
אױב נישט נָאך קליגער
הירשע⸗דוד קאַץ

ר געװינערינסאין אַ שטעטל הינטער בערדיטשעװ איז געװען אַ װאונדער⸗רבי. שלאַֿפע ט'ער געהײלט, עקרות ֿפאַ
געמאַכט.

עװען מיטן רבונומ'הָאט דָארטן געלעבט אין געמױערטע הַײזער. קײן ּפרנסה הָאט ניט אױסגעֿפעלט. מ'הָאט זיך מׂשמח ג
 ֿפאַר קײנעם ניטשל עולם און מיטן רבין שליט"א. אַ סֿברא אַז דָארטן טאַנצט מען שױן אין בױך בַײ דער מאַמען.

שטײן די חסידים?געדאַכט, טָאמער שטאַרבט בַײ זײ אַ יִיד, טאַנצט מען שױן װַײטער אַרום קֿבר. װער קען דָאס ֿפאַר

ען ּפאַרטשעּפענען.נָאר װָאס, אױף דער לֿבנה זַײנען אױך דָא שָאטנס. באַלד עּפעס, הָאט מען ניט געדאַרֿפט קלערן װעמ
ָאּפגעהיט ― לוטװאַקהָאט יענער גערעדט אונטער דער נָאז, הָאט געהײסן אַז ער ֿפָאנֿפעט װי אַ לוטװאַק. אַ מצװה ניט 
אין חרם, די חסידים,צלם⸗קָאּפ. אַ װידערשּפעניק קינד ― לוטװאַק שײגעץ. ֿפון זינט דער גָאון הָאט זײ אַרַײנגעלײגט 

הָאט מען זיך אין אַ נױטֿפאַל אױך געשָאלטן, אַז יענער זָאל אַרַײנֿפאַלן צו די לוטװאַקעס.

ֿפורמאַן מיט אַ שליחות איןצו זײ איז אַרַײנגעֿפאַלן אַ ליטװאַק. אַ ריכטיקער, ניט קײן צוגעקלערטער. ער איז געװען אַ 
ַטשע דָארטן אױךמרחקים. ֿפון קײן אַײזנבאַן הָאט ער ניט געהאַלטן. זָאל ער ֿפָארן אין סטאַמבול װעט ער די קליא

ָאנטרַײבן. אַן עקשן אַ ליטװאַק.

דער שטעטלשער שמש הָאט דעם ֿפרעמדן אין בית⸗מדרש געגעבן נאַכטלעגער.

לע און אַ דַײטשישמ'איז געקומען דעם בײזװאונדער ָאנקוקן. ער איז געגאַנגען, דער ליטװאַק, מיט אַ קלײן בערדע
ַזיריק, נָאר װָאס, ָאנשטָאט אַרעקל, אינגאַנצן ָאן ּפאות אַ יִיד. זַײן היטל איז אַֿפילו געװען אַ „יִידיש היטל“, מיט אַ קא

עבלָאזענער לוטװאַק“.ֿפלאַכן דעקל ֿפון אױבן איז געװען אַ קאַּפוזע. אין גאַס הָאבן אים נָאכגעשרִיען קינדער: „ָאנג
ער'ט אַ שמײכל געטָאן, און זײ ָאנגעזָאגט, אַז בלָאזן בלָאזט מען שוֿפר.

ר ּפסחים. ער הָאט זיךאין בית⸗מדרש הָאט דער ליטװאַק אַרָאּפגענומען אַ גמרא. דאַכט זיך, די גמרא חגיגה, און אֿפש
ָאנגעהאַלטן ָאן די צװײ עמודים װי ָאן די לײצעס.

 און לערנט אַ בלאַטדָארטן הָאט שױן געקלונגען. אַ ליטװאַק אַ בעל⸗עגלה איז אַרַײנגעֿפָארן, זיצט ער אין בית⸗מדרש
גמרא ֿפאַר זיך.

ף דָאך ענדיקן דעםמ'הָאט אים נאַרַײעט אַ יחידות מיטן רבין. הָאט ער זיך ֿפאַרענטֿפערט, דער מתנגד, אַז ער דאַר
ס'שטײט געשריבן:בלאַט. דָארטן גוֿפא, אין דער גמרא װָאס ער הָאט געהאַלטן אין לערנען, הָאט ער אױֿפגעמישט אַז 

רק איז ניט געגליכן צו― אינו דומה שונה ּפרקו מאה ּפעמים לשונה ּפרקו מאה ואחת. װער ס'לערנט הונדערט מָאל אַ ּפ
דעם װָאס הונדערט⸗אײן מָאל.

איז דָאס געװען הײסט דָאס בַײ אים די גמרא חגיגה.

וט װעט ער מיטןדי חסידים קענט איר דָאך, זײ לָאזן ניט ָאּפעט. הָאט אים אַ צװײטער איבערגעריסן: די ּפָאר מינ
אײבערשטנס הילף גוטמאַכן דערנָאך. אַ יחידות מיטן רבין איז דוחה.

אַז די שטרָאף ֿפאַרהָאט דער ליטװאַק אַרָאּפגענומען די מסכּתא שבת, ער'ט אױֿפגעמישט, אַז ר' יהודה הנׂשיא זָאגט 
ביטול ּתורה איז אַ האַרבע, די אײגענע זין קענען אַװעקשטאַרבן, רחמנא לצלן.

רן. אױס לשון קודש.װַײטער הָאבן זײ שױן געשװיגן, די חסידים. אַ ליטװאַק דאַרף דָאך ָאבער אױף אַלצדינג ָאּפענטֿפע
װעגן דעם צי מ'קען גוטמאַכן געּפטרטע צַײט, הָאט ער זײ שױן אַרַײנגעזָאגט אױף ּתרגום לשון:

נען אַרױס. דער― יומא ּכאַן, ומחר בבית קברי! ― הַײנט איז מען דָא און מָארגן אױֿפן בית⸗עולם. די חסידים זַײ
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ָאט זיך מיטןאונטער⸗שמש הָאט דעם גאַסט שטילערהײט אױֿפגעהױבן דָאס קנױטל ֿפון נאַֿפט⸗לָאמּפ. דער ליטװאַק ה
לָאמּפ מחיה געװען. די אותיות הָאבן געגלינצערט, װי אין הימל ֿפאַר אַ ֿפַײערדיקער שקיעה.

***

. אַז אַ יִיד זָאגט זיךצו מעריֿב הָאט מען זיך אַלע אומגעקוקט אױֿפן ליטװאַק. מער ט'מען אים קײן קשיות ניט געֿפרעגט
ָאּפ ֿפון אַ יחידות מיטן רבין איז ניטָא װָאס צו רײדן.

 אין בית⸗מדרש איזנָאכן דאַװנען איז דער ליטװאַק װַײטער געזעסן איבער דער גמרא בַײ דער ליכט ֿפון נאַֿפט⸗לָאמּפ.
לע מיט ֿפלִיענדיקעאַרַײן אַ זינדל ֿפון שטעטלשן גֿביר, אים הָאט נָאך געֿפעלט אַ ּפָאר יָאר צו בר⸗מצװה. דָאס יִינגע

ֿפרעמדן ניט מֿפסיקרױטע ּפאות הָאט זיך מיט חשק אַװעקגעזעצט האַרט לעבן ליטװאַק. מיט קײן ּפיּפס הָאט ער דעם 
געװען אין לערנען.

גענומען ֿפאַרטַײטשן דיראַּפטעם הָאט דער מתנגד אַ חֿברישע האַנט געלײגט אױף דער ּפלײצע ֿפון יִינגעלע. ער הָאט אים 
 גרָאד װי רעלסן, גיך װי אַגמרא, מיט רש"י און ּתוסֿפות. זַײן ליטװישע אױסשּפראַך הָאט דעם יִינגעלע ָאנגעטָאן אַ ּכישוף.

באַן. שאַרף װי אַ קערב⸗זעג.

בַײם יִינגעלע װי רוֿפטָאּפגעֿפאַרטיקט אַ סוגיא הָאט דער ליטװאַק אַלײן אַן הֿפסקה געמאַכט. ער הָאט אַ ֿפרעג געטָאן 
מען אים. דָאס יִינגעלע הָאט בַײם ליטװאַק געֿפרעגט ֿפון װאַנען קומט ער.

― ֿפון נאַראַט. ניט װַײט ֿפון גאַראַן.

― ס' אַ שטָאט?

― אַ ּפיצינקע שטעטעלע. קלענער אַ סך װי דָא, ָארעמער אַ סך.

― װי װַײט איז דָאס ֿפון דאַנען, אומגעֿפער?

װיָארסט.― אַז דעם אום⸗געֿפער װָאס דאַרף מען? ֿפון דאַנען נאַראַט איז נַײן הונדערט ֿפיר און זעכציק 

― װאו איז דָאס?

― װילנער גובערניע 'סטע געהערט?

האַרצן. ער הָאטדערהערט „װילנער גובערניע“, הָאט דעם יִינגעלע מיט די געֿפלָאכטענע ּפאות אַ צוּפ געטָאן אין 
בערניע. זָאל זַײן אַגעשטומט. קײן שום חסיד קען ניט בלַײבן גלַײכגילטיק אַז לעבן אים שטײט אַ יִיד ֿפון װילנער גו

ליטװאַק אַ מתנגד.

― בַײ אַײך איז דָא אַ רֿב?

― װָאדען, אַ גלח?

― קײן װאונדער באַװַײזט ער ניט?

―― יִינגעלע! בַײ אַ מענטשן איז קלוגשאַֿפט דער גרעסטער װאונדער. ער איז קלוג װי שלמה המלך.

― ער דֿביקעט זיך ניט מיט די יִידן? מ'איז טאַקע טרױעריק דָארטן?

ער ֿפון אַלע―― יִינגעלע! געמאַכטע ֿפרײד איז אומעטיקער ֿפון אַלע אומעטן. דעם לערנערס אומעט איז ֿפרײדיק
ֿפרײדן. אַז דו'סט עלטער װערן װעסטו אַרַײנֿפָארן. נאַראַט. ניט װַײט ֿפון גאַראַן.

טװאַק. קײן סימן איזצומָארגנס ֿפאַר שחרית איז דער יִינגל אַרַײן אין בית⸗מדרש מיט זַײנע חֿברימלעך אױֿפזוכן דעם לי
ֿפון אים ניט געװען.
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***

ַ יוֿבל מיט יָארן. ֿפון יִינגעלעאױך אַ חסיד נָאגט די ּתאװה אַ זאַך צו דערגײן. אַ נֿפקא⸗מינה, ס'ברענט ניט. ס'איז אַװעק א
קינדער זַײנע הָאט עראיז געװָארן אַ בַײכיקער יִיד מיט גרױע ּפאות. ער איז געװען ֿפון די שטעטלשע גֿבירים. די נײן 

ניט אַלע רװחים הָאטאױסגעגעבן. די װַײב איז געשטָארבן ֿפון אַ הָאבן און װַײטער ט'ער שױן ניט חתונה געהאַט. שיער 
ן אַ ּפשוטער יִיד מיטער אַװעקגעגעבן דעם רבינס הױף. װָאס אַ רבי קען אַ גרָאשן אין מעׂשים טוֿבים ֿפאַרװאַנדלען קע

קײן טױזנטער אױך ניט מאַכן.

. ער'ט אים דערזען װידאַמָאלסט איז אים צו חלום געקומען דער ליטװאַק, װי ער זיצט אין בית⸗מדרש בַײם נאַֿפט⸗לָאמּפ
ער װערן װעסטוער טוט אַ זָאג מיט זַײן ליטװישער אױסשּפראַך: װילנער גובערניע 'סטע געהערט? אַז דו'סט עלט

אַרַײנֿפָארן. נאַראַט. ניט װַײט ֿפון גאַראַן.

 זון. הָאט ער איםער איז אַװעק צום רבין, שױן יענעם רבינס אַן אײניקל. אַז בַײ זײ גײט דָאך עס ֿפון טאַטן צום
דרש מיט אַ יָאר ֿפוֿפציקדערצײלט אַז אים איז צו חלום געקומען אַ ליטװאַק װָאס אײן נאַכט ט'ער גענעכטיקט אין בית⸗מ
ם הָאט אים דער ליטװאַקצוריק. אַ ֿפורמאַן װָאס הָאט געקענט לערנען אַ בלאַט גמרא. סַײ אין בית⸗מדרש און סַײ אין חלו

געבעטן אַ קוק טָאן בַײ אים אין װילנער גובערניע.

ַז דָארטן איז ּתורהדערהערט װילנער גובערניע הָאט אױך דעם רבין אַ צוּפ געטָאן אין האַרצן. ער'ט װױל געװאוסט א
ל איז דָאס! קײןלערנען אַ קנין בַײ גאַנץ ּכלל יׂשראל. הָאט אים דער רבי געענטֿפערט אַזױ צו זָאגן: ― ֿפון הימ

 װינטל טרָאגט איבער אַ„צוֿפעליק“, איז נישטָא! דער בעל שם טוֿב הָאט מֿבאר געװען דעם ענין ֿפון השגחה ּפרטית. אַז אַ
עס אַלץ השגחה ּפרטית.בלעטעלע ֿפון אַ בױם, ֿפון אײן ָארט אױף אַ צװײטן ָארט ביז װאַנען עם בלַײבט ערגעץ ליגן, איז 

ק. ביסט גָאראיז דָאך קל וחומר אַז דער אײבערשטער הָאט דעם ליטװאַק דָא הי צוגעשיקט מיט ֿפוֿפציק יָאר צורי
"י הקדוש און לָאז דיךגעבױרן געװָארן צו אַזאַ מין שליחות. נעם דיר מיט חסידישע סֿפרימלעך מיט די סידורים ֿפון אר

טָאט װעט בַײ זײ װערןאין װעג אַרַײן קײן װילנער גובערניע. ָאנװאַרעמען די נשמות דָארטן! אַ סֿברא אַז די גאַנצע ש
חסידים. ניט ֿפאַרגעסן זָאגן ּתֿפילת הדרך.

***

 איז ער אַרױף אױֿפןדער חסיד הָאט זיך אַװעקגעלָאזן אין װעג אַרַײן. קײן בערדיטשעװ ט'ער געכאַּפט אַ ֿפור. דָארטן
ס'איז געװען נָאךאַײזנבאַן. ער איז דורכגעֿפָארן סלָאװיטע, רָאװנע, בריסק, ביאַליסטָאק, הָארָאדנע, לאַנדװאַרָאװ. 

ָארהאַֿפטיק נָארשֿבועות. אין ֿפענצטער הָאט ער דערזען װי די ֿפעלדער װערן אַלץ ָארעמער. די ליטװישע ערד הָאט װ
צו בולבעס געטױגט.

 הָאבן די באַנעןצו די ערשטע ּפאַסן ֿפרימָארגן⸗ליכט איז ָאנגעקומען דער צוג אױֿפן װילנער װָאקזאַל. ֿפורמאַנעס
ָאּפגעװאַרט.

עקליבן אַ יִידן װָאס איזדער אַמָאליקער ֿפורמאַן איז שױן לאַנג אױֿפן ֿפורמאַנישן הימל געװען. הָאט זיך דער חסיד אױסג
געװען אױף אים ענלעך.

― װאוהין?

― נאַראַט. נישט װַײט ֿפון גאַראַן.

― נאַראַט? גאַראַן? עק װעלט! אַז ס'איז קײן זאַך דָארטן ניטָא!

― איז דאַרף מען נישט, כ'ל ּפָארן מיט אַ צװײטן.

― נָא⸗ָא⸗ָא! אַף נאַראַט!

ַן, הָאט די בריטשקעאַזױ הָאט דער ֿפורמאַן צום ֿפערד אַ שרַײ געטָאן. דער ֿפערד, ער איז געװען אַ געזונטער קאַשטא
ער ֿפורמאַן הָאט אַ ציגעשלעּפט אױף יריד גאַס, ער איז אַרױס ֿפון שטָאט אױף מאַלָאדעטשנע. אַלצדינג ֿפאַר דעם װי ד
איז אױכעט אַ ליטװאַק.געטָאן מיט אַ לײצע. אונטערװעגנס הָאט ער בַײ זיך אַ טראַכט געטָאן, דער חסיד, אַז דער ֿפערד 
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***

מיטן גאַס ט'ער גענומעןָאנגעקומען אין נאַראַט, װָאס ניט װַײט ֿפון גאַראַן. דער חסיד איז אױסגעשטיגן ֿפון װָאגן. אינ
נע אין דער ערד. אױךלאַכן. דער גאַנצער נאַראַט איז געװען אַ ביסל הילצערנע כאַטעס, קרומע, האַלב אַײנגעזונקע

מיר אַ שטָאט!

אױסטערליש יִידיש לשוןאין אַן אױגנבליק הָאט זיך ָאנגעזאַמלט גאַנץ נאַראַט. מ'הָאט זיך מחיה געװען מיטן ֿפרעמדנס 
און די סאַמעט⸗זַײדענע מלבושים ֿפון יענער זַײט סמבטיון. מ'הָאט אים שײן ָאּפגעגעבן שלום.

― אַ יִיד מעג דָא בַײ אַײך נעכטיקן אין בית⸗מדרש אַ נאַכט?

 בַײ מיר!― חס ושלום! װָאס ֿפאַראַ בית⸗מדרש? בַײ מיר 'עט איר נעכטיקן! איך גיב אַײך ָאּפ די שלָאֿפשטוב!

― אַװָאס דאַרֿפט איר אים הָאבן? בַײ מיר װעט אַײך זַײן װי אין גלובָאק.

― איך װעל באַצָאלן ֿפאַרן נאַכטלעגער.

 דָא אַדורך! נאַראַט― מיט אַײערע געלט 'עט איר אין גאַס שלָאֿפן! דָא נעמט מען ניט קײן געלט בַײ אַ יִידן װָאס ֿפָארט
איז נאַראַט און סדום איז סדום!

האַנט אוןדער שטעטלשער בעקער הָאט ֿפון קײן חכמות ניט געװאוסט. ער הָאט דעם חסיד ָאנגענומען ֿפאַר דער 
אַװעקגעֿפירט אין שטוב צו זיך.

בַײ די נאַראַטער הָאט מען געהערט מערניט אײן װָארט: „אױסגעכאַּפט“.

בן זײ דרײ מָאלדעם בעקערס קינדער זַײנען אין ֿפָאראױס אַהײמגעלָאֿפן. אַז דער טאַטע איז אַרַײן מיטן גאַסט הָא
אױסגעזונגען „שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאבי עליון“, ּפונקט װי אום שבת.

רנער אױװן װָאס הָאטס'איז געװען אַן ָארעם שטיבעלע מיט אַן ערדענער ּפָאדלָאגע. אינמיטן איז געשטאַנען אַ שטײנע
ֿפאַראײנװעגס דָאס שטיבעלע אינצװײען געטײלט.

דערלאַנגט טײגלעךדער בעקער הָאט צוגעשטעלט אַ ֿפלאַש ברָאנֿפן און געמאַכט לחַײם מיטן ֿפרעמדן. די בעקערין הָאט 
אין הָאניק מיט ֿפלױמען⸗קָאמּפָאט.

***

מ'איז אַװעק אין בית⸗מדרש אױף מנחה⸗מעריֿב.

גאַנגען דער רֿב. ער'ט זיךאַזאַ ָארעם בית⸗מדרשל, אינגאַנצן ֿפון הָאלץ, הָאט דער חסיד נָאך ניט געזען. צו אים איז צוגע
דערֿפרײט אַז בַײ אים אין בית⸗מדרש קומט דאַװנען אַ יִיד ֿפון אַ װַײטן לאַדן.

ָאט אים אַװעקגעלײגט אַדער חסיד הָאט אים שטילערהײט אַ ֿפרעג געטָאן װי אַזױ מ'קען דאַװנען ָאן אַ גאַרטל. דער רֿב ה
האַנט אױף דער ּפלײצע.

― אַ גאַרטל לײגט מען איבערן מענטעלע ֿפון אַ ּפסולער סֿפר ּתורה!

הָאט אים דער חסיד װַײטער געֿפרעגט ֿפאַרװָאס טײל יִידן גײען אום אין גאַס בגילױ רָאש.

 ב'.― אַז ס'גײט ניט אין קײן דין. אַזױ'ט געּפסקנט דער גָאון. הלכות נטילת ידים, סימן ח, סעיף

ֿפרִיער, אַז ער הָאטדערהערט „גָאון“, הָאט דעם חסיד ָאנגעכאַּפט אַן אימה, די זעלביקע אימה װָאס מיט ֿפוֿפציק יָאר 
יִינגלװַײז דאַמָאלסט דערהערט „װילנער גובערניע“. ער איז דָא דָא אין לאַנד ֿפון װילנער גָאון.

און סַײ ֿפון מחברצװישן מנחה⸗מעריֿב הָאט דער רֿב געלערנט מיט די באַלעבאַטים אַ שיעור יורה דעה. סַײ ֿפון טור 
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 גר"א, דעם װילנערמיטן רמ"א. אַלע װַײלע ט'ער געבראַכט דעם ט"ז מיטן ש"ך. יעדן סעיף הָאט ער ָאּפגעשלָאסן מיטן
ָאט ניט געזען אַזגָאון. דער רֿב הָאט יעדן אין די אױגן אַרַײנגעקוקט און מסביר געװען אַ זאַך ביז װאַנען ער ה

 קענער אין דימ'ֿפאַרשטײט גענױ. דעם חסיד איז אױֿפגעלָאֿפן אַ שװײס. טָאמער װעט מען זען אַז ער איז ניט קײן
 זַײנע יָארן ט'ער ּתוֿפסקלײנינקע אותיות. דער סוף איז געװען אַז ער הָאט אַלצדינג ֿפאַרשטאַנען. צום ערשטן מָאל אין

געװען אַ מחלוקת צװישן די ּפוסקים „אינעװײניק“. אַן עלית נשמה איז דָאס אים געװען.

שּפעט בַײנאַכט הָאט אים דער בעקער אַ זָאג געטָאן:

― זַײט װיסן, אַז דער נאַראַטער רֿב איז קלוג װי שלמה המלך.

ַטער רֿב.― ֿפרעגט נישט. דָאס הָאט מען מיר מיט ֿפוֿפציק יָאר צוריק נָאך געזָאגט װעגן אַ ֿפרִיערדיקן נאַרא

אַזױ גָאר?

***

 ער אױך אַרױסֿפאַרטָאג איז דער בעקער אַװעק אין בעקערַײ. דער חסיד הָאט סַײ װי ניט צוגעמאַכט קײן אױג. איז
טנס נָאכגעגאַנגען.אינדרױסן. דָארטן הָאט ער דערזען װי דער רֿב לָאזט זיך אין װאַלד אַרַײן. איז ער אים ֿפונדערװַײ

װָאס קען הָאבן אין װאַלד אַ רֿב?

דער רֿב הָאט אים באַלד דערזען װי ער גײט אים נָאך.

― איר גײט אױך אין װאַלד אַרַײן שּפאַצירן? טָא קומט. אינצװײען איז ֿפרײלעכער.

― װאואַהין?

― אַ קראַנקע יִידענע, זי לעבט דָא ניט װַײט. אױֿפן דָארף.

― מיט רֿפואות?

― רֿפואות גיט דער ֿפעלדשער.

― איך הָאב מיט זיך געלט. איך װעל איר שענקען אַ נדֿבה.

עלַײט.― מ'דאַרף דָאך ניט. דערױף איז דָא אַ גמילת חסד. גיט בעסער זײ, װעט מען אױסטײלן אַלע ָארעמ

― איז מיט אַ ברכה? אונדזער רבי הײלט מיט אַ ברכה.

― מײנע ברכות הָאבן נָאך קײנעם ניט אױסגעהײלט.

. אינדערװַײטנסװַײטער הָאט מען צװישנאַנאַנד ניט געשמועסט. ֿפון טױאיקע צװַײגן זַײנען זײ בײדע גענעצט געװָארן
נעװײניק. דער חסידהָאט זיך ָאנגעזען דָאס שטיבעלע װאו ס'הָאט געלעבט די אַלמנה. דער נאַראַטער רֿב איז אַרַײן אי

איז אַ שטומער געשטאַנען אױף דער שװעל און זיך צוגעקוקט.

― רָאכאַיקע, װָאס װײנט איר?

רלעך אַז זי איז בַײ דיאיר הָאט שױן ֿפון יָארן ָאּפגענומען דָאס לשון. נָאר ֿפון אירע קלוגע אױגן איז געװען באַשַײמּפע
קלָארע געדאַנקען.

ֿפרשים װָאס מ'הָאט איןֿפון בוזעם⸗קעשענע הָאט דער רֿב אַרױסגענומען אַ ביכעלע. דָאס איז געװען אַ ּפרשת שֿבוע מיט מ
װילנע אַרױסגעלָאזן.

חיה געװען. געהאַלטן,האַרבע עֿברי לײענען איז ֿפאַר אירע ּכוחות ניט געװען. די זקנה הָאט זיך ָאבער מיטן ביכעלע מ
געגלעט, אױֿפגעמישט.
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נע הָאט זיך גענומעןדער רֿב הָאט גענומען דערצײלן ֿפון דער סדרה מיט זַײן האַסטיקן ליטװישן קול. די קראַנקע יִידע
אױֿפמונטערן.

מאַך טָאן מיט די ליּפן: „אַײנָאכדעם הָאט ער איר געזָאגט װָאס רש"י מאַכט, שױן מיט אַ ניגון. די קראַנקע הָאט באַװיזן אַ 
גוט“.

 װײנעדיקס. דידאַן הָאט ער גענומען דערצײלן מעׂשיות ֿפון מדרש, אױף אַ בדחנישן שטײגער, מיט לאַכעדיקס און
קראַנקע הָאט גענומען שָאקלען מיטן קָאּפ אַהער און אַהין צום טאַקט ֿפון די מעׂשיות.

נאַכער הָאט ער געבראַכט משלים ֿפון מוסר סֿפרים, אױף אַ מגידישן משקל.

 קױם ֿפאַרשטאַנען איןצום סוף הָאט ער דערצײלט ֿפון אַ גמרא װאו מ'ברענגט ֿפון דער סדרה אַ ּפסוק. די קראַנקע הָאט
 איר צוגעגעבן אַ שטיקװָאס דָא איז געגאַנגען. שױן דער גמרא ניגון, בַײ איר דָארטן עק װאַלד אין דער כאַלוּפע, הָאט

געזונט. מיטן ֿפאַרקרימטן מױל הָאט זי זיך ֿפאַר גרױס ֿפרײד צעשמײכלט.

***

נאַראַטער רֿב איז קלוגדער חסיד איז שױן געבליבן אין נאַראַט אַ מתנגד. טָאמער הָאט עמעצער געלָאזן ֿפאַלן אַז דער 
װי שלמה המלך, הָאט ער שטילערהײט אַ זָאג געטָאן:

― אױב נישט נָאך קליגער.
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