
רקע ָאה און טוֿב-זעליק בעל
 דער הונדערטער

 
 יטשָאװינּפרַארהם קֿבַא
 

רי ֿפסחדיקן אינדערּפ אַ נען אין ַאגעשטױֿפה איז אטוֿב-זעליק בעל
כן ַאמע מוז מ. ןײניט ג ױזַאן ָאז מער קַא, שלוסַארטן בַאה ַאמיט 

ן ױס שָאט דײט גײַ די לעצטע צ. טעַאילנער בלװדי  ײַ סדר ב ַא
רשעמען דעם ֿפַאען ײַ סערײַ די ר, קעסַאדי דר. לַאאיבער דער ג

. ודֿברן דעם ּכָארלֿפַאבן ָאישע אורקעס ההבּת-בעל. ךֿפַאנצן ַאג
, ןײַ ז, רקע דער הונדערטערָאס װָאלץ צוליב דער מלחמה ַאאון 

 . רָאר יּפָאגוטע  ַאן ױירט מיט אים שֿפ, ונאׂשביקער ײא, זעליקס
 

ט ָאס הװָא, "ןײראֿפַא-ברודער"ון ֿפרזיצער ָאֿפען װה איז געטוֿב-זעליק בעל

י עלינקע דער װ, עלטניקעסװילנער אונטערװיכטיקסטע װנגענומען די ײַ רַא

ס װָא, לע מענטשן מיט נעמעןַא –מעט ָאקע קװטע, זױצקע די טָאצ, כערױה

 . טײַ ר לֿפַאט און ניט ָאר גֿפַאן מורא ניט ײבן ניט קָאה

ט ָאער ה. קינד-ילּפן מײען קװניט גע ךױרקע דער הונדערטער איז אָא 

סן ײט געהָאס הװָא, טעַאון די בלֿפן ײראֿפַאנדערן ַארזיץ אין ֿפָאירט דעם ֿפגע

נע אין ײגענעסטיקט די געמ, האמת-למען, בן זיךָאה ָאד". ןֿפָאלדענע ָאדי ג"

סע ַאדער נָארעסן ַאליּפָאגענע ױסגעצױרַאנוגנט מיט ַאבן זיך בָאס הװָא, ךֿפַא

בער צו דער ָא, יםען קלענערע גנֿבװקע געַאזענען ט ײז. דעםױב ַאון ֿפעש װ

 . געהערט ײבן זָאנזשע הַאבר

די . עטוֿב-כן צו זעליק בעלײַ לט גלװָארקע דער הונדערטער זיך געָאט ָאה 

ף ױל אָאּפָאנָאט דעם מַאט געהָאזעליק ה. געגעסןױֿפט אים אָאקינאה ה

נער ַאװגל ַאען װחוץ דעם איז ער געַא; ון ליטעֿפק ַאבַאגעשמוגעלטן ט

לט זען װָאט מען געָאה. טָאה אין שטון יעדער גנֿבֿפנעמער ָאּפדער , סערּפַא

ן ײַ קע זַאון דעם טֿפ. דרעסַאען דער װאיז זעליק גע –ה צוריק די גנֿב

ן אים ָאל װײַ , ודֿבגעגעבן ּכָאּפט אים ָאילנע הװנץ ַאג. הטוֿב-בעל: צונעמעניש

קטער ָאד ײַ ער בײנגײַ ן אַאען װער איז גע. ןײגַאנט בָאן זיך ניט געקט מעָאה

ט און ײרעמקָאילנער װנצער ַאר דער גֿפַארגט ָאט געזָאס הװָא, דסקיָאיגװ



  

ן עלנטער ַא ײַ רנומען בֿפַאט מען ָאה ָאד. לעןװעַאל זי ניט בָאצוגעזען מע ז

הגם דער , ץַאטרַאמ ַאמלט אונטער ַאט געזָאס זי הװָאנצן נדן ַאיתומה איר ג

, יתומים ײַ ענען בגט צו גנֿבָארזֿפַאט ָאה" ןײראֿפַאברודער"ון ֿפ" טוסַאסט"

 ַאכט ַאם בדלות געמט סּתָאה'דער מָא; ישיקער רבֿ ּפם שניײַ למנות און בַא

 . שיןַאמײאים די נ ײַ עט באון צוגעגנֿב, ערײנ-זןױה ַא, כהָאמל-בעל

ט ָאמע ה װּו, נעױנט אין בַאה ַאט ַאך געהױט אָאה הטוֿב-זעליק בעל 

ט זעליק ָאון יעדער בהמה הֿפ. טקעסַאלע יַאר ֿפַאכטן בהמות ָאגעש

רט און ניט ָאן ױֿפנקומען אָאל ָאש זײלֿפס ָאדי דּכ, לָאצָאּפן ַאקומען ַאב

געהיט ָאּפט ָאנדע הַאזעליקס ב. װּונדערש ַאגן װָאון ֿפערן װט ּפגעשלעָאּפרַא

 . נדזשעןָארבלֿפַאל ניט ָאגן זװָאדער , טקעסַאביז די י נעױון בֿפעג װדעם 

ן ײען זעליקן און געחלומט צו גװט מקנא געָארקע דער הונדערטער הָא 

הבית אין -איז בעל'ער סװיסן װל ָאמע ז, טײילנע אין דער ברװאיבער 

רן צוריקגעבן ֿפַאען װך מקנא געױט ער אים אָאחוץ דעם הַא. טָאשט

 ַאר ֿפַאלטן ָאך געגָארדינט און נֿפַאגוט  ײַ ט דערבָאה'מ .עטע סחורהגעגנֿב

בן ײַ ז שרױנט בלָאט געקָאט הָאאין שט ײליצּפָאל די װײַ , הטוֿב-בעל

 . דןָאנט צוריקברענגען דעם שָאבער ניט געקָא, לןָאקָאטָארּפ
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רקע דער ָארט מיט װָאן ײה ניט גערעדט קטוֿב-ט זעליק בעלָאנג הַארן לָאי

ניט  –בידעס ָארג מיט ַאב ַאזַאנגעקליבן ָאט ַאט זיך געהָאעס ה. ערהונדערט

לומרשט ּכ, ן צו זעליקןָאיּפש ַארקע געשיקט ָאט ָאט הָא. ריבערצוקלעטערןַא

ט ָאב הװײַ ס זעליקס װָאון דער קישקע ֿפרזוכן ֿפַאן און ֿפנָאטרינקען בר

חוץ ַאס און ַאג-ערף גלעזױע אַײּפקנ ַאירט ֿפט געָאזי ה. טײבריהדיק צוגעגר

 ײזער און זײַ רומיקע הַאלע ַאון ֿפלנטן ָאלעגט זי נעמען די טשֿפדעם 

הביתטע -שן איז די בעלָאר גרּפָא אַ ר ֿפַא. ןױװנשטעלן צו זיך אין אײַ רַא

ן ײניט מיט ק, ערױן רײס ניט קױרַאעט װלנט ָאז דער טשַא, ען זיכערװגע

 . לָאֿפרטַאכע קײבל

, נדעַאון דער בֿפט ײַ יכטיקע לװע זענען געקומען די ַײּפצו זעליקן אין קנ 

ן ָאיּפט דער שָאה. נדערעַאך און אשע דער מלָאװט, נגלעניקַאנקל ַאי יװ

 ַאכות מיט ײַ רט אין שװָא אַ ן ַאּפשר כֿפאון א, ס מע רעדטװָאלט הערן װָאגע

 ַאקעס רָאאיז , ןָאלעַאּפָאמישקע נ, ןָאיּפז דער שַאסט ּוװט געָאה'מ. טֿפגעשע

ט עס זעליקן ָארט הֿפָאבער ָא. ר אים היטןֿפַארף זיך ַאאון מע ד, מענטש

נק ַאן געדױֿפל ניט געקומען אָאן מײלט אים קװָאעס . רק געגריזשעטַאשט
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עס ! ונאׂשביקער ײן אײַ ז, רקעָאס עס טוט װָאיסן װצו שיקן עמעצן זיך דער

ילנער װקנה אין דער נע ּתרשריבעֿפַא-מין ניט ַאען װרן געָאלע יַאך ָאאיז ד

 . טןֿפנדערן אין די געשעַאנער קריכט ניט דעם ײז אַא, עלטװאונטער

ע ַײּפטישל אין קנ ַא ײַ ריע בָאז ציקָאס גלָאסגעטרונקען דױט אָאזעליק ה 

טער װײַ ל װײַ  –רקע דער הונדערטער ָאן רעדן מיט ײסן צו גָאשלַאט בָאאון ה

דסקי און ָאיגװקטער ָאן דֿפט אים גערוָאערשט נעכטן ה. ןײניט ג ױזַאן ָאק

ז די ַאבן ײַ טונגען שרײַ לישע צּפױדי , טשײַ סט: סגעמוסרטױרק אַאאים שט

ט ָא. הגנֿב ַאן ָאכט ַאן נײק ָאניט. טױון דער הֿפעלט קריכט װדישע אונטעריִ י

ס װָאער ײַ ש ַאון ֿפ, נגַאמוסט ַא, ערדֿפער ײַ ט ַאירט ֿפסגעױרַאט מען ָאה

לע ַאף ױט געדינט אָאערד הֿפס ָאד. לקּפָא-נערןָאזעקסטן לעגי געהערט צום

ף ױן אָאנגעטָאערד ֿפט מען דעם ָאה, ורןּפישן די שװרֿפַאדי צו ּכ. דןַארּפַא

 ... שָאלַאק ַאליק מיט װָא אַ עטע ָאּפיעדער ק

ז די ַאגעטענהט , יכערװרַאילנער מװדיקן די ײרטֿפַאט ּוװרּפט געָאזעליק ה 

ך ניט ױזשימיעזש דער גלח זענען אַאידלע און קַאװסַאעק די בנַאשקצים י

ט נצער שֿבַאי די גװכט מער שלעסער ַאן נײברעכן אין א ײז. ן צדיקיםײק

ון די ֿפ דער רבֿ , עלעװקי' ס רװָאך איבערגעחזרט ױט אָאער ה. יםדישע גנֿביִ י

י װַאהל, ילנעװי אין װים רנטלעכע גנֿבָאזעלכע ַאז ַא, גטָאט געזָאה, טעַאבל

רן װָאעל געּפבער ניט נתָאדסקי איז ָאיגװקטער ָאד. גטָאדן געזיִ לע יַאף ױא

לן ָאים זען גנֿבײרטּפַאדע ײז בַאדערט ֿפָאט געָארגומענטן און הַאון זעליקס ֿפ

-ן בעלײן אײַ ל זָאעס ז, סדר ַאכן ַאנען מָאשר קֿפעט מען אװ, ניקןײראֿפַאזיך 

 . הבית
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, עַײּפן צו איצקע דעם רעטשיסניק אין קנײנצוגײַ רַאקליבן ט זיך געָאזעליק ה

ון ֿפלט בעטן עמעצן װָאט געָאה'ר. לקעסָאכּפַארקעס ָאעס זענען געזעסן  װּו

. ןֿפיל זיך מיט אים טרעװ, הטוֿב-זעליק בעל, ז ערַא, רקעןָאגן ָאנזָאן ײג ײז

טע אין ַאי בלון דֿפגן ױגעריסענע אױֿפר זיך די אֿפַאן געזען ױט שָאזעליק ה

. הֿפמג ַאי װנדערן ַאנער דעם ײס אױדן זיך אײַ מ ײס זװָארן ָאן יױש. עַײּפקנ

 . ל זיך זעןָאאון בעט מע ז, ודֿבן ּכײַ גט זײרבֿפַא, ר זעליקָאקומט ג ָאאון ד

ען װ, עַײּפון דער קנֿפעל װטן די שָאריבערגעטרַאמעט ן ּכױט שָאזעליק ה 

נע ײַ ון זֿפנער ײא, קעַאיִ ומען מענדקע זנטקעגנגעקַאלוצעם ּפאיז אים 'ס

 :מלטַאסגעשטױרַארבל און ַארן ֿפַאט ַאּפנגעכָאאים , טןַאלדָאסטע סײַ געטר

 !רן-ט-טּפך ײַ ילן אװ ײז! ןײַ רַא-אַ ט ניט ײג! ליק-זע – 



  

ט ָאנט און הײס מענדקע מװָאנען ַארשטֿפַאט ניט ָאזעליק ה 

 : רעגטּפאיבערגע

 ?טרןּפס װָא? טרןּפער װ – 

טער װײַ בער ָא, טעםָאן דעם ַאּפצוכָאּפיזן ַאװט בָאמענדקע ה 

 :מלטַאגעשט

זרחן -כן זָאגעשט-ט געָאמקע הײח. נעױב-ב-ון בֿפקום -ק-איך ק... איך – 

 !קמה-ק-ען נקיִ שר-געש-רט געָאט דָאמע ה! שינדער-ש-דעם ש

ס װָאר ָאנ, מחמת דער נקמה ױזַאניט , סלײטר ַאט זיך געגעבן ָאזעליק ה 

ל ָאגט ער זָאנגעזָאט אים ָאער ה. מעסער ַאט ַאּפט געכָאה, ן זוןײַ ז, מקעײח

ן ײַ רף היטן זַאטנס קינד און ער דַאט ַאל ער איז װײַ , ערײג-וחן ּכײן קײַ ניט ז

 ...עַאװסטּפָא

ים דעם די קצֿב ײַ נען בָאצומױֿפא, טןַאן טײַ ז ײַ ט געדינט בָאמקע הײח 

ט ער און ײג. רעמדע הענטֿפון ֿפדי סחורות  רן צוהיטןֿפַאל ָאצָאּפ-חודש

 !מעסער ַאט ַאּפכ

ען װזרח דער שינדער איז גע. ןײַ רַאן זעליק ניט ױע איז שַײּפאין קנ 

לט זעליקן ײט מענדקע דערצָאה, םײהַאעג צוריק װן ױֿפא. גרװָאש ַארקעס ָא

 .נעױרגעקומען אין בֿפַאאיז 'ס סװָא

-מענה ַאס מיט ױרַא יז זרח דער קצבֿ א. כן געלטָאמקע איז געקומען נײח 

ר זעליק ֿפַאען װרעָאעט מער ניט הװמע ! מע גיט ניט מער! ז גענוגַא, לשון

 . כעּפָאמַאן שײַ ה מיט זטוֿב-בעל

. מקעןײף חױק אַאבן די הױרהֿפַאט ָארט און זרח הװָא אַ ר ֿפַארט װָא אַ  

אונטערן ררוקט זרחן ֿפַאמעסער און  ַאט ַאּפסגעכױרַאט יענער ָאה

ך ָאט זרח נָאה, לָאיטּפירט אין שֿפעקגעַאװט אים ָאדער מע הײא. טקעָאּפַאל

 :עןײַ סצושרױיזן אַאװב

. עט זיך גיסןװז בלוט ַאטן ַאג דעם טָאז! ער זוכט דירֿפײַ  אַ , מקעײח – 

 !ן נעמען נקמה'מיר

 

* 

 

 װּו. נטןָארֿפלע ַאף ױעק אַאװען ײרטּפַא װײישן די צװאיצט איז די מלחמה צ

ט זיך ָאבן הױנגעהָא. געשלעג ַא, קעַאדר ַאס ױרַאאיז , ןָאֿפט זיך געטרָאה'מ

דער יונגער דור איז געקומען  װּו, סַאנצקלַאסטן אין טָארֿפ ײַ די מלחמה ב

ף ױרט אװָאמיאוס  ַאגן ָאון זֿפ. לסװַאאון  ָאנגַאט אין טַאֿפזן בריהשַאװײַ ב
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ביז , ּפף טרוקענע קלעױבער אריַאאיז מען , זעליקס מיזינקע, יענטקען

 . סַאנצקלַאון טֿפכט די טירן ַארמֿפַאאון  ײליצּפָאן ֿפט גערוָאסט הָארֿפ

רשטעלונג ֿפָא-כטסַאנ-שבתע ַאטע צעיושעט בעת ַאבן זיך בלָאעטער הּפש 

נג ַאיעסע מיט געזּפ-ילט די לעבנסּפד געשָאט גרָאה'מ. טערַאדישן טעיִ אין י

ז די ַא, נטײט דער עולם געמָאחילת הּת. זשענטלמעןד-נדיטַאב –נץ ַאאון ט

לקעס געהערן צו ָאכּפַארקעס ָאישן זעליקס און װען צײַ ען און זידלערײגעשר

, בן ברעכן שטולןױנגעהָאבן ָאדע צדדים הײען בװבער ָא, רשטעלונגֿפָאדער 

רקע ָאליַאף דער גױז אױבל. דיקײרן לװָאן מינוט געײטער אין אַאאיז דער טע

ט זיך ָאיטלער הװציון -ר בןָאקטיַאדער ". רקעַאשט"רבליבן די ֿפַאען זענ

 :ון דער בינעֿפגעבעטן 

 !רשטעלונגֿפָאן מיט דער ָאטער װײַ ען ײמיר ג, ער עולםחשוֿב – 

ס גיכער װָאאון איז , טַאבער מורא געהָאט ָאער עולם הדער חשוֿב 

 . ַאּפקל ַאדן ײַ סצומױדי אּכ, ןָאֿפנטלַא

ון דעם געשלעג אין ֿפסגעטשוכעט ױט אַאך ניט געהָאיך נט זָאה'מ 

גערודערט די ױֿפט אָאס הװָא, כעָאטַאע סומײַ נ ַאאיז צוגעקומען , טערַאטע

 . לנעַאװַאף זױרַאס ביז ַאג-ערװטקעַאון יֿפ, נצע געגנטַאג

ז ער מוז ַא, עןיִ ט און געשרָאנגען איבער דער שטַארומגעגַארקע איז ָא 

בן ָאה" טעגןַאסטר"נע ײַ ער מיט ז. ותנע טוֿבײַ לע זַאיקן מיט בן זעלָאגרַאב

 ַאן ױװנגעשמוגלט צו זעליקן אין אײַ רַאבן ָאה ײז: ןַאלּפ אַ כט ַארטרֿפַא

ן ױװען דער אװ. טַאנַאנטגרַאה ַאגט ײנגעלײַ רַאלנט ָאאון אין טש, לנטָאטש

לנטן זענען ָאלע טשַאגעריסן און ױֿפט אַאנַאט דער גרָאה, ט זיך צעברענטָאה

ט מען געהערט ביז ָאהביתטעס ה-ון די בעלֿפדי יללות . גן ביזן הימלױלֿפרֿפַא

ף ױרן אַאלן זיך שָאטע זַאז די בלַאען יִ ט געשרָאה'מ. סַאאין דער צענטער ג

די , די אורקעס... ון דער ערדֿפל ָאֿפרטַאק-לנטָאיר און עסן די טשֿפלע ַא

 . טָאגערודערט די שטֿפױבן אָאה, דע צדדיםײון בֿפים גנֿב

 

* 

 

ט ָאלה הװן עײא. נגען די מלחמהַאנגעגָאלץ ַאך ָאסח איז נּפר ַאֿפך װָא אַ 

בן ָארקע דער הונדערטער הָאה און טוֿב-זעליק בעל. נדערעַאגט די ָאגעי

מען די װּוגעשױֿפרַאעס זענען . נעןײראֿפַאערע ײרן די שליטה איבער זױרלֿפַא

 ײהעלדן ז ַארַאזן סַאװײַ לט בװָאדע צדדים און געײבון ֿפטקעלעך ָאלּפנע ײקל

די . טןװײן צױֿפנער אײסטן אֿפױבן ײן הײלטן אין אַאט געהָאה'מ. זענען

 גנֿב-דע קעשענעַאלי ַא, יכערװרַאיעדער מ. טַאן רו ניט געהײט קָאט הָאשט



  

ט ָאז ער הַאזן ַאװײַ לט בװָאט געָאה, רטָאנעם סײון געמֿפטער ַאבל ַאם צי סּת

 . רטװָא אַ 

רקען און רעדן ָאן מיט ֿפזיך צו טרע ּוװרּפ אַ ך ָאכט נַאט געמָאזעליק ה 

ל ָאמע ז, נען צו איםַאדסקי איז צוגעשטָאיגװקטער ָאך דױא. כליתעגן ּתװ

: ן דעםָאך ױבן גענוג צרות אָאדן היִ ל יװײַ , סוף צו דער מלחמה ַאכן ַאמ

. רקַאון מֿפדישע הינערניצעס יִ יבט ײַ מע טר. טןײַ לע זַאון ֿפדריקט  ײליצּפָא

 . דישע סטודענטןיִ גט יָאמע של

ן ײא ײַ רקע דער הונדערטער בָאעט צו זיצן מיט ּוװבַאט זיך זעליק דָאה 

נזשע ַאון דער ברֿפבער מענטשן ָא. נגעקומעןָאכט ײַ ס איז אים ניט לָאד. טיש

 . רןװָאכער געװײרקע איז ָאגט און ײנגעלײַ רַאבן זיך ָאה

זעליקן אין  ײַ נדערן בַאנער קעגן ײנען אַאגעשט ײרשט זענען זצו ע  

ר ֿפַאארץ -ט דרךַארקע געהָאט ָאלעמען הַאך ָאנ. נגעקוקטָאע און זיך ַײּפקנ

ער . ון איםֿפז יענער איז מער ַאסט װּוט ער געָארצן הַאטיף אין ה. זעליקן

. נעבעכל ַאי װגן ױונא אין די אׂשן ײַ ז ײַ סזען בױלט אװָאבער ניט געָאט ָאה

 ַאען װרקע איז געָאאון , לידָאס, קסןװַאצע, ךױען הװזעליק איז גע

ז ער איז מסוגל ַא, גט עדותָאט געזָאער גוף הן קרעמּפײַ טש זָאכ, נידעריקער

 . סטֿפױ אַ ען ײַ רדֿפַאצו 

ב װײַ ן ײַ לן זַאֿפױט בָאזעליק ה. עןװנער ניט געײע קַײּפאיז אין קנ ײחוץ זַא 

די  װּוכט צום טישל ַאט געברָאזי ה. ם געסטון די סּתֿפזן ָאנלײַ רַאנעם ניט ײק

 אַ , טענע קישקעָאטעלער געבר װײצ, סוף צוגעזעצט-לּכ-בן זיך סוףָאה װײצ

נדערן ַאן און דעם ֿפנָאן גלעזל ברײישן אװצ. ן און קעלישקעסֿפנָאלעשל ברֿפ

 :רקעןָאגט צו ָאט זעליג געזָאה

די  ײַ סט זיך בײַ מע ר. ון אונדזֿפטורליקעס כט ַאט מָאנצע שטַאדי ג – 

 אָ ט –וד ֿבהיטן אונדזער ּכָאּפעלן ניט װן ײלַאב מיר ױא. נגלעךיִ י-י חדרװ ּפקע

? געדענקסט, ךַאז ַאזַאען װל געָאן מײן אױך שָאאיז ד'ס? ןָאעט עס טװער װ

און  נגל יִ ן יײַ יטש זָאװבײיר לם גֿבײַ ן בַאּפרכֿפַאכט צו ַארטרֿפַאט ָאה'ען מװ

ר ֿפַאס איז ניט ָאז דַא, סקנטּפלט געָאב איך דעמָאה. זגעלטײסלױדערן אֿפָא

דו ! ר אונדזֿפַאניט , אָ גַאר טשיקֿפַאע איז גוט װסטװױגזלע ַאזַא. ילנעװ

י װ, נו... ילנע איזװ. טָאשט ַאם ילנע איז ניט סּתװז ַא, ןײרשטֿפַאסט ֿפרַאד

רן מיר ניט ָאט! עלטװדישע יִ ישטיק  ַאילנע איז װ? גןָאל איך דיר זָאז

 !ירמעֿפרשעמען איר ֿפַא

ט אים ניט ָאר זעליק הָאנ, רטװָא אַ ן ֿפרװַאנײַ רַאלט װָאט געָארקע הָא 

 :זטָאגעל
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ילסט װ! הערן די מלחמהױֿפרף אַאמע ד: גָאס איך זװָאדו הער בעסער  – 

ן ײא. דןײעט מען רװ, ןײַ רַאקום , ןמּת-אׂשותדיקן מֿפבשוּת ַאכן ַאל מָאמ ַא

ילנער זענען װבער ָא, זענען מיר, ס מיר זענעןװָא: רגעסןֿפַאלסטו ניט ָאך זַאז

 !גטײנגעלײַ טע ליגן אַאלע בלַאן ֿפרַאר צוליב דעם דָאנ! מיר

רקע דער ָאס לעצטע גלעזל צו ָאט דַאּפט צוגעקלָאה הטוֿב-זעליק בעל 

 :ןֿפסגערוױהונדערטער און א

 .ילנעװון ֿפוד ֿבר דעם ּכֿפַא! ןײַ ל זָאשלום ז, נע אורקעסײַ ע דַאװביָא – 
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