
 לײב ּפרץ-יצחק
 אױב נישט נָאך העכער

 

צַײט יעדן ֿפרימָארגן נעלם -און דער נעמירָאװער ֿפלעגט סליחות
 ! ֿפַארשװּונדן!  װערן

נישט אין בײדע , נישט אין שול: מען ֿפלעגט אים נישט זען אין ערגעץ
און אין דער הײם ַאװדאי און , נישט בַײ ַא מנין, מדרשים-בּתי

, װער עס הָאט געװָאלט. די שטוב איז געשטַאנען ָאֿפן. ַאװדאי נישט
, געגנֿבעט בַײם רבין הָאט מען נישט; איז ַארַײן און ַארױסגעגַאנגען

 . ָאבער קײן לעבעדיק בַאשעֿפעניש איז אין שטוב נישט געװען

 ?װּו קען זַײן דער רבי

י װײניק געשעֿפטן הָאט ַא רב!  אין הימלהסּתם-מן? װּו זָאל ער זַײן
דַארֿפן , הרע-קײן עין, יִידעלעך? ים צו ֿפַארזָארגןָאנור-ֿפַאר ימים

און , װילן גוט און ֿפרום זַײן, גוטע שידוכים, געזונט, שלום, ּפרנסה
און דער ׂשטן מיט זַײנע טױזנט אױגן קוקט , די זינד זענען דָאך גרױס

, און ֿפַארקלָאגט, און ער זעט, ֿפון אײן עק װעלט ביז דער צװײטער
 ? ַאז נישט דער רבי,  װער זָאל העלֿפן�און ...און מסרט

 . ַאזױ הָאט דער עולם געטרַאכט

איר קענט !  לַאכט ער�אײן מָאל איז ָאבער ָאנגעקומען ַא ליטװַאק 
דערֿפַאר , ספרים הַאלטן זײ װײניק-ֿפון מוסר: דָאך די ליטװַאקעס

װַאק ַא װַײזט דער ליט. ס ופסקים"שטָאּפן זײ זיך ָאן מיט ש
װַײזט , ַאֿפילו משה רבינו.  די אױגן שטעכט ער אױס�בפירושע גמרה 

נָאר געהַאלטן , הָאט בַײם לעבן נישט געקָאנט ַארױף אױֿפן הימל, ער
 ! גײ שּפַאר זיך מיט ַא ליטװַאק, נו!   הימלאונטערןזיך צען טֿפחים 

 ? װּו דען קומט ַאהין דער רבי
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די ּכאון ּתוך ,  ציט מיט די ַאקסלענטֿפערט ער און!  מַײן דאגה�
 . איז ער זיך מיישֿב צו דערגײן די זַאך!) װָאס ַא ליטװַאק קען(דיבור 

*** 

גנֿבעט זיך דער , בַאלד נָאך מעריֿב, נָאך דעם זעלבן ֿפַארנַאכט
, לײגט זיך אונטערן רבינס בעט, ליטװַאק צום רבין אין חדר ַארַײן

װָאס , װּו דער רבי קומט ַאהין,  זעןער מוז ָאּפװַארטן און. און ליגט
 .צַײט-ער טוט סליחות

ַא , ן די צַײטֿפַאן ַאנדערער װָאלט אֿפשר אַײנגעדרעמלט און ֿפַארשלָא
נװײניק ַא גַאנצע לערנט ער זיך אױס: ליטװַאק טוט זיך ַאן עצה

 ! חולין צי נדרים, איך געדענק שױן נישט! מסכּתא

 . לַאּפט צו סליחותװי מען ק, ֿפַאר טָאג הערט ער

ער הערט אים שױן אֿפשר ַא . דער רבי איז שױן ניט געשלָאֿפן ַא צַײט
 . גַאנצע שעה קרעכצן

װיֿפל צער , װער עס הָאט געהערט דעם נעמירָאװער קרעכצן װײס
װיֿפל יסורים עס הָאט געשטעקט אין זַײן יעדן , ֿפַאר ּכל יׂשראל

ַא ! ק דָאס קרעכצןדי נשמה ֿפלעגט אױסגײן הערנדי...קרעכץ
הערט ער צו און ליגט , ליטװַאק הָאט דָאך ָאבער ַאן אַײזערן הַארץ

, בעטאױֿפן , זָאל לעבן, דער רבי: דער רבי ליגט זיך אױך! זיך װַײטער
 .  בעטאונטערןדער ליטװַאק 

*** 

װי די בעטן אין הױז הײבן ָאן , דערנָאך הערט דער ליטװַאק
װי מען , ַאּפן זיך ַארױס ֿפון די בעטןבית כ-װי די בני...סקריּפען

עס קלַאּפן , מען גיסט װַאסער אױף די נעגל, מורמלט ַא יִידיש װָארט
עס , דערנָאך איז דער עולם ַארױס ֿפון שטוב...אױף און צו די טירן

דורכן לָאדן שַײנט קױם ַארַײן ַא , װערט װַײטער שטיל און ֿפינצטער
 ...קלײן ביסל ליכט ֿפון דער לֿבנה

ַאז װען ער איז געבליבן אײנער , דער ליטװַאק, מודה הָאט ער געװען
די הױט איז שױן אים , איז אים בַאֿפַאלן ַאן אימה, ַאלײן מיטן רבין
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די װָארצלען ֿפון די ּפאות הָאבן אים , אױֿפגעלָאֿפן ֿפַאר שרעק
 . געשטָאכן אין די שלײֿפן װי די נָאדלען

ַאלײן אין , ֿפַאר טָאג, צַײט-ן סליחותאו, מיטן רבין:  ַא קלײניקײט
 ...שטוב

ציטערט ער װי ַא ֿפיש אין , ַא ליטװַאק איז דָאך ָאבער אַײנגעשּפַארט
 . װַאסער און ליגט

*** 

 ...ענדלעך שטײט דער רבי זָאל לעבן אױף

דערנָאך גײט ער צו צו דעם ...ֿפרִיער טוט ער װָאס ַא יִיד דַארף טָאן
עס בַאװַײזן זיך ...מט ַארױס ַא ּפעקלַאלמער און נע-קלײדער

ַא , גרױסע שטיװל, לַײװנטענע ּפלודערן: ּפױערישע קלײדער
ַא גרױס ֿפוטערן היטל מיט ַא ברײטן לַאנגן לעדערנעם , סיערמענגע

 . אױסגעשלָאגן מיט מעשענע נעגעלעך, ּפַאס

 ....דער רבי טוט עס ָאן

 ַאן עק ֿפון ַא גרָאבן ֿפון דער קעשענע ֿפון סיערמענגע שטַארט ַארױס
 !ֿפון ַא ּפױערישן שטריק...שטריק

 !נָאך � דער ליטװַאק;  דער רבי גײט ַארױס

ֿפון , בײגט זיך אַײן, דורכגײענדיק טרעט ָאּפ דער רבי אין קיך
ֿפַארלײגט זי הינטערן ּפַאס , אונטער ַא בעט נעמט ער ַארױס ַא הַאק

 .און גײט ַארױס ֿפון שטוב

 .נָאר ער טרעט נישט ָאּפ, דער ליטװַאק ציטערט 

*** 

חד װיגט זיך איבער די טונקעלע ּפימדיקער ָאנור-ימים, ַא שטילער
ָאֿפט רַײסט זיך ַארױס ַא געשרײ ֿפון סליחות ֿפון ערגעץ ַא . גַאסן
דער רבי ...ָאדער ַא קרַאנקער קרעכץ ֿפון ערגעץ ַא ֿפענצטער, מנין

אין די שָאטן ֿפון די , ַײטן ֿפון די גַאסןהַאלט זיך ַאלץ אין די ז
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ֿפון אײן הױז צום ַאנדערן שװימט ער ַארױס און דער ...הַײזער
 ...ליטװַאק נָאך אים

װי זַײן אײגן הַארצקלַאּפן מישט זיך ,  און דער ליטװַאק הערט
און , ָאבער גײן גײט ער; צוזַאמען מיטן קול ֿפון רבינס שװערע טריט

 .ן רבין אױס דער שטָאט ַארױסקומט צוזַאמען מיט

*** 

 .הינטער דער שטָאט שטײט ַא װעלדל

ער מַאכט ַא . נעמט זיך אין װַעלדל ַארַײן, זָאל לעבן, דער רבי
ֿפערציק טריט און שטעלט זיך ָאּפ בַײ ַא בײמל און דער -דרַײסיק

װי דער רבי נעמט ַארױס , ליטװַאק װערט ניֿבהל ונשּתומם זײענדיק
 .י הַאק און שלָאגט אין בײמל ַארַײןֿפון ּפַאס ד

ער הערט װי דער בײמל , ער זעט װי דער רבי הַאקט און הַאקט
און דער רבי שּפַאלט , און דָאס בײמל ֿפַאלט. קרעכצט און קנַאקט

און ער מַאכט זיך ; אױף דינע שַײטלעך �די ליּפעס ...עס אױף ליּפעס
ער , ון קעשענענעמט עס ַארום מיטן שטריק ֿפ, ַא בינטל הָאלץ

שטעקט צוריק ַארַײן , װַארֿפט דָאס בינטל הָאלץ איבער די ּפלײצעס
לָאזט זיך ַארױס ֿפון װַאלד און גײט צוריק אין , די הַאק אינעם ּפַאס

 .שטָאט ַארַײן

הַאלב , אין ַא הינטערגעסל שטעלט ער זיך ָאּפ בַײ ַאן ָארעם
 .נצטערלאַײנגעברָאכן הַײזל און קלַאּפט ָאן אין ֿפע

יטװַאק דער ל. ֿפרעגט מען דערשרָאקן ֿפון שטוב ַארױס?  װער איז�
 .ֿפון ַא קרַאנקער יִידינע,  ֿפון ַא יִידענעולַאז עס איז ַא ק, דערקענט

 .ענטֿפערט דער רבי אױף ּפױעריש לשון!  יַא�

 .ֿפרעגט מען װַײטער ֿפון שטוב?  קטָא יַא�

 .װַאסיל: מַאלָארוסיש לשוןאױף , און דער רבי ענטֿפערט װַײטער

 ?װַאסיל,  װָאס ֿפַאר ַא װַאסיל און װָאס װילסטו�
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הָאב איך צו ֿפַארקױֿפן , זָאגט דער ֿפַארשטעלטער װַאסיל,  הָאלץ�
 !חינם הָאלץ-בחצי...זײער ביליק

 .נעמט ער זיך אין שטוב ַארַײן, ניט װַארטנדיק אױף ַא ּתשוֿבה, און

בַײם גרױען ליכט ֿפון ֿפרִיען , ױך ַארַײן און דער ליטװַאק גנֿבעט זיך א
אין ...בית-ָארעם ּכלי, צעברָאכן, זעט ער ַאן ָארעמע שטוב, מָארגן

און זי , ֿפַארװיקלט מיט שמַאטעס, בעט ליגט ַא קרַאנקע יִידענע
 :זָאגט מיט ַא ביטער קול

, ָארעמע ַאלמנה, װּו הָאב איך? מיט װָאס זָאל איך קױֿפן?  קױֿפן�
 ?לטגע

אין , ענטֿפערט דער ֿפַארשטעלטער װַאסיל!  איך װעל דיר בָארגן�
 !גַאנצן זעקס גרָאשן

 .קרעכצט די ָארעמע יִידענע?  ֿפון װַאנען װעל איך דיר בַאצָאלן�

דו ביסט ַאן ָארעמע , זע: מוסרט זי דער רבי,  נַאריש מענטש�
ך בין אי, קרַאנקע יִידענע און איך געטרױ דיר דָאס ביסל הָאלץ

גרױסן , און דו הָאסט ַאזַא שטַארקן, ַאז דו װעסט בַאצָאלן, בטוח
און הָאסט אױף אים אױף נַארישע ...און געטרױסט אים נישט, גָאט

 !זעקס גרָאשן ֿפַארן בינטל הָאלץ קײן בטחון נישט

איך הָאב דען : קרעכצט די ַאלמנה?  און װער װעט מיר אַײנהײצן�
 .ון איז אױף דער ַארבעט געבליבןמַײן ז? ּכוח אױֿפצושטײן

 .זָאגט דער רבי,  איך װעל דיר אַײנהײצן אױך�

*** 

, הָאט דער רבי, ַארַײנלײגנדיק דָאס הָאלץ אין אױװן, און
 ....געזָאגט ֿפון סליחות דעם ערשטן ּפיזמון, קרעכצנדיק

 און ַאז ער הָאט עס אונטערגעצונדן און דָאס הָאלץ הָאט ֿפרײלעך 
ֿפון די סליחות , שױן ַא ביסל לוסטיקער, הָאט ער געזָאגט, געברענט

 ....דעם צװײטן ּפיזמון
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װען עס הָאט זיך אױסגעברענט ,  דער דריטן ּפיזמון הָאט ער געזָאגט
 ....און ער הָאט די בלעך ֿפַארמַאכט

*** 

דער ליטװַאק װָאס הָאט דָאס ַאלץ געזען איז שױן געבליבן ַא 
 .נעמירָאװער חסיד

ַאז דער , אױב ַא חסיד הָאט ַא מָאל דערצײלט, שּפעטעראון 
יעדן ֿפרימָארגן און ֿפליט , צַײט-סליחות, נעמירָאװער הײבט זיך אױף

נָאר , ֿפלעגט שױן דער ליטװַאק נישט לַאכן, ַארױף אין הימל ַארַײן
 :צוגעבן שטילערהײט

 ! אױב נישט נָאך העכער�
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