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  מאיר דיק-אַײזיק

  1דער יורד
  
  

װָאס עס הָאט געטרָאֿפן מיט אײנעם , ַא װּונדערלעכע געשיכטע
 עס איז זיך ֿפון דער מעׂשה 2.ֿפון ניקעלסבורגצדוק ' ר

ַאז דער מענטש זָאל ניט טָאן קײן , הׂשּכל-ַארָאּפצונעמען ַא מוסר
ֿפַאלשס און אין דער גרעסטער נױט זָאל מען זיך היטן ֿפון 

דער װָאס , און אױף אײביק איז יענער ֿפַארֿפלוכט. עטלברױטב
ַאל ּתֿביאנו לידי מּתנת װיקּוים בנו׃ . הָאט נָאר אײן מָאל ֿפַארזוכט

  . בׂשר ודם
   3.שּפירא. י י"נעּתק ונאסף ע

  ].1855, לעבענזָאהנס טיּפָאגרַאֿפיע. װַארשע אין י[
  
הָאט געװױנט , בורגניקעלסין דער שטָאט ס װַאר א און עַוְיִהי. 1

. צדוק ּפיקַאנטע' ער הָאט געהײסן ר. קרעמער-ַא מָאל ַא געװַאנט
אין דער שטָאט ער װַאר ּפרנסה און -ער איז געװען ַא גרױסער בעל
  .גערעכנט ֿפַאר ַא גרױסן קצין

אױך הָאט ער זיך געמַאכט ַא גרױסן נָאמען אין . ַוַיַעׂש לו שם. 2
עס איז אים אין דער . ת און צדקותדער שטָאט מיט זַײנע נדֿבו

ער איז נָאך . שול קײן מָאל אײן עליה ֿפַאר אים צו טַײער געװען
ער הָאט ַא מָאל בַאצָאלט . דערצו געװען ַא גרױסער מהדר במצװת

ֿפַאר זַײנע קינדער הָאט ער ַאלע . ֿפַאר ַאן אתרוג הונדערט טָאלער
ױך מחזיק געװען און הָאט א, מָאל געדונגען די בעסטע מלמדים

ַאזױ איז , און װי ער איז געװען. אױף זַײן טיש ָארעמע לומדים
זײער ַא טַײערעס מענטש און ַא גרױסע , אױך געװען זַײן װַײב

זי איז געװען אױך ֿפיל . חיל און דערצו אױך זײער שײן-אשת
ער ֿפַאר אים און הָאט ֿפַארשטַאנען דעם געשעֿפט ֿפיל קליג

  .רבעסער ַאלס ע
ָאבער דער גליק בלַײבט ניט אױף אײביק . אך לא לעולם חוסן .3

ַאזױ . אין דער װעלט מוז זיך ַאלץ אומדרײען. טרַײ דעם מענטשן
דען אײן מָאל . צדוק פיקַאנטע' איז דָא אױך געװען מיט דעם ר

און עס . צום ערשטן סדר איז געװָארן זײער ַא גרױסע ׂשרֿפה
און אױך די קרָאם . יל הַײזערזענען ֿפַארברענט געװָארן זײער ֿפ

און אױך זַײן שטוב מיט גָאר די . צדוק' מיט די סחורה ֿפון דעם ר
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ײער ֿפיל צירונג און אױך און ז, זילבערנע געֿפעס, װירטשַאֿפט
גָאר , זַײן שָאדן װַאר גרױס. זײער ֿפיל ּפַאּפירן אױף הערשַאֿפטן

  .אומבַאשרַײבלעך
 זײ צום טוֿב װַאר בַײ- יוםדער. לבויהי להם ימי החג לא. 4

ער און זַײן ֿפרױ הָאבן גָאר ניט געװּוסט . טרױער און צום געװײן
גוטע ֿפרַײנד הָאבן זײ ַאֿפילו . װּוהין מען זָאל זיך קערן און װענדן

ָאבער עס איז שױן זײ ניט מעגלעך , ַא ביסל אונטערגעהָאלֿפן
  .ערגעװען דעם געשעֿפט װידער הערצושטעלן ַאזױ װי ֿפרִי

עס געװערט ניט לַאנג און זײ הָאבן נעבעך . לא ארכו הימים .5
דעם ּפלַאץ געמוזט ֿפַארקױֿפן אום צו מַאכן ַא קלײן קרעמל ֿפון 

און הָאבן געלעבט זײער  – )ויחיו חײ צער. (גלָאגעװער סחורה
צדוק זײער ' די גרעסטע לַײט ֿפון שטָאט הָאבן מיט דעם ר. ָארעם

בער דָאך הָאבן זײ ניט געװּוסט מיט װָאס מען ָא. רחמנות געהַאט
זײ װָאלטן אים מַאכן ֿפַאר ַא נאמן אין . זָאל אים קענען העלֿפן

שטָאט הָאט עס ] דער[ָאבער דער ּפרעזידענט ֿפון די . דער שטָאט
, חוֿב-צדוק איז געװען ַא גרױסער בעל' װַײל דער ר, ניט צוגעלָאזן

ל ניט ָאנטרױען קהלס געלט ַאזױ ַא ַאז מען זָא, און די געזעצע איז
  .װער עס הָאט שױן ַא מָאל בַאנקרָאטירט, מענטשן

ַאז , און עס װַאר. ויהי ּכַאשר קצרה ַנֿפשם בעמל האיש ההוא. 6
די גרױסע לַײט ֿפון שטָאט הָאבן ניט געקענט מער דערטרָאגן דעם 

דען װָאס ַא טָאג איז ער , צער ֿפון דיזעם געֿפַאלענעם עושר
  .געװָארן ָארעמער און ָארעמער

ַאז מען זָאל מַאכן ַא ּכתֿב , איז בַײ זײ געבליבן. יחדיו ַוִיָוֲעצו. 7
אז , און ַאלע גרױסע לַײט און דער רֿב זָאלן זיך אונטערחתמענען

  צדוק' דער ר
בכן זָאל מען זען . איז ַאן אדם חשוֿב און א ירא־אלוהים באמת

דעם ּכתֿב זָאל מען געבן דעם . עיראים אונטערצוהעלֿפן בכל עיר ו
דען זײ . צדוק און ער זָאל מיט אים ַארומֿפָארן אין דער װעלט' ר

װָאס עס װעלן זַײן אױף , ַאז ַאזױ ַא ּכתֿב, הָאבן קלָאר געװּוסט
װעט , אים געחתמעט די גרױסע לַײט ֿפון ניקעלסבורג און דער רֿב

בװדאי מַאכן ַא סך אין דער װעלט זײער װיכטיק זַײן און ער װעט 
  .געלט

און זײ הָאבן ַאזױ געטָאן װי זײ הָאבן זיך . ויעׂשו ּכאשר יעצו. 8
זײ הָאבן ָאּפגעשריבן דעם ּכתֿב און הָאבן זיך . מייעץ געװען

עס הָאט מער ניט געֿפעלט נָאר דעם רֿבס . אונטערגעשריבן
  . חתימה און װַײטער ניט

װען ַא רֿב אין ניקעלסבורג אין דיזע צַײטן איז גע. בימים ההם. 9
װָאס , דיזער מַאן װַאר ַא גרױסער למדן. שמעלקע' דער גרױסער ר
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און װי זַײנע לומדות איז . הָאט ניט געהַאט זַײן גלַײכן אין זַײן דור
ַאזױ איז געװען גרױס אױך זַײנע חסידות און זַײן , געװען גרױס

 איז געװען און זַײן עצה און זַײן װָארט. חכמה אין װעלטזַאכן
און . ַאזױ בַײ יִידן און ַאזױ בַײ קריסטן, זײער טַײער און װיכטיק

צַײט זַײן . ער װַאר געַאכטעט אין דער װעלט װי ַא געטלעכער מַאן
לעבן הָאט ער ניט געגעבן קײן הסּכמה אױף ַא סֿפר און קײן מָאל 

ט װָאס ֿפָאר, הָאט ער ניט געגעבן ַא ּכתֿב ַא געֿפַאלענעם מענטשן
װי ֿפַאר צַײטן ֿפלעגט זַײן , ַארום אין דער װעלט צו קלַײבן נדֿבות

  .די מָאדע בַײ אונדז יִידן
שמעלקע ניט ' און דַאהער הָאט דער ר. ולכן לא אבה לחתום. 10

חָאט עס די . אױף דיזן ּכתֿבגעװָאלט זיך חתמענען אױך 
: שטָאטלַײט זײער ֿפַארדרָאסן אױף אים און הָאבן אים געזָאגט

. איר קענט דיזן מענטשן ניט גלַײכן מיט ַאנדערע שלעּפערס, רבי„
. אלוהִים-ישר וירא-ַאז ער איז ַאן איש, איר קענט דָאך אים

און . אּונדזער שטָאט הָאט ֿפון אים זײער ֿפיל מקבל טוֿבה געװען
װַײל מיר װײסן װי ֿפיל אַײער חתימה װעט אים אין דער װעלט 

 מעֿבר צו זַײן אױף אַײער מידה און מוזט זענט איר מחויֿב, העלֿפן
  “.זיך אונטערחתמענען אױף דעם ּכתֿב

און דער רב הָאט דָאך ניט געװָאלט זיך . ולא אבה הרֿב. 11
צדוק ַאלײן ' חתמענען ביז װַאנען עס איז צו אים געקומען דער ר
און הָאבן , און זַײן װַײב און הָאבן ֿפַאר אים ביטערלעך געװײנט

ַאז ער זָאל זיך איבער זײ מרחם זַײן און אױף , עטן רחמיםאים געב
  .זײערע קלײנע קינדער און זָאל אונטערשרַײבן דעם ּכתֿב

. און ער הָאט זיך איבער זײ דערבַארעמט .ויהמו מעיו עליהם. 12
  צדוק און זַײן ' ַאז דער ר, ער הָאט ניט געקענט אױסהַאלטן

ער הָאט דעם ּכתֿב . װַײב זָאלן ֿפַאר אים שטײן און װײנען
מַײן טַײערער , חערט„: אונטערגעשריבן און הָאט זײ אױך געזָאגט

עס איז ַאֿפילו . איך טו אַײך דערמיט גָאר קײן טוֿבה, צדוק' ר
ָאבער נָאך הָאב איך ניט . ַאז איר װעט מַאכן ַא ֿפולע געלט, אמת

 ַאז ער זָאל, געזען װעלכער עס הָאט דעם בעטלברױט ֿפַארזוכט
ַאז מען װיל מַײז , איך הָאב געלעזן. זיך דערֿפון קענען ָאּפרַײסן

זָאל מען כַאּפן עטלעכע מַײז און מען זָאל , ֿפַארטרַײבן ֿפון ַא שטוב
און מען זָאל זײ ַאזױ , אַײנשּפַארן אין ַאן אַײזערנע קלעטקע] זײ[

און . ביז אײנע עסט אױף די ַאנדערע, הונגערן] לָאזן[לַאנג 
, עסט זי קײן ַאנדער זַאך, ַאז מען לָאזט ַאװעק די לעצטע, ךדערנָא

װעלכער נָאר אײן , דָאס זעלבע איז מיט דעם מענטש. נָאר די מַײז
 ער װעט שױן ניט זוכן --מָאל דָאס בעטלברױט ֿפַארזוכט הָאט 

עס װעט אים ניט שמעקן קײן געשעֿפט אין , קײן ַאנדערע ּפרנסה
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ן עצה װָאלט געװען בעסער די מַײ. נָאר בעטלען, דער װעלט
 “.מיט דער צַײט ענדערט זיך ַאלץ. שלעכטע צַײט איבערצּוװַארטן

צדוק הָאט דעם ּכתֿב צוגענומען ' דער ר? ָאבער װָאס העלֿפט עס
און איז אין ַא ּפָאר טעג , און הָאט זיך ָאּפגעזעגנט מיט דעם רֿב

  .ַאװעקגעֿפָארן] ַארום[
און אין ַאלע ערטער װּו ער איז . רובכל המקומות ַאשר עב. 13

שמעלקען הָאט ער ' נָאר געֿפָארן און הָאט געװיזן דעם ּכתֿב ֿפון ר
דען די . מאסֿף ממון געװען און הָאט אַײנגענומען גרױס ּכֿבוד

. אות-שמעלקען ַא צורת' װעלט הָאט נָאך ניט זוכה געװען ֿפון ר
 אים אום און אום מען הָאט. צדוק ֿפַארגעטערט' מען הָאט דעם ר

אַײנגעלַאדן און מען הָאט געגעבן נדֿבות צו דרַײציק און ֿפערציק 
עס הָאט ניט געדױערט אײן יָאר און ער הָאט שױן . טָאלער

הָאט ] און[צוזַאמענגעקליבן ַאן ערך ֿפון צװײ טױזנט טָאלער 
נָאר װַײל ער איז געװען . געהַאט שױן בדעה זיך אומצוקערן ַאהײם

, קעלסבורג װַײט שױן ַאן ערך ֿפון הונדערט און ֿפוֿפציק מַײלןֿפון ני
ַאז ער זָאל מַאכן זַײן צוריקװעגס דורך , איז בַײ אים געבליבן

ּכדי ער זָאל קענען צוריקֿפָארנדיק גָאר ֿפון דָאס , ַאנדערע מקומות
ער הָאט . און ער הָאט טַאקע ַאזױ געטָאן. געלט מַאכן) ע(נַײ

, געמַאכט גענױ ַאזױ ֿפיל געלט װי ַאהערֿפָארנדיקצוריקֿפָארנדיק 
ַאז ער װעט קומען ַאהײם װעט ער , און הָאט בַײ זיך געדענקט

ַאז , השם דעם רֿב װַײזן-ירצה- און װעט איםמַאכן ַא גוטן געשעֿפט
עס קען װערן ַא סוחר אױך ֿפון ַא מענטש װָאס הָאט שױן 

  .געבעטלט
ַאר ַאז ער איז געװעזן אין װעג און עס װ. ויהי בהיותו בדרך. 14

הָאט ער זיך ָאנגעטרָאֿפן , ַאן ערך ֿפון ֿפוֿפציק מַײלן ֿפון דער הײם
דיזער מַאן װַאר ֿפיל קליגער . דרשער-אין ַא קרעטשמע מיט ַא בעל

צדוק און זַײן ּכתֿב געהערט ' ער הָאט שױן ֿפון דעם ר. װי ֿפרימער
װי ער הָאט זיך דָא , יעצטנָאר . און הָאט אים זײער מקנא געװען
, צדוק הָאט אים דערצײלט' ר רמיט אים ֿפונַאנדערגערעדט און דע

הָאט צו אים געזָאגט , ַאז ער ֿפָארט צוריק ַאהײם מיט ַא סך געלט
, ֿפַארקױֿפט מיר דעם ּכתֿב, אז עס איז יָא ַאזױ„: דרשער-דער בעל

ט אַײך לשלום איך גיב אַײך ֿפַאר אים הונדערט דוקַאטן און ֿפָאר
איך װעל מיר ֿפָארן מיט דעם ּכתֿב אין ? װָאס ַארט אַײך. ַאהײם

איר . ַאנדערע לענדער און װעל עּפעס ֿפַאר זיך אױך ֿפַארזָארגן
און . ַאז קײנער װעט ֿפון דעם הַאנדל ניט װיסן, מעגט זיכער זַײן

, ַאז איר הָאט דעם ּכתֿב ֿפַארלױרן, ֿפַאר דעם רב זָאלט איר זָאגן
  “.ָאדער ער איז נָאך בַײ אַײך
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און עס זענען געֿפעלן די רײד ֿפון דעם  .ויטֿבּו דֿברי הדרשן. 15
צדוק און ער הָאט אים ֿפַארקױֿפט דעם ּכתֿב ֿפַאר ' דרשן דעם ר

דרשער הָאט נָאך דערצו -און דער בעל, ֿפיר הונדערט טָאלער
בן געטרונקען זײ הָאבן געגעסן און הָא. געמַאכט ַא שַארֿפע סעודה

און אױף מָארגן זענען זײ זיך . און זענען בײדע ֿפרײלעך געװעזן
-צדוק איז געֿפָארן ַאהײם און דער בעל' דער ר. ֿפונַאנדערגעֿפָארן

דרשער הָאט ֿפַאררַײזט קײן ַאמסטערדַאם מיט דעם ּכתֿב און הָאט 
ײן און ֿפון דָארטן איז ער ַאװעק ק. דָארטן געמַאכט גָאר די געלט

און װּו . לָאנדָאן און ֿפון לָאנדָאן איז ער געֿפָארן קײן ֿפרַאנקרַײך
ער איז נָאר געקומען הָאט ער מאסף געװען צען מָאל מער װי דער 

דען ער איז געװען ַא בעטלער ֿפון זַײן יוגנט ָאן און ער , צדוק' ר
הָאט ֿפַארשטַאנען דעם קונסט װי זיך בַײ יעדערן געֿפעליק צו 

-שמיים-ַא מָאל מיט חניֿפה און ַא מָאל מיט ַא יראת, מַאכן
װי ער הָאט דָא געהַאט דעם ּכתֿב ֿפון דעם , ובֿפרט ַאצינד. ּפענעמל
אויך איז ער געװען זײער ַא שײנער דרשן און ַא . שמעלקע' רֿב ר

שמעלקע ' ַאז דער חסיד ר, ער הָאט זיך בַארימט, גוטער מוכיח
אום און . ַא ביסל ֿפרימער צו מַאכןהָאט אים געשיקט די װעלט 

צדוק ' הָאט ער זיך געלָאזט רוֿפן ר, װּו ער איז נָאר געקומען, אום
און הָאט אין ַא צַײט ֿפון ַא יָאר צװײ . דער מוכִיח ֿפון ניקעלסבורג

ָאבער ער הָאט ניט , צוזַאמענגעמַאכט ַא טָאלער ֿפינֿף טױזענט
דען װי ער איז . ַאז ער זָאל ֿפון זײ ַא הנאה הָאבן, זוכה געװען

װָאס מען רוֿפט זי , געקומען אין ַא קלײן שטעטל אין ֿפרַאנקרַײך
איז ער דָארטן ּפלוצלינג זײער קרַאנק געװָארן און איז אין , נָאמור

דען ער הָאט זיך גָאר ניט , דעם זעלבן טָאג געשטָארבן ָאן וידוי
הָאבן , װָאס הָאבן דָארטן געװױנט, ל יִידןדי ביס. געריכט דערױֿף

דער . יׂשראל-זיך ַארום אים מתעסק געװען װי עס איז דער מנהג
און נָאך דער קֿבורה , רֿב ֿפון דעם שטעטל הָאט אים מסּפיד געװען

הָאט דער רֿב מיט דעם ּפרעזידענט ֿפון דעם מקום איבערגעזען 
הָאבן איבערגעזען זַײנע זײ ] װען. [װָאס עס איז ֿפון אים געבליבן

חָאבן . הָאבן זײ געֿפונען דעם ּכתֿב ֿפון ניקעלסבורגער רֿב, ּכתֿבים
ר אֿברהם ֿפון "צדוק ב' ַאז מען רוֿפט אים ר, זײ ֿפון אים געזען

  .ניקעלסבורג
' און זײ אַײלן און שרַײבן צו דעם ר. וימהרו וִיכתֿבּו. 16

זײ הָאבן . עם ּכתֿבשמעלקען און הָאבן אים אױך ָאּפגעשיקט ד
צדוק איז בַײ זײ געשטָארבן און הָאט ' ַאז דער ר, מודִיע געװען

חוץ קלײדער און , לער ֿפינעף טױזנטגעלָאזן ַא קַאּפיטַאל ֿפון ַא טָא
זָאלן קומען זַײנע יורשים און זָאלן עס , בכן. ַא גוטן זײגער

  .ָאּפנעמען
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און עס װַאר ַאלס . ויהי ּכֿבוא המכתֿב אל עיר ניקעלסבורג. 17
הָאט ער , דער בריװ איז געקומען קײן ניקעלסבורג צו דעם רֿב

ַאז איר , ס װַײב און הָאט איר ָאנגעזָאגטצדוק' געשיקט נָאך דעם ר
װָאס אין , מַאן איז געשטָארבן אין דעם שטעטל נָאמור

ֿבכן זָאל . און הָאט איבערגעלָאזט ַא גרױסן קַאּפיטַאל, ֿפרַאנקרַײך
ָאר קײן שהיות מַאכן און זָאל ַאהין ֿפָארן מיט איר אײנציקן זי ג
  . ָאּפצונעמען די ירושה, ַא בחור ֿפון זעכצן יָאר, זון

אױף , אױך הָאט ער איר געגעבן ַא בריװ. ויתן לה מכתֿב. 18
װעלכן עס הָאבן זיך געַחתמעט די גרױסע לַײט ֿפון ניקעלסבורג 

צדוק און דער ' ַאלמנה ֿפון דעם רַאז זי איז די , און ער ַאלײן אױך
' און דעם ר. און מען זָאל זײ ָאּפגעבן די ירושה, בחור איז דער זון

צדוקס װַײב איז געקומען קײן נָאמור און הָאט ָאּפגענומען די 
ירושה אין גַאנצן און הָאט זיך אומגעקערט צוריק קײן 

עֿפט מיט ניקעלסבורג און הָאט ָאנגעהױבן צו ֿפירן איר ַאלטע געש
חָאט ָאנגעטָאן קלָאג און הָאט געטרױערט נָאך . גרױס הצלחה

נון . דען זי הָאט אים זײער ליב געהַאט, אירן מַאן ַא גַאנץ יָאר
װעלן מיר לָאזן דָא די ַאלמנה בַײ אירע געשעֿפטן און מיר װעלן 

   .צדוק ַאלײן' דערצײלן װָאס עס איז געװָארן מיט דעם ר
, װי ער איז ָאּפגעֿפָארן ֿפון דער קרעטשמע, דוקצ' אּונדזער ר. 19

װָאס ער הָאט , דרשער-װּו ער הָאט גענעכטיקט מיט דעם בעל
זענען אים איבערגעֿפַאלן , ַא מַײל צען, אים ֿפַארקױֿפט דעם ּכתֿב

גזלנים און הָאבן בַײ אים ַאװעקגענומען ַאלץ װָאס ער הָאט נָאר 
. מלט געװָארן קױם ַא לעבעדיקערער איז ֿפון זײ נ. בַײ זיך געהַאט

ֿביז . ער הָאט זיך בַאהַאלטן אונטער ַא שטײן אױף דעם גָאסטינעץ
הָאבן זײ אים מיטגענומען אין ַא , עס זענען ָאנגעֿפָארן מענטשן

ביז ער הָאט , איז ער דָארטן געזעסן עטלעכע טעג. קלײן שטעטל
װעקגעשלעּפט צוזַאמענגעבעטעלט ַא ּפָאר טָאלער און הָאט זיך ַא

דען ער הָאט זיך , ָאבער ניט קײן ניקעלסבורג. װַײטער צו ֿפוס
. געשעמט צו קומען ַאהײם ָאן ַא גרָאשן געלט און ָאן דעם ּכתֿב

ַאז גָאט הָאט עס אים געשטרָאֿפט ֿפַאר , ער הָאט ֿפַארשטַאנען
ער הָאט גענוג דערױֿף . װָאס ער הָאט ֿפַארקױֿפט דעם ּכתֿב, דעם

ער הָאט זיך . צו שּפעט] געװען[ָאבער עס איז שױן , געהַאטחרטה 
ַאװעקגעשלעּפט קײן ליטע און פױלן און הָאט זיך געװַאלגערט 
איבער ֿפרעמדע טישן אײניקע יָאר און הָאט זיך צוגעלָאזן ַא ביסל 
. צום טרונק און הָאט זיך גָאר אין גַאנצן ֿפַארגעסן ָאן דער הײם

. ַא שנַאּפס] און[ן ַא קרן ַא גוטע ָאנבַײסן ֿבַײ אים איז שױן געװע
און הָאט , ער ֿפלעגט זיך שױן אַײנגעֿפינען אױף חתונות און בריתן
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זיך אױסגעלערנט צו בעטלען גלַײך װי ער װָאלט אין דעם געבָארן 
 . געװָארן

און ער הָאט זיך געשלעּפט ֿפון שטָאט צו . ויהי מעיר לעיר. 20
ֿביז װַאנען . יט געקוקט אױף קײן ּתכליתאון הָאט גָאר נ, שטָאט

הָאט ער , די גרעסטע שטָאט ֿפון ליטע, ער איז געקומען קײן וילנע
װָאס הָאט דָארטן , זיך דערקענט מיט אײנעם ֿפון ניקעלסבורג

און דיזער מַאן איז געװען זײער רַײך און . געװױנט שױן ַא יָאר צען
דען ער , איבער דיזן צדוקער הָאט זיך זײער ֿפַארװּונדערט . ֿפרום

הָאט אים געקָאנט ַאז ער איז נָאך געװען ַאן עושר און ַא מענטש 
. מיט ַא שײנעם כַארַאקטער און איז געװען ַאן ערלעכער סוחר

, צדוק איז ַאצינד געקומען צו אים אין שטוב בעטן ַא נדֿבה' דער ר
ָאט דער ניקעלסבורגער ה. װי דער שטײגער איז ֿפון די שנָארער

אים געגעבן ַא גילדן און הָאט אים אױך געבעטן זיצן און הָאט 
  ַאז איר זענט , מיר דַאכט זיך, מַײן בעסטער יִיד„: אים געזָאגט

  ַאזױ איז „ “.קרעמער ֿפון ניקעלסבורג-צדוק דער געװַאנט' ר
  איך בין ַא נׂשרֿף „ – צדוק' הָאט אים ָאּפגעענטֿפערט ר – “עס

 דער “.קען דעם מענטשן צו ַאלץ ברענגעןדער נױט , געװָארן
  ניקעלסבורגער הָאט זיך בַאגָאסן מיט טרערן דָאס הערנדיק 

עס װּונדערט מיר זײער אױף מַײן „: און הָאט ַאזױ געזָאגט
. ַאז זי זָאל ֿפַארלָאזן ַאזױ ַא מענטש װי איר זענט, געבורטסשטָאט

ױן ֿפון מַײן איר זָאלט ש. גענוג מיר קרענקט עס זײער און זײער
איך װעל אַײך שײן בַאקלײדן און װעל אַײך , שטוב ניט ַארױסגײן

געבן ֿפוֿפציק טָאלער אױף דער הוצאה אױך אײניקע 
איר זעט דָאך . און איר זָאלט ֿפָארן ַאהײם, רעקָאמענדַאציָאנען

ַאז מיט בעטלברױט קומט מען די װעלט ניט דורך און דָאס , שױן
 דער ניקעלסבורגער הָאט אים בַײ “.ַאר אַײךאיז קײן ּתכלית ניט ֿפ

ער הָאט אים בַאקלײדט און דערנָאך . זיך געהַאלטן ַא ּפָאר װָאכן
הָאט ער אים ָאּפגעשיקט גלַײך קײן ניקעלסבורג מיט זַײנעם ַא 

  .װָאס ער ֿפלעגט צושיקן ַאלע יָארן קײן לַײּפציג, משולח
איז שױן איבער נַײס צדוק ' און דער ר. צדוק לֿביתו' ויסע ר. 21

חודש ניסן קײן -געֿפָארן ַאהײם און איז געקומען בשלום אום ראש
ער . ער איז ָאבער ניט גלַײך ֿפַארֿפָארן צו זַײן װַײב. ניקעלסבורג

דען אין דעם , הָאט ַאֿפילו נָאך ניט געֿפרעגט װָאס זי מַאכט
ען װָאס ער איז געקומ, זעלביקע טָאג און אין דער זעלבן שטונדע

, הָאט ער געהערט עס איז ַא ברית בַײ ַא גרױסן נגיד, אין שטָאט
הָאט ער בַײ זיך . רװיץוהלוי ' װָאס מען הָאט אים גערוֿפן ר

 דערװַײל לָאם איך הָאבן ַא --אײדער װָאס עס װעט זַײן , געטרַאכט
עס איז . איז ער זיך ַאװעקגעגַאנגען אױף דעם ברית. גוטן ָאנבַײסן
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ַאר נַאכט און קײנער הָאט אים ניט דערקענט און שױן געװען ֿפ
לַײט און -הָאט ַארַײנגעזעצט צװישן ַאלע ֿפרעמדע ָארעמע] ער[

הָאט מיטגעשּפַײזט מיט דעם גרעסטן ַאּפעטיט װי ַא בעטלער קָאן 
נון װעלן מיר דערצײלן װָאס עס איז געװָארן מיט זַײן . נָאר הָאבן

  .  אױף אײן װַײלע זיצןװַײב און אים װעלן מיר דָא לָאזן
אין דיזע צַײטן איז געװָארן ַאן ַאלמן אײנער ֿפון . בימים ההם. 22

ער איז  רװיץ הוויל' דָאס איז דער ר. די ניקעלסבורגער גֿבירים
הענדלער און הָאט נָאך געהַאט לֿבד זה -אױך געװען ַא געװַאנט
װַײב ַאז עס איז בַײ אים די , און דַאהער. זײער ֿפיל געשעֿפטן

' הָאט מען ָאנגעהױבן אים צו שדכנען די װַײב ֿפון ר, געשטָארבן
דען זי איז אים געװען , ער הָאט זיך ניט געלָאזט לַאנג רעדן. צדוק

חײל און שײן און אױך ַא - זי איז געװען ַאן אשת. זײער געֿפעלן
מיוחסת און איז געװען אצינד אױך גוט אין שטַאנד און הָאט 

ער הָאט איר גענומען ֿפַאר ַא , קורץ אום. ירונגגעהַאלטן אין ֿפ
און , װַײב און הָאט מיט איר ֿפַארלעבט ַא יָאר זײער גליקלעך

צדוק ' אױף װעלכן ברית דער ר, ַאצינד הָאט זי אים געבָארן ַא זון
דען דער . דער עולם װַאר דָא זײער ֿפרײלעך. זיצט און עסט

מען הָאט דערלַאנגט . בנים-הורװיץ איז געװען ביז ַאהער ַא חׂשוך
און דער רֿב הָאט דָארטן געזָאגט ֿפיל , קהצום טיש גענוג מש

  .ּתורה און דער חזן הָאט געזונגען
און עס װַאר נָאך דעם װי דער עולם הָאט . ויהי אחר המזון. 23

איז ַארױסגעגַאנגען די , ונקעןָאּפגעגעסן און הָאט ָאּפגעטר
גרױסן זַאק קלײנגעלט אום צו טײלן די קימּפעטָארין ַאלײן מיט ַא 

עס איז שױן . װָאס זענען געזעסן אין ֿפָאדערשטוב, לַײט-ָארעמע
זי הָאט . עס הָאבן געברענט זײער ֿפיל ליכט, געװען רעכט נַאכט

' ביז זי איז צוגעקומען צו דעם ר, יעדערן געגעבן נָאך זַײן ערך נָאך
 הָאט ער ַארָאּפגערוקט ,װי ער הָאט איר דערזען. איר מַאן, צדוק

ער הָאט . די היטל איבער דעם ּפנים און הָאט ֿפַארברָאכן די הענט
ָאטבער . זיך געשװינד אױֿפגעכַאּפט און הָאט געװָאלט ַאנטלױֿפן

ַאז זי , די װַײב הָאט געמײנט. דער משרת הָאט אים צוגעהַאלטן
געבן ַא זי הָאט אים גע; הָאט אים בַאלײדיקט מיט ַא קלײנע נדֿבה

ביז דער משרת הָאט אים , ער ָאבער רַײסט זיך ֿפָארט. גרעסערע
און װַײל . דָא הָאט זי אים שױן דערקענט. ַארָאּפגעכַאּפט די היטל

הָאט זי געגלײבט ַאז ער , ַאז ער איז געשטָארבן, זי הָאט געמײנט
זי איז געבליבן אין חלשות און עס . איז געקומען ֿפון יענער װעלט

מען . עװָארן ַא גרױסער ליַארעם און ַא גרױסע מישענינעאיז ג
ַאז , און ער הָאט זיך מודה געװען, צדוק ָאנגענומען' הָאט דעם ר

מען הָאט די ֿפרױ קױם . ער הָאט דעם ּכתֿב ֿפַארקױֿפט
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ָאבער זי הָאט ניט לַאנג געלעבט נָאך דער מעׂשה , ָאּפגעמינטערט
 צדוק הָאט מען מגרש געװען ֿפון 'און דעם ר. ֿפון שרעק און ביּוש

און דער רֿב הָאט געשטרָאֿפט די נכבדים ֿפַאר װָאס זײ . שטָאט
געװען על דעתו און הָאט געהײסן די זַאך הָאבן אים מעֿביר 

  . ֿפַארשרַײבן אין ּפנקס ֿפון ניקעלסבורג
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ָאבער אין דעם , װערט דָא איבערגעדרוקט געטרַײ)  זַײטלעך24הּכל -סך(ביכל -דָאס קלײנע מעׂשה 1
הוסֿפות װערן . בעריקע װערטער װערן בַאצײכנט צװישן קַײלעכדיקע קלַאמערןיא. מָאדערנעם אױסלײג

  .געגעבן אין גרָאדעקיקע קלַאמערן
  

2 “Nikolsburg. Bezirksstadt in Maehren, an der Bahn Lundenburg-Zellerndorf, 7173 
Ew. (zahlreiche Juden); Besitzung des Grafen Mensdorf mit dem Schloss der 
ausgestorbenen Familie Dietrichstein auf hohem Felsen. Weinbau. 26 Juli 1866 
Praeliminarfriede zwischen Oesterreich und Preussen.” (Meyers Hand-Lexicon des 
Allgemeinen Wissen. Zweite... Auflage. Leipzig: Verlag des Bibliographischen 
Instituts, 1878, p. 1357). The town is not found on modern maps. It is known today by 
its Czech name Mikulov. It is located south of Brno (Bruenn) and north of Vienna, just 
north of the Austrian border. (Claus Buryn) 
 

  .מאיר דיקס היּפש ביסל ּפסעװדָאנימען-שּפירא איז אײנער ֿפון אַײזיק. י 3


