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  עליכם-שלום

  וועלװל-משה רב
  עגלה- בעל

  
  
  
  

 איז קײנער װָאס, מענטש ַא איז עגלה-בעל ַא ַאז מײנט װָאס דער
  .טעות ַא הָאט, גלות אים ֿפון לַײדן צו מחויֿב נישט

  
- בעלי ַאנדערע ַאלע צו גלַײך נישט איז עגלה-בעל װעלװל-משה רב

. גענוג ױןש זָאגט – “װעלװל-משה רב „ַאלײן׃ נָאמען דער. עגלות
 װָאס יִיד ַא און הבית- בעל ַא יִיד ַא גָאר ער איז הּכל בסך און

 ַא און אותיות קלײנע די אין ַארַײן קוקט װָאס יִיד ַא און דַאװנט
 ַא טרעֿפן קָאן און י"רש מיט חומש ּפסוק ַא ֿפַארשטײט װָאס יִיד

  .“חיים מים באר „שטיקל
  

 דָא איז'ס און קרעטשמע ַא אין ָאדער ,אכסניה אַײן אױף ער קומט
 ַא מיט כלַאמידע ֿפַארסמָאלעװעטע די ַארום ער בינדט, מנין ַא

, װַאנט דער צו ּפנים מיטן ַאװעק זיך שטעלט ,ֿפַאטשײלע רױטער
 ָקול ֿפַארדומּפן הײזעריק ַא אױף אֿפילו, לע'מנחה א ָאּפ דַאװנט

 עׂשהמ, דרײדלעך ַאלע מיט נָאר ,נָאז דער אונטער ביסל ַא און
  .חזן

  
 ַא און ֿפרײלעכער ַא דװקא יִיד ַא װעלװל- משה רב איז בטֿבע
 גַאנצער ַא, הוליַאק ַא – ׂשמחה ַא אױף און, װערטלזָאגער שטיק
 – מעטַאל ֿפון װי אים בַײ איז ּפנים א. קרענק ֿפַארשלעּפטע ַא, לץ

 ּכמו נָאז ַא און, רױטלעך-גלַאנצנדיק נָאר, בלעך נישט ,מעש נישט
 אױס-קומט דערֿפַאר װָאס, צעשלָאגענע ַא ָאדער צעּפלעצטע ַא װי
 און בָארד. ֿפָאנֿפעװַאטע, דָאסיק ביסעלע ַא לשון דָאס אים בַײ

 נָאר, לַײװנטענע ַא כלַאמידע ַא, יִיד גוטער ַא װי, ער טרָאגט ּפאות
 הענט די אין װעגן דעסט ֿפון בַײטש ַא מיט, ערד דער ביז לַאנגע ַא
- בעל ַא װי, סמָאלע מיט ָאנגעשמירטע גוט – שטיװל, לַאנגע ַא
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-בעלי דרַײסיק װי, ער איז ּפנים-עזות אײן און, ָאן שטײט עגלה
  .אײנעם אין עגלות

  
 נישט, “װעלװל-משה „גלַאט זָאגען אים אַײנשטעלן עמעצער לָאז

  !זיכער נישט חיות איז, “װעלװל-משה רב„
  

 דָארטיקער ַא זענט ירא אױב, בריה ַא זַײט, שטײגער ַא, ָאדער
 אױף, למשל, בַאן דער בַײ זיך ַאװעקזעצן ּפרּוװט און, הבית-בעל
 קוקט און דָא איז, װעלװל-משה רב, ער בעת, עגלה-בעל ַאנדער אן

 און אַײך צו װײ און ָאך ַאז דעמָאלט איז, ּפַארשױנען אױף ַארױס
 מיט מַאכן אַײך װעט ער. סוסים זַײנע צו און עגלה-בעל יענעם צו
 איר ַאז, צענטן ַא ֿפַארזָאגן שױן װעט איר און. גלַײך בלָאטע דער
 איז צי, ַארומזען גוט קודם אַײך איר זָאלט, בַאן דער מיט קומט
  .סוסים זַײנע מיט װעלװל-משה רב ערגעץ נישטָא

  
-בעל ַא מיט זיך שַאֿפט מע װי, אים מיט שַאֿפן זיך ּפרּוװט ָאדער
“ !װעלװל-משה רב, מוחל זשע זַײט „שט׃ני אים זָאגט און, עגלה
 הָאט און... “װעלװל-משה רב, זַײן מטריח אַײך װעט איר „ָאדער׃
 איר בַאדַארֿפט, װָאגן אין אים בַײ ַארױֿפגעזעצט זיך איר

-משה רב בַײ נָאר, װעמען ַאבי בַײ נישט זיצט איר ַאז, געדענקען
 אין קריכן הײסן אַײך װעט װעלװל-משה רב ַאז און, װעלװלען

 זיך ַאװעקזעצן הײסן אַײך װעט ער ַאז און, קריכן איר װעט, בױד
 גײן הײסן אַײך װעט ער ַאז און, זיצן איר װעט, ַאקעגן, ּפָאריטש
 װעמען, דעות קײן. גײן איר װעט, ֿפוס צו מחילה בַארג ַא ַארױף
 ַאז און. זָאגן נישט אים איר װעט, ַארַײן װָאגן אין נעמען זָאל ער
 נָאך װעט איר. העלֿפן נישט אַײך זיך װעט, זָאגן אים װעט איר
. ער ַאז, גערן זַײן װעט און ֿפיס ביז קָאּפ ֿפון ָאּפגעזידלט װערן
 װעג מיטן אין װָאגן ֿפון ַארױסזעצן נישט אַײך װעט

  
 שטָאט די טַאקי נָאר, װעלװל-משה רב נישט איז דעם אין שולדיק
 די. אױף זיך ער ֿפירט ַאזױ, מענטשן ַא ֿפַארװיגט מע ַאזױ װי. גוֿפא

 מיט ַארום זיך טרָאגט, יש גַאנצן ַא אים ֿפון געמַאכט הָאט שטָאט
 מײנט, יִידישקײט און ֿפרומקײט זַײן מיט זיך בַארימט, ּתורה זַײן
 און קָאּפ אױֿפן ַאלעמען קריכט און, ֿפעטער זַײן איז לעקיש ַאז, ער

  .גלַײך בלָאטע דער מיט אים מַאכט, בַאזונדער איטלעכן זידלט
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 שטָאט אין אים מען רוֿפט –! בּתורה ּכתוֿבה לא אשר מּכה א –
 איבעריק אײן מיט. ֿפַײער ֿפַאר װי, אים ֿפַאר זיך היט מע און

  !נֿפשות-סּכנת. זיכער נישט אים מיט מען איז װָארט
  

 גטָא דער איז דָאס – ,ַאזעלכער ֿפַארַאן איז יָאר אין טָאג אײן נָאר
   ַאז, זיכער זַײן איר קָאנט דעמָאלט װָאס – ּכּפור-יום ערֿב ֿפון
   ַא אַײך צו קומט ער, אדרבה. זַאטשעּפען נישט אַײך װעט ער
 און קַאּפָאטע ליוסטרינענער קנַאקנדיקער ַא מיט דיקער'טוב-יום
 קוקט העמד װַײסן ֿפונעם. קָאּפ אױֿפן קַאשקעט נַײעם ַא מיט

 צװײ מיט ָאּפגעלײגט, קָאלנער ברײטער מָאדנער ַא ַארױס
 איז ּפנים מעשן-בלעכן זַײן אױף. הַאלדז אױֿפן עקן שּפיצעכיקע
 צו ַארַײן ער קומט ַאלײן און, “טוֿב-יום „װָארט דָאס אױסגעגָאסן
 מוחל זיך, איבערבעטן, “טוֿב- יום גוט „ברײטן ַא מיט איטלעכן

  זַײן׃
  
 קרום ַא מיט ָאנגערירט ַײךא איך הָאב טָאמער! טוֿב-יום גוט ַא –

  . טוֿבה חתימה ַא אַײך װינטש און איבער אַײך איך בעט, װָארט
  

 מע און –! זַײן מוחל גָאט לָאז, אּתם גם „אים׃ מען ענטֿפערט
  .לעקעך מיט מכבד אים איז מען און זיצן אים בעט
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