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ֿפון שלום עליכם

צע צַײט אין װינקל בַײם― שאַט! ― רוֿפט זיך ָאן אַ יִיד מיט קַײלעכיקע אױגן. װי בַײ אַן ָאקס, װָאס איז געזעסן די גאַנ
 װעל איך אַײךֿפענצטער און הָאט גערײכערט און געהערט מעׂשיות ֿפון גנֿבות, גזילות, עקסּפרָאּפריאַציעס. ― ָאט

 הָאט זיך דָאסדערצײלן אַ שײנס, אױך מיט אַ גנֿבה װָאס הָאט זיך ֿפאַרלָאֿפן בַײ אונדז, און דװקא אין בית־מדרש
געטרָאֿפן, און נָאך יום־ּכיּפור דערצו! איר מעגט דָאס הָארכן.

 ָארעמס. קײן גנֿביםאונדזער שטעל קאַסרילעװקע, ― איך בין אַלײן אַ קאַסרילעװקער ― איז אַ קלײן שטעטל און אַן
שטָא װָאס צו גנֿבענען, אוןאיז בַײ אונדז נישטָא. מען גנֿבעט נישט, ס’איז נישטָא בַײ װעמען װָאס צו גנֿבענען, און ס’איז ני

נָאר נישט אַזאַ גנֿב, װָאס זָאלָאן אַלעמען איז דָאך גלאַט אַ יִיד קײן גנֿב נישט. דָאס הײסט, אַ יִיד איז אַֿפילו יָא אַ גנֿב, 
, ֿפאַרדרײען אוןקריכן דורך אַ ֿפענצטער, ָאדער גײן מיט אַ מעסער יענעם קױלען. דרײען, אױסדרײען, אַרַײנדרײען
 זָאל אים כאַּפן ֿפאַרָאּפדרײען יענעם דעם קָאּפ ― דָאס מהיכא־ּתיתי: ָאבער נישט קריכן יענעם אין קעשענע אַרַײן, מע
דָאס ּפאַסט ֿפאַר איװאַןדער האַנט און מע זָאל אים נָאך דעם באַדאַרֿפן ֿפירן מיט אַ געלער לאַטקע אױף דער ּפלײצע ― 
ן אַ גנֿבה, און נָאךזלָאדי, ָאבער נישט ֿפאַר יִידן ... שטעלט אַײך ֿפָאר, הָאט זיך בַײ אונדז אין קאַסרילעװקע געטרָאֿפ

װָאסער אַ גנֿבה ― אַכצנהונדערט קאַרבן אין אײן קלאַּפ!

אַ יִיד אַ ּפָאדראַטשיק ֿפוןױהי היום, טרעֿפט זיך אַ מעׂשה, עס קומט צו ֿפָארן צו אונדז אין שטָאט אַרַײן אַן אורח, עּפעס 
סניא, לײגט ָאּפ דעםדער ליטע, ּפונקט אום ערֿב יום־ּכיּפור ֿפאַר מנחה, שטעלט זיך ָאּפ, געװײנטלעך, אױף אַן אַכ

בית־מדרש צו מנחה,קלומיק און לָאזט זיך גײן גלַײך אין שול אַרַײן און טרעֿפט אין אַלטן בית־מדרש. געקומען אין 
?“ ― „ֿפון דערטרעֿפט ער די גבָאים בַײ דער שיסל. ― „שלום עליכם!“ ― „עליכם שלום.“ „ֿפון װאַנען איז אַ יִיד

 „װוּהין דען זָאלליטע.“ „מה שמכם?“ ― „װָאס איז אַײער בָאבעס דאגה?“ ― „איר זענט דָאך געקומען אין אַ שול.“ ―
 טָאן?“ ― „גיט־זשעאיך גײן?“ ― „װילט איר מסּתמא בַײ אונדז דאַװענען?“ ― „אַ ברירה הָאב איך? װָאס דען זָאל איך

עּפעס אין שיסל אַרַײן.“ „װָאס דען, אומזיסט װעל איך דאַװענען?“

ון אַ חוץ דעם ―קיצור־הדֿבר, אונדזער אורח נעמט אַרױס דרַײ זילבערנע קאַרבן און גיט אין דער שיסל אַרַײן, א
עלער אַ חצי ֿפױגל, אַ חוץאינעם חזנס טעלער אַ קאַרב, דעם רֿב אַ קאַרב, אױף דער ּתלמוד־ּתורה אַ קאַרב, אין צדקה־ט

הרע, אַזױ ֿפיל, אַזװָאס ער הָאט צעטײלט די ָארעמע לַײט, װָאס בַײ דער טיר, ― זײ זענען ֿפאַראַן בַײ אונדז, קײן עין־
מע זָאל זיך װעלן צולָאזן צו זײ, באַדאַרף מען צעטײלן רָאטשילדס ֿפאַרמעגן.

. אַײ, װוּ הָאט מעןדערזען אַזאַ מין אורח, הָאט מען דָאך אים מסּתמא ָאּפגעטרָאטן אַ שטָאט סאַמע אין מזרח־װאַנט
 אַן ָארט, אַז סע מאַכט זיך אַגענומען אַ שטָאט, אַז אַלע שטעט זענען ֿפאַרנומען? איז קײן קשיא נישט. למאַי װוּ נעמט זיך

איז? דער נגיד איזׂשמחה, אַ חתונה, ָאדער אַ ברית, אַלע זיצן שױן אַרום טיש, ּפלוצעם װערט אַ גערודער ― װָאס 
ך איז אַ יִידישע זאַך: אַזגעקומען! קװעטשט מען זיך אַזױ לאַנג, ביז מען מאַכט אַן ָארט ֿפונעם נגידס װעגן. קװעטשן זי

קײנער קװעטשט זײ נישט, קװעטשן זײ זיך אַלײן ...

עס הָאט געמאַכט אױףדער יִיד מיט די קַײלעכיקע אױגן שטעלט זיך ָאּפ, באַטראַכט דעם עולם, װָאס ֿפאַר אַן אַײנדרוק 
אונדז זַײן װיץ, און דערצײלט װַײטער.

 ָאנגעבױגן זיך― קיצור־הדֿבר, אונדזער אורח הָאט זיך באַזעצט אױבן־ָאן און הָאט געבעטן בַײם שמׂש אַ שטענדער.
ט זיך אַװעקגעשטעלטאיבערן שטענדער, הָאט זיך אונדזער אורח צו ּכל־נדרי ָאנגעטָאן אין טלית און אין קיטל און הָא

 צולײגן זיך שמועסט מעןדאַװנען, הָאט ער געדאַװנט, די גאַנצע צַײט געשטאַנען אױף די ֿפיס, זיך נישט צוגעזעצט ― ֿפון
 װען מע הָאטנישט! ― ער איז נישט ָאּפגעטרָאטן ֿפונעם שטענדער אױף קײן מינוט. דער ליטװאַק, סַײדן דעמָאלט,

 אױף די ֿפיס, זיך נישטבאַדאַרֿפט זיך שטעלן שמונה־עׂשרה ָאדער ֿפאַלן ּכורעים ... ָאּפֿפאַסטן אַזאַ טָאג און אױֿפשטײן
ום װָאכעדיקן מעריֿב,צוזעצן אַֿפילו ― דָאס קָאן נָאר אַ ליטװאַק! ... ערשט נָאכן לעצטן בלָאז, אַז ס’איז געקומען צ

ן: „מערי־י־ֿבחײם־חנא דער מלמד (דער מעריֿב קומט חײם־חנא דעם מלמד ֿפון קדמונים) הָאט זיך ָאנגעהױבן ציקלע
ר אורח ליגט אױף דערערֿבים!“ ― ּפלוצעם הערט זיך אַ געשרײ: „גװאַלד! גװאַלד! גװאַלד!“ ... מע טוט אַ קוק ― דע

 די מעׂשה? ער הָאטערד און חלשט. מע גיסט אים ָאּפ מיט װאַסער, מע מינטערט אים ָאּפ ― ער חלשט װַײטער. װָאס איז
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טמון מיט געלט אין אַגעהאַט מיט זיך, דער ליטװאַק הײסט דָאס, אַכצנהונדערט קאַרבן! װעמען ֿפאַרטרױט מען אַזאַ מ
ַן. הָאט ער זיך מישֿבֿפרעמדער שטָאט? האַלטן זײ בַײ זיך אין קעשענע אום יום־ּכיּפור איז עּפעס אױך נישט קײן ּפלא

אַצינד ֿפאַרשטײט אירגעװען, זָאגט ער, און הָאט זײ אַרַײנגערוקט שטילערהײט אין שטענדער אַרַײן ― אַ ליטװאַק קָאן! 
ׂשרה שטײן ָאדער בעתשױן ֿפאַר װָאס ער איז נישט ָאּפגעטרָאטן ֿפונעם שטענדער אױף קײן מינוט? ... נָאר בשעת שמונה־ע

ּכורעים ֿפאַלן הָאט, אַ ּפנים, דָאס געלט עמעצער אַרױסגעלקחנט.

ט? ס’איז, זָאגטקיצור־הדֿבר, ער גװאַלדעװעט, ער װײנט, ער לײגט אַײן די װעלט: װָאס װעט ער איצטער טָאן ָאן געל
ַן, זָאגט ער. און אַ מטוּפל מיטער, ֿפרעמד געלט, ס’איז נישט זַײנס, ער איז נָאר אַ משולח ֿפון אַ קאַנטָאר, אַ יִיד אַן ָארעמא

ַרַײן, ָאדערקינדער, ― עס קומט דָאך אים איצטער, זָאגט ער, נָאר נעמען און אַרַײנװאַרֿפן זיך אין װאַסער א
אױֿפהענגען זיך, זָאגט ער, ָאט דָא אין שול ֿפאַר אַלעמען אין די אױגן!! ...

 ס’איז נָאך אַ ּתעניתדערהערט אַזעלכע דבורים איז דער גאַנצער עולם געבליבן שטײן װי געלײמט, גָאר ֿפאַרגעסן, אַז
, אַ חרּפה, אַ בושה ֿפאַר זיךאון מען באַדאַרף גײן אַהײם גיכער זיך ָאּפֿפאַסטן. ס’איז אונדז געװען אַ בזיון ֿפאַרן אורח

ער בית־מדרש! און װען? יוםאַלײן: אַזאַ גנֿבה, אַכצנהונדערט קאַרבן! און װוּ? אין בית־מדרש, אינעם אַלטן קאַסרילעװק
ּכיּפור! אַזאַ מעׂשה איז ניט געהערט געװָארן אין דער װעלט!

ס אַ רֿב, הײסט ער רֿבשמׂש! ֿפאַרשליסט די טיר! ― אַזױ הָאט געגעבן אַ באַֿפעל אונדזער רב. מיר הָאבן אונדזער אײגענ
 אַ מזג־טוֿב, אַ מענטש ָאן אַיוזיֿפל, אַן אמתער, אַן ערלעכער יִיד, אַ ּכשרער, אַֿפילו נישט אַזאַ איבערגעשּפיצטער, נָאר

יר זָאלט זַײן מיט אַכצןגאַל. ער הָאט אין זיך אַ מָאל אַזעלכע אַײנֿפאַלן, װָאס איר װעט דערױף קײן מָאל נישט ֿפאַלן, א
און אַלײן איז ער בלאַס,קעּפ! ֿפאַרשלָאסן די טיר ֿפונעם בית־מדרש, רוֿפט זיך ָאן רֿב יוזיֿפל דער רֿב צום גאַנצן עולם, 

װי די װאַנט, די הענט ציטערן אים און די אױגן ברענען:

ט געװָארן זינט די װעלט― שמעו נָא, רבותים, הערט צו, יִידן, ס’איז אַ מיאוסע מעׂשה! אַזאַ מעׂשה איז נָאך נישט געהער
ראל, װָאס זָאל הָאבן אַשטײט, אַז בַײ אונדז אין קאַסרילעװקע, זָאל זיך געֿפינען אַזאַ בעל־עֿבירהניק אַזאַ ּפושע־יׂש

עלט, און װען? אין אַזאַּפָאטעֿפאַלנָאסט צונעמען בַײ אַ ֿפרעמדן מענטש, נעבעך אַ טאַטע ֿפון קינדער, אַזאַ אוצר מיט ג
װָארן זינט די װעלטהײליקן טָאג, װי יום־ּכיּפור, און אֿפשר נָאך צו נעילה ― אַזאַ מעׂשה איז דָאך נישט געהערט גע

ענין ואוֿפן! און אֿפשר, אַשטײט! סע גלױבט זיך מיר גָארנישט אַז ס’קָאן געמָאלט זַײן אַזאַ זאַך, סע קָאן נישט זַײן בשום 
רט קאַרבן, דער יצר־הרעקשיא אױף אַ מעׂשה, יִידן זענען נעבעך זשעדנע אַ קערבל, ובֿפרט אַזאַ אַן אוצר, אַכצן הונדע

ן עמעצן נעבעך אַןרחמנא ליצלן איז גענוג גרױס, טָאמער איז עמעצער ֿפון אונדז געשטרױכלט געװָארן, באַשערט געװע
 דערגרונטעװען זיך ביזן שורש.אומגליק, טָאן אַזאַ אַן עֿבירה אין אַזאַ טָאג, באַדאַרֿפן מיר זען די זאַך חוקר ודורש זַײן,

, באַדאַרֿפן מיר זיךהימל און ערד הָאבן געשװױרן, אַז דער אמת מוז אַרױף װי בױמל אױֿפן װאַסער. על ּכן, זָאגט ער
בית, זָאגט ער, ביזן שמׂש,באַזוכן אײנס דָאס אַנדערע, באַזוכן, באַטאַּפן, טרײסלען אַלע קעשענעס, ֿפונעם ערשטן בעל־ה

נישט דורכלָאזן קײנעם נישט. נאַט, יִידן, טרײסלט מיך!

ּפָאטע אוןאַזױ הָאט זיך ָאּפגעזָאגט אונדזער רֿב, רֿב יוזיֿפל, און הָאט זיך דער ערשטער צעגאַרטלט די קאַ
יך צעגאַרטלט אוןאיבערגעקערט אַלע קעשענעס אױף דער לינקער זַײט. און, אױף אים קוקנדיק, הָאבן באַלעבאַטים ז

ַנדערע, אַזױ לאַנג, אַזױאױסגעקערט די קעשענעס, און מע הָאט גענומען באַזוכן און באַטאַּפן און טרײסלען אײנס דָאס א
הױבן טענהן, ערשטנס,ברײט, ביז ס’איז געקומען צו לײזער־יוסלען, איז ער געװָארן אַלערלײ געשטאַלטן און הָאט ָאנגע

 קײן געלט נישט געגנֿבעט,אַז דער אורח איז אַ שװינדלער. ס’איז אַ מאַניֿפָארגע ֿפון אַ ליטװאַק, מע הָאט בַײ אים קײנער
שקר־וּכזֿב ― איר זעט נישט, אַז ס’איז אַ געמאַכטע זאַך? ...

ען לײזער־יוסלעןהָאט דער עולם ָאנגעהױבן נָאך: סטַײטש, באַלעבאַטים הָאבן זיך געלָאזט באַזוכן, ֿפאַר װָאס זָאל מ
אױסמַײדן? נישטָא קײן מיוחסים? „באַזוכן! באַזוכן!“ הָאט געשריגן דער גאַנצער עולם.

 די אױגן, מע זָאללײזער־יוסל הָאט דערזען, אַז ס’איז שלעכט, הָאט ער ָאנגעהױבן בעטן זיך רחמים, מיט טרערן אױף
 װי ער איז רײן ֿפון דעראים נישט באַזוכן. ער הָאט זיך געשװָארן מיט ּכל השֿבועות, ער זָאל אַזױ רײן זַײן ֿפון שלעכטס,
נגע יָארן און מע זָאל איםגנֿבה. נָאר װָאס דען? ס’איז אים אַ בזיון, זָאגט ער, ער בעט מע זָאל רחמנות הָאבן אױף זַײנע יו
 טרײסלען זָאלט איר מיךנישט ָאנטָאן דעם בזיון, מע זָאל אים נישט באַזוכן. „טוט מיר“, זָאגט ער, „װָאס איר װילט, נָאר

ט? געלײגט ּכֿבוד? ...נישט!“ װי געֿפעלט אַײך אַזאַ ימח־שמוניק? װי מײנט איר, אַ שטײגער, מע הָאט אים עּפעס געהער

יוסל איז אַלײןנָאר שאַט! איך הָאב אַײך גָאר ֿפאַרגעסן דערצײלן װער איז דער לײזער־יוסל. דער דָאזיקער לײזער־
דז אין קאַסרילעװקענישט קײן קאַסרילעװקער. ער איז גָאר אַלײן ֿפון אַלדי שװאַרצע יָאר, נָאר ער שטײט אַײן בַײ אונ
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ָאט דערטאַּפט אַןֿפאַר אַן אײדעם. דָאס הָאט אים אונדזער נגיד אױסגעקראַצט ֿפון ערגעץ. זיך באַרימט, אַז ער ה
ל־ּתנך, אַאֿבן־טוֿב, געהאַנדלט אַ מציאה ֿפאַר זַײן טָאכטער, טױזנט בלאַט גמרא אױף אױסנװײניק און אַ בע

ַלע זיבעצן מעלות!בעל־לשון־קודש, און אַ בעל־חשבון, ּתשבורת, מיט אַלגעברע, און אַ ּכתֿבא־רבא, הּכלל מיט א
ַײנגעהאַנדלט ֿפאַרגעבראַכט צו ֿפירן די צאַצקע, איז מען געגאַנגען קוקן אױף חידושים: װָאס הָאט דָא דער נגיד א

וסער יונגערמאַן, נָאר די נָאזמציאה. מילא, אַזױ אַ קוק טָאן אױף אים, איז גָארנישט, אַ יונגערמאַן אַ זכר, נישט קײן מיא
ל! מע הָאט זיך גענומעןאַ ביסל צו אַ לאַנגלעכע, אױגן ברענענדיקע, װי צװײ קױל ֿפַײער, און אַ מױל ― ּפעך און שװעב

ה! ער איז קלָאר, דערמיט אים ֿפאַרהערן אַ בלאַט גמרא, אַ קאַּפיטל ּפסוק, אַ שטיקל רמב"ם, דָאס, יענץ ― אש להֿב
זיֿפל אַלײן הָאט אױף איםהונט, אומעטום, װי אַ גױ אין אַשרי, װוּ מע טוט אים אַ כאַּפ, איז ער אין דער הײם! רֿב יו

סט מען נישט. איר קָאנטגעזָאגט, אַז ער מעג זַײן אַ רֿב בכל ּתֿפוצות יׂשראל ... און ֿפון די אַלע הַײנטיקע זאַכן שמוע
נער, איז ער אַ הונטֿפאַרשטײן, בַײ אונדז איז ֿפאַראַן אײנער אַ גאַנצער חקרן, זַײדל רעב שעיהס, אַ רעכטער משוגע

ועסט אַ גערָאטענער!אַקעגן לײזער יוסלען! הַײנט זַײן שּפילן אין שאַך ֿפאַרמָאגט נישט די גאַנצע װעלט! אַז מע שמ

 געשמועסט, אַז דעראַװדאי הָאט די שטָאט מקנא געװען אונדזער נגיד אױף אַזאַ ּתכשיט, כָאטש אַֿפילו דער עולם הָאט
וג (װָאס צו ― איזּתכשיט איז געכאַּפט אױף דער מעׂשה. דהַײנו? ס’איז נישט געֿפעלן דער עולם, װָאס ער איז צו קל

ַניבראַט מיטן קלענסטןאיבעריק) און איז צו ֿפיל אַן עניו בַײ זיך, אַ גוטער ברודער מיט עטלעכן באַזונדער, זאַּפא
ט איז נישט געֿפעלן דָאסֿפונעם קלענסטן, עס מעג זַײן אַ בחור, עס מעג זַײן אַ מײדל, עס מעג זַײן אַן אשת־איש ... הַײנ

ון קוקט איןאַרומגײן זַײנס ― ֿפאַרטראַכט, קומט אין שול אַרַײן שּפעטער ֿפון אַלעמען, טוט ָאן דעם טלית א
 אַ לעק! מע זָאל עּפעס„באר־מים־חײם“, ָאדער אין „אבן־עזרא“ אַרַײן, די יאַרמלקע ֿפון יענער זַײט, און דאַװנען נישט

שמים איז ער נישט ―זען אױף אים שלעכטס הָאט מען נישט געזען גָאר נישט, געמורמלט הָאט מען, אַז קײן גרױסער ירא־
אַ מענטש מיט אַלע מעלות קָאן נישט זַײן!

י מעׂשה, װָאס ער לָאזטּכך הוה. אַז ס’איז געקומען צו לײזער־יוסלען און מע הָאט זיך גענומען צום בחור, װָאס איז ד
ן אים געבן אַ שֿבועהזיך נישט באַזוכן ― דָאס איז דָאך שױן אַ סימן, אַז דָאס געלט איז בַײ אים! מאַכט ער: לָאז מע

ז שױן אונדזער רֿבדאורײתא, לָאז מען אים שנַײדן, ברָאקן, ברָאטן, ברענען, אַבי נישט טרײסלען די קעשענעס! דָא אי
ױף אים:יוזיֿפל, כָאטש ער איז אַ מענטש ָאן אַ גאַל, אױך אַרױס ֿפון די ּכלים און הָאט זיך צעשריגן א

ע צאַּפט זיך יִידןדו אַזעלכער און אַ אַזעלכער! ביסט דָאך װערט, מע זָאל דיך װײס איך װָאס! סטַײטש, דו זעסט, ס
 ממה־נֿפשך, ָאדער זַײ זיךבלוט, אַלע זענען מוחל אױֿפן בזיון און לָאזן זיך באַזוכן, װילסטו זַײן אַ יוצא מין הּכלל?!

יִידן? מע װעט דָאך דירמודה און געב־ָאּפ דָאס געלט, ָאדער װַײז די קעשענע! שּפילסט זיך מיט, קײן עין־הרע, אַן עדה 
דָא איך װײס אַלײן נישט װָאס!

אַלד און מע הָאטקיצור־הדֿבר, דער עולם הָאט אים גענומען, דעם שײנעם בחור, מע הָאט אים אַנידערגעלײגט מיט גװ
ט ... אַנו, טרעֿפט װָאס?אים גענומען באַזוכן און באַטאַּפן, טרײסלען אַלע קעשענעס, און מע הָאט בַײ אים אױסגעטרײסל

 אױֿפגעגעסענעָאּפגעגריזשעטע בײנער ֿפון אַ ֿפערטל עוף און אַ ּפָאר טוץ נָאך גָאר ֿפרישע קערלעך ֿפון נָאר־װָאס
ר ּתכשיט דעםֿפלױמען! איר ֿפאַרשטײט, װָאס ֿפאַר אַ חן דָאס הָאט געהאַט, אַז מע הָאט אױסגעטרײסלט בַײ אונדזע

ער נגיד, און דער רֿבדָאזיקן אוצר? ... איר ֿפאַרשטײט, װָאס ֿפאַר אַ ּפנים ער הָאט געהאַט, און דער שװער זַײנער, ד
ן גלַײך אין די אױגן אַרַײן.נעבעך? ... אונדזער רֿב יוזיֿפל הָאט זיך ֿפאַר בזיון ָאּפגעקערט אין אַ זַײט, נישט געקָאנט קוק
 אױֿפגעהערט צו דערצײלןאון אַז דער עולם איז נָאך דעם געגאַנגען ֿפון בית־מדרש אַהײם ָאּפֿפאַסטן זיך, הָאט מען נישט

 נָאר אײן רֿבֿפונעם אוצר, װָאס מע הָאט אױסגעטרײסלט בַײם ּתכשיט און מע הָאט זיך געקאַטשעט ֿפאַר געלעכטער!
 געקָאנט קוקן קײנעם איןיוזיֿפל איז געגאַנגען אײנער אַלײן, אַרָאּפגעלָאזט דעם קָאּפ, ֿפאַרזָארגט און ֿפאַרצרהט, נישט

די אױגן אַרַײן, גלַײך װי מע װָאלט דָאס אױסגעטרײסלט בַײ אים אַלײן ...

ן.דער יִיד הָאט, װַײזט אױס, געענדיקט זַײן געשיכטע, װָארעם ער הָאט זיך גענומען צוריק צום רײכער

― און דָאס געלט? ― הָאבן מיר אים אַ ֿפרעג געגעבן אַלע אין אײן קול.

― װָאסער געלט? ― מאַכט צו אונדז דער ּתמעװאַטע און בלָאזט דעם רױך.

― װָאס הײסט װָאסער געלט? די אַכצנהונדערט ...

― אַ־אַ־אַ? ציט ער אױס. ― די אַכצנהונדערט? ֿפאַרֿפאַלן.
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― ֿפאַרֿפאַלן?

―ֿפאַר – ֿפאַ – לן!!!
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