
 אויב נישט נָאך העכער 
 יצחק־לייב ּפרץ 
 און דער נעמירָאווער ֿפלעגט סליחות־צַײט יעדן ֿפרימָארגן נעלם ווערן, ֿפַארשווינדן! 

מען ֿפלעגט אים נישט זען אין ערגעץ: נישט אין שול, נישט אין ביידע בּתי־מדרשים, נישט בַײ ַא מנין, און אין 
איז ַארַײן און ַארויס דער היים ַאוודאי און ַאוודאי נישט. די שטוב איז געשטַאנען ָאֿפן. ווער עס הָאט געווָאלט, 
 געגַאנגען: געגנֿבעט בַײם רבין הָאט מען נישט, ָאבער קיין לעבעדיק בַאשעֿפעניש איז אין שטוב געווען. 

 ווּו קען זַײן דער רבי? 

דעלעך, ִיווּו זָאל ער זַײן? מין הסּתם אין הימל! ווייניק געשעֿפטן הָאט ַא רבי ֿפַאר ימים־נוראים צו ֿפַארזָארגן? י
 ּפרנסה, שלום, געזונט, גוטע שידוכים, ווילן גוט און ֿפרום זַײן, און די זינד זענען דָאך קיין־איין־הָארע, דַארֿפן
גרויס, און דער ׂשטן מיט זַײנע טויזנט אויגן קוקט ֿפון איין עק וועלט ביז דעם צווייטער, און ער זעט, און 
 ֿפַארקלָאגט, און מסרט ... און ― ווער זָאל העלֿפן, ַאז נישט דער רבי? 

 ר עולם געטרַאכט. ַאזױ הָאט דע

איין מָאל איז ָאבער ָאנגעקומען ַא ליטווַאק, לַאכט ער! איר קענט דָאך די ליטווַאקעס: ֿפון מוסר־סֿפרים הַאלטן 
זיי ווייניק, דערֿפַאר שטָאּפן זיי זיך ָאן מיט ש"ס און ּפוסקים. ווַײזט דער ליטווַאק ַא בֿפירושע גמרא ― די 
, הָאט בַײם לעבן נישט געקָאנט ַארויף אויֿפן הימל, נָאר אויגן שטעקט ער אויס. ַאֿפילו משה רבינו, ווַײזט ער
 געהַאלטן זיך צען טֿפחים אונטערן הימל! נו, גיי שּפַאר זיך מיט ַא ליטווַאק! 

 ― ווּו־דען קומט ַאהין דער רבי? 

― מַײן דאגה! ― ענטֿפערט ער און ציט מיט די ַאקסל, און ּתוך ּכדי דיבור )ווָאס ַא ליטווַאק קען!( ַאז ער זיך 
 ערגיין די זַאך. מישֿב, צו ד

נָאך דעם זעלבן ֿפַארנַאכט, בַאלד נָאך מערֿב, גנֿבעט זיך דער ליטווַאק צום רבין אין חדר ַארַײן, לייגט זיך 
אונטערן רבינס בעט און ליגט. ער מוז ָאּפווַארטן די נַאכט און זען, ווּו דער רבי קומט ַאהין, ווָאס ער טוט 
 סליחות־צַײט. 

ון ֿפַארשלָאֿפן די צַײט; ַא ליטווַאק טוט זיך ַאן עצה: לערנט ער זיך ַאן ַאנדערער ווָאלט אֿפשר אַײנגעדרעמלט א
 אויסנווייניק ַא גַאנצע מסכּתא! איך געדענק שוין נישט, חולין צי נדרים! 

 ֿפַארטָאג הערט ער, ווי מען קלַאּפט צו סליחות. 

 דער רבי איז שוין נישט געשלָאֿפן ַא צַײט. ער הערט אים שוין ַא גַאנצע שעה קרעכצן. 

ווער עס הָאט געהערט דעם נעמירָאווער קרעכצן, ווייס, וויֿפל צער ֿפַאר ּכל יׂשראל, וויֿפל יסורים עס הָאט 
געשטעקט אין זַײן יעדן קרעכץ ... די נשמה ֿפלעגט אויסגיין, הערנדיק דָאס קרעכצן! ַא ליטווַאק הָאט דָאך 
 אויך: דער רבי, זָאל לעבן, אויֿפן ָאבער ַאן אַײזן הַארץ, הערט ער צו און ליגט זיך ווַײטער! דער רבי ליגט זיך
 בעט, דער ליטווַאק אונטערן בעט. 



דערנָאך הערט דער ליטווַאק, ווי די בעטן אין הויז הויבן ָאן סקריּפן ... ווי די בני־בית כַאּפן זיך ַארויס ֿפון די 
טירן ... דיש ווָארט, מען גיסט ווַאסער אויף די נעגל, עס קלַאּפן אויף און צו די ִיבעטן, ווי מען מורמלט ַא י
דערנָאך איז דער עולם ַארויס ֿפון שטוב, עס ווערט ווַײטער שטיל און ֿפינצטער, דורכן לָאדן שַײנט קוים ַארַײן 
 ַא קליין ביסל ליכט ֿפון דער לֿבנה ... 

מודה הָאט ער געווען, דער ליטווַאק, ַאז ווען ער איז געבליבן איינער ַאליין מיטן רבין, איז אים בַאֿפַאלן ַאן 
איז שוין אים אויֿפגעלָאֿפן ֿפַאר שרעק, די ווָארצלען ֿפון די ּפאות הָאבן אים געשטָאכן אין די אימה. די הויט 
 שלייֿפן ווי די נָאדלען. 

 ַא קלייניקייט: מיטן רבין, און סליחות־צַײט, ֿפַאר טָאג, ַאליין אין שטוב! ... 

 ַא ליטווַאק איז דָאך ָאבער אַײנגעשּפַארט, ציטערט ער ווי ַא ֿפיש אין ווַאסער און ליגט. 

 נדלעך, שטייט דער רבי, זָאל לעבן, אויף ... ע

ד דַארף טָאן ... דערנָאך גייט ער צו צו דעם קליידער־ַאלמער און נעמט ַארויס ַא ִיער טוט ער, ווָאס ַא יִיֿפר
ּפעקל ... עס בַאווַײזן זיך ּפויערישע קליידער: לַײוונטענע ּפלודערן, גרויסע שטיוול, ַא סערמענגע, ַא גרויס 
 טן לַאנגן לעדערנעם ּפַאס, אויסגעשלָאגן מיט מעשענע נעגלעך. ֿפוטערן היטל מיט ַא בריי

 דער רבי טוט עס ָאן ... 

 ֿפון דער קעשענע, ֿפון סערמענגע, סטַארטשעט ַארויס ַאן עק ֿפון ַא גרָאבן שטריק ... ֿפון ַא ּפויערשן שטריק! 

 דער רבי גייט ַארויס; דער ליטווַאק ― נָאך! 

דורכגייענדיק, טרעט ָאּפ דער רבי אין קיך, בייגט זיך אַײן, ֿפון אונטער ַא בעט נעמט ער ַארויס ַא הַאק, 
 ֿפַארלייגט זי אונטערן ּפַאס און גייט ַארויס ֿפון שטוב. 

 דער ליטווַאק ציטערט, נָאר ער טרעט נישט ָאּפ. 

סט זיך ַארויס ַא געשריי ֿפון ַא שטילער, ימים־נוראימדיקער ּפחד וויגט זיך איבער די טונקעלע גַאסן. ָאֿפט רַײ
סליחות ֿפון ערגעץ ַא מנין, ָאדער ַא קרַאנקער קרעכץ ֿפון ערגעץ ַא ֿפענצטער ... דער רבי הַאלט זיך ַאלץ אין 
די זַײטן ֿפון די גַאסן, אין די שָאטן ֿפון די הַײזער ... ֿפון איין הויז צום ַאנדערן שווימט ער ַארויס און דער 
 ליטווַאק נָאך אים ... 

ַאק הערט, ווי זַײן אייגן הַארץ־קלַאּפן מישט זיך צוזַאמען מיטן קול ֿפון רבינס שווערע טריט; און דער ליטוו
 ָאבער גייען גייט ער, און קומט צוזַאמען מיטן רבין אויס דער שטָאט ַארויס. 

 הינטער דער שטָאט שטייט ַא וועלדל. 

 טריט און שטעלט זיך ָאּפ בַײ ַא דער רבי, זָאל לעבן, נעמט זיך אין וועלדל ַארַײן. ער מַאכט ַא דרַײסיק־ֿפערציק
ביימל און דער ליטווַאק ווערט נֿבהל־ונשּתומם, זעענדיק, ווי דער רבי נעמט ַארויס ֿפון ּפַאס די הַאק און שלָאגט 
 אין ביימל ַארַײן. 

ער זעט, ווי דער רבי הַאקט און הַאקט, ער הערט ווי דָאס ביימל קרעכצט און קנַאקט. און דָאס ביימל ֿפַאלט, 
לט עס אויף ליּפעס ... די ליּפעס ― אויף דינע שייטלעך; און ער מַאכט זיך ַא בינטל הָאלץ, און דער רבי שּפַא



נעמט עס ַארום מיטן שטריק ֿפון קעשענע, ער ווַארֿפט דָאס בינטל הָאלץ איבער די ּפלייצעס, שטעקט צוריק 
 ַארַײן די הַאק אינעם ּפַאס, לָאזט זיך ַארויס ֿפון ווַאלד און גייט צוריק אין שטָאט ַארַײן. 

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

― ווער איז? ― ֿפרעגט מען דערשרָאקן ֿפון שטוב ַארויס. דער ליטווַאק דערקענט, ַאז עס איז ַא קול ֿפון ַא 
 דענע. ִידענע, ֿפון ַא קרַאנקער יִיי

 ון. ― יַא! ― ענטֿפערט דער רבי אויף ּפויעריש לש

 ― קטָא יַא? ― ֿפרעגט מען ווַײטער ֿפון שטוב. 

 און דער רבי ענטֿפערט ווַײטער, אויף מַאלערוסיש לשון: ווַאסיל! 

 ― ווָאס ֿפַאר ַא ווַאסיל און ווָאס ווילסטו, ווַאסיל? 

 ― הָאלץ, ― זָאגט דער ֿפַארשטעלטער ווַאסיל, ― הָאב איך צו ֿפַארקויֿפן! זייער ביליק; בחצי חינם הָאלץ! 

 נדיק אויף ַא ּתשוֿבה, נעמט ער זיך אין שטוב ַארַײן. און ניט ווַארט

ען מָארגן, זעט ער ַאן ָארעמע שטוב, ִידער ליטווַאק גנֿבעט זיך אויך ַארַײן, און, בַײם גרויען ליכט ֿפון ֿפר
דענע, ֿפַארוויקלט מיט שמַאטעס, און זי זָאגט מיט ַא ִיצעברָאכן, ָארעם ּכלי־בית ... אין בעט ליגט ַא קרַאנקע י
 ביטער קול: 

 ֿפן? מיט ווָאס זָאל איך קויֿפן? ווּו הָאב איך, ָארעמע ַאלמנה, געלט? ― קוי

 ― איך וועל דיר בָארגן! ― ענטֿפערט דער ֿפַארשטעלטער ווַאסיל, אין גַאנצן זעקס גרָאשן! 

 דענע. ִי― ֿפון ווַאנען וועל איך דיר בַאצָאלן? ― קרעכצט די ָארעמע י

דענע און איך געטרוי דיר ִי― נַאריש מענטש, ― מוסרט זי דער רבי, ― זע, דו ביסט ַאן ָארעמע קרַאנקע י
דָאס ביסל הָאלץ, איך בין בטוח, ַאז דו וועסט בַאצָאלן; און דו הָאסט ַאזַא שטַארקן, גרויסן גָאט, און געטרויסט 
  קיין בטחון נישט! אים נישט? און הָאסט אויף אים אויף נַארישע זעקס גרָאשן ֿפַארן בינטל הָאלץ,

― און ווער וועט מיר אַײנהייצן? ― קרעכצט די ַאלמנה, ― איך הָאב דען ּכוח אויֿפצושטיין? מַײן זון איז 
 אויף דער ַארבעט געבליבן. 

 ― איך וועל דיר אַײנהייצן אויך, ― זָאגט דער רבי. 

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

און ַאז ער הָאט ָאנגעצונדן, און דָאס הָאלץ הָאט ֿפריילעך געברענט, הָאט ער געזָאגט, שוין ַא ביסל לוסטיקער, 
 ֿפון די סליחות דעם צווייטן ּפיזמון ... 

 דעם דריטן ּפיזמון הָאט ער געזָאגט, ווען עס הָאט זיך אויסגעברענט און ער הָאט די בלעך ֿפַארמַאכט. 



 דער ליטווַאק, ווָאס הָאט דָאס ַאלץ געזען, איז שוין געבליבן ַא נעמירָאווער חסיד. 

און שּפעטער, אויב ַא חסיד הָאט ַאמָאל דערציילט, ַאז דער נעמירָאווער הייבט זיך אויף, סליחות־צַײט, יעדן 
 טילערהייט: ֿפרימָארגן, און ֿפליט ַארויף אין הימל ַארַײן, ֿפלעגט שוין דער ליטווַאק נישט לַאכן, נָאר צוגעבן ש

 ― אויב נישט נָאך העכער! 

 


