'
האט דער רבי געזאגט :

׳■ ׳

־"■ ‘

נערער

מעשיות

ס׳שטעהט :״ואהבת את ה׳ אלוקיך בכל לבבך״.
פרעגען די פילאזאפען״:
 ווי אזיי קען מען געפאטען ליב האבען מיטץ הארץ? מ׳קען הייסען ; תפילין לייגען ,היטען שבת׳ אץ אנדער^ מצוות. אבןןר ליב האבען ,ווי אז 1י קען מען מצווה זיץ אזא פצוה?האט דער ״שפת אמת״ זצ״ל געענטפערט ;
״אז אזא מענש האפט צוצוקומען צו די מצור! — ה^לפט איהם
השי״ת און ער קומט צו״.
״באמת געפינט זיף בגי יעדען יוד אין הארץ ״אהבת ה׳״ ,נזןר
ס׳איז שווער צו דערקזןנען די ״אהבת ה׳״ ,דער מענש איז פארטהוען
אין עולם הזה .פארגעסט ער ״אהבת ה׳״.
״אבער אז א יוד וזיל נאר מקיים זגין ״אהבת ר,׳״_העלפט איהם
השי״ת און ער קרי^ט אריץ אין הארץ ״אהבת ה׳״; און השי״ת זעהט
אז  aך,זןט איהם ליב .ה§ט ער ד^ם יוד אויך ליב״.
און ממילא פיהרט אוים דער שפת אמת זצ״ל :״דורך ״אהבת ה״
וואס א זוד ארבגיט אין זיך אןים ,איז ער ממשיך די ״אהבה״ א 1יף
■
כל ,ישראל״.
,ווניל יעדער מענש איז דאו א עולם קטן ,קומט אוים אז א יוד
האט ליב אלין יוד האט ער ליב אלע יודען.
ד^ם פיהרט אוים דער רבי זצ״ל ,איז טאקי די גרעסטע מצוד.
דורך  :״ואהבת את ה׳״ — קומט מען צו צו ; ״ואהבת לרעך במ1ך״.
 .אלינס געוועגד זיף אין צוויוטען :
״אויב מ׳האט נישט ליב השי״ת ,קען מען נישט לי ב ק דעם חבר״.
און פארקערט אויך_״אז דו האסם ליב דגץ חבר׳ מוזטו א1יך
ליב הזןבען השי״ת״.
ווניל ״אהבת ה׳״—מיט ״אהבת ישראל״ זענען אלינם!
״אוריתא ,קורשא ברוך הוא ,וישראל חד^יהוא״.
די תירה און גאט און יודען זענען איינם!

. זלאטע1  מיט פארטא, גראשען80 ;פר?וז.
:פיט בעשטעלונגען זיך צו ווענדען

.2 . וו,16  אגראדאווע, ווארשא,פסח אלבערט
Wydawca: P. Albert, Warszawa, Ogrodowa 16/2.
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