
אויב נישט נָאך העכער
יצחק־לייב ּפרץ

און דער נעמירָאווער ֿפלעגט סליחות־צַײט יעדן ֿפרימָארגן נעלם ווערן, ֿפאַרשווינדן!

ַ מנין, און אין דער הייםמען ֿפלעגט אים נישט זען אין ערגעץ: נישט אין שול, נישט אין ביידע בּתי־מדרשים, נישט בַײ א
ון אַרויס געגאַנגען: געגנֿבעטאַוודאי און אַוודאי נישט. די שטוב איז געשטאַנען ָאֿפן. ווער עס הָאט געווָאלט, איז אַרַײן א

בַײם רבין הָאט מען נישט, ָאבער קיין לעבעדיק באַשעֿפעניש איז אין שטוב געווען.

וווּ קען זַײן דער רבי?

אַרזָארגן? יִידעלעך,וווּ זָאל ער זַײן? מין הסּתם אין הימל! ווייניק געשעֿפטן הָאט אַ רבי ֿפאַר ימים־נוראים צו ֿפ
ן די זינד זענען דָאך גרויס,קיין־איין־הָארע, דאַרֿפן ּפרנסה, שלום, געזונט, גוטע שידוכים, ווילן גוט און ֿפרום זַײן, או

, און ֿפאַרקלָאגט, אוןאון דער ׂשטן מיט זַײנע טויזנט אויגן קוקט ֿפון איין עק וועלט ביז דעם צווייטער, און ער זעט
מסרט ... און ― ווער זָאל העלֿפן, אַז נישט דער רבי?

אַזױ הָאט דער עולם געטראַכט.

סר־סֿפרים האַלטן זייאיין מָאל איז ָאבער ָאנגעקומען אַ ליטוואַק, לאַכט ער! איר קענט דָאך די ליטוואַקעס: ֿפון מו
 גמרא ― די אויגן שטעקט ערווייניק, דערֿפאַר שטָאּפן זיי זיך ָאן מיט ש"ס און ּפוסקים. ווַײזט דער ליטוואַק אַ בֿפירושע

אַלטן זיך צען טֿפחיםאויס. אַֿפילו משה רבינו, ווַײזט ער, הָאט בַײם לעבן נישט געקָאנט אַרויף אויֿפן הימל, נָאר געה
אונטערן הימל! נו, גיי שּפאַר זיך מיט אַ ליטוואַק!

― וווּ־דען קומט אַהין דער רבי?

קען!) אַז ער זיך מישֿב, צו― מַײן דאגה! ― ענטֿפערט ער און ציט מיט די אַקסל, און ּתוך ּכדי דיבור (ווָאס אַ ליטוואַק 
דערגיין די זאַך.

* * *

ן, לייגט זיך אונטערןנָאך דעם זעלבן ֿפאַרנאַכט, באַלד נָאך מערֿב, גנֿבעט זיך דער ליטוואַק צום רבין אין חדר אַרַײ
 ער טוט סליחות־צַײט.רבינס בעט און ליגט. ער מוז ָאּפוואַרטן די נאַכט און זען, וווּ דער רבי קומט אַהין, ווָאס

: לערנט ער זיךאַן אַנדערער ווָאלט אֿפשר אַײנגעדרעמלט און ֿפאַרשלָאֿפן די צַײט; אַ ליטוואַק טוט זיך אַן עצה
אויסנווייניק אַ גאַנצע מסכּתא! איך געדענק שוין נישט, חולין צי נדרים!

ֿפאַרטָאג הערט ער, ווי מען קלאַּפט צו סליחות.

דער רבי איז שוין נישט געשלָאֿפן אַ צַײט. ער הערט אים שוין אַ גאַנצע שעה קרעכצן.

ים עס הָאט געשטעקטווער עס הָאט געהערט דעם נעמירָאווער קרעכצן, ווייס, וויֿפל צער ֿפאַר ּכל יׂשראל, וויֿפל יסור
ך ָאבער אַן אַײזן האַרץ,אין זַײן יעדן קרעכץ ... די נשמה ֿפלעגט אויסגיין, הערנדיק דָאס קרעכצן! אַ ליטוואַק הָאט דָא
דער ליטוואַק אונטערןהערט ער צו און ליגט זיך ווַײטער! דער רבי ליגט זיך אויך: דער רבי, זָאל לעבן, אויֿפן בעט, 

בעט.

* * *

ַּפן זיך אַרויס ֿפון די בעטן,דערנָאך הערט דער ליטוואַק, ווי די בעטן אין הויז הויבן ָאן סקריּפן ... ווי די בני־בית כא
די טירן ... דערנָאך איז דערווי מען מורמלט אַ יִידיש ווָארט, מען גיסט וואַסער אויף די נעגל, עס קלאַּפן אויף און צו 

 קליין ביסל ליכט ֿפוןעולם אַרויס ֿפון שטוב, עס ווערט ווַײטער שטיל און ֿפינצטער, דורכן לָאדן שַײנט קוים אַרַײן אַ
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דער לֿבנה ...

ז אים באַֿפאַלן אַן אימה. דימודה הָאט ער געווען, דער ליטוואַק, אַז ווען ער איז געבליבן איינער אַליין מיטן רבין, אי
 די שלייֿפן ווי דיהויט איז שוין אים אויֿפגעלָאֿפן ֿפאַר שרעק, די ווָארצלען ֿפון די ּפאות הָאבן אים געשטָאכן אין

נָאדלען.

אַ קלייניקייט: מיטן רבין, און סליחות־צַײט, ֿפאַר טָאג, אַליין אין שטוב! ...

אַ ליטוואַק איז דָאך ָאבער אַײנגעשּפאַרט, ציטערט ער ווי אַ ֿפיש אין וואַסער און ליגט.

* * *

ענדלעך, שטייט דער רבי, זָאל לעבן, אויף ...

עמט אַרויס אַ ּפעקל ... עסֿפרִיער טוט ער, ווָאס אַ יִיד דאַרף טָאן ... דערנָאך גייט ער צו צו דעם קליידער־אַלמער און נ
ויס ֿפוטערן היטל מיט אַבאַווַײזן זיך ּפויערישע קליידער: לַײוונטענע ּפלודערן, גרויסע שטיוול, אַ סערמענגע, אַ גר

ברייטן לאַנגן לעדערנעם ּפאַס, אויסגעשלָאגן מיט מעשענע נעגלעך.

דער רבי טוט עס ָאן ...

ויערשן שטריק!ֿפון דער קעשענע, ֿפון סערמענגע, סטאַרטשעט אַרויס אַן עק ֿפון אַ גרָאבן שטריק ... ֿפון אַ פ ּ

דער רבי גייט אַרויס; דער ליטוואַק ― נָאך!

יס אַ האַק, ֿפאַרלייגט זידורכגייענדיק, טרעט ָאּפ דער רבי אין קיך, בייגט זיך אַײן, ֿפון אונטער אַ בעט נעמט ער אַרו
אונטערן ּפאַס און גייט אַרויס ֿפון שטוב.

דער ליטוואַק ציטערט, נָאר ער טרעט נישט ָאּפ.

* * *

ס אַ געשריי ֿפון סליחותאַ שטילער, ימים־נוראימדיקער ּפחד וויגט זיך איבער די טונקעלע גאַסן. ָאֿפט רַײסט זיך אַרוי
אַלץ אין די זַײטן ֿפון דיֿפון ערגעץ אַ מנין, ָאדער אַ קראַנקער קרעכץ ֿפון ערגעץ אַ ֿפענצטער ... דער רבי האַלט זיך 

ר ליטוואַק נָאך אים ...גאַסן, אין די שָאטן ֿפון די הַײזער ... ֿפון איין הויז צום אַנדערן שווימט ער אַרויס און דע

נס שווערע טריט; ָאבער גייעןאון דער ליטוואַק הערט, ווי זַײן אייגן האַרץ־קלאַּפן מישט זיך צוזאַמען מיטן קול ֿפון רבי
גייט ער, און קומט צוזאַמען מיטן רבין אויס דער שטָאט אַרויס.

* * *

הינטער דער שטָאט שטייט אַ וועלדל.

ט זיך ָאּפ בַײ אַ ביימלדער רבי, זָאל לעבן, נעמט זיך אין וועלדל אַרַײן. ער מאַכט אַ דרַײסיק־ֿפערציק טריט און שטעל
אַק און שלָאגט אין ביימלאון דער ליטוואַק ווערט נֿבהל־ונשּתומם, זעענדיק, ווי דער רבי נעמט אַרויס ֿפון ּפאַס די ה

אַרַײן.

 ביימל ֿפאַלט, און דערער זעט, ווי דער רבי האַקט און האַקט, ער הערט ווי דָאס ביימל קרעכצט און קנאַקט. און דָאס
טל הָאלץ, נעמט עס אַרוםרבי שּפאַלט עס אויף ליּפעס ... די ליּפעס ― אויף דינע שייטלעך; און ער מאַכט זיך אַ בינ

 די האַק אינעם ּפאַס,מיטן שטריק ֿפון קעשענע, ער וואַרֿפט דָאס בינטל הָאלץ איבער די ּפלייצעס, שטעקט צוריק אַרַײן
לָאזט זיך אַרויס ֿפון וואַלד און גייט צוריק אין שטָאט אַרַײן.

אין ֿפענצטערל.אין אַ הינטערגעסל שטעלט ער זיך ָאּפ בַײ אַן ָארעם, האַלב אַײנגעברָאכן הַײזל און קלאַּפט ָאן 

 קול ֿפון אַ יִידענע, ֿפון― ווער איז? ― ֿפרעגט מען דערשרָאקן ֿפון שטוב אַרויס. דער ליטוואַק דערקענט, אַז עס איז אַ
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אַ קראַנקער יִידענע.

― יאַ! ― ענטֿפערט דער רבי אויף ּפויעריש לשון.

― קטָא יאַ? ― ֿפרעגט מען ווַײטער ֿפון שטוב.

און דער רבי ענטֿפערט ווַײטער, אויף מאַלערוסיש לשון: וואַסיל!

― ווָאס ֿפאַר אַ וואַסיל און ווָאס ווילסטו, וואַסיל?

ם הָאלץ!― הָאלץ, ― זָאגט דער ֿפאַרשטעלטער וואַסיל, ― הָאב איך צו ֿפאַרקויֿפן! זייער ביליק; בחצי חינ

און ניט וואַרטנדיק אויף אַ ּתשוֿבה, נעמט ער זיך אין שטוב אַרַײן.

* * *

רעמע שטוב, צעברָאכן,דער ליטוואַק גנֿבעט זיך אויך אַרַײן, און, בַײם גרויען ליכט ֿפון ֿפרִיען מָארגן, זעט ער אַן ָא
 מיט אַ ביטער קול:ָארעם ּכלי־בית ... אין בעט ליגט אַ קראַנקע יִידענע, ֿפאַרוויקלט מיט שמאַטעס, און זי זָאגט

― קויֿפן? מיט ווָאס זָאל איך קויֿפן? וווּ הָאב איך, ָארעמע אַלמנה, געלט?

― איך וועל דיר בָארגן! ― ענטֿפערט דער ֿפאַרשטעלטער וואַסיל, אין גאַנצן זעקס גרָאשן!

― ֿפון וואַנען וועל איך דיר באַצָאלן? ― קרעכצט די ָארעמע יִידענע.

טרוי דיר דָאס ביסל― נאַריש מענטש, ― מוסרט זי דער רבי, ― זע, דו ביסט אַן ָארעמע קראַנקע יִידענע און איך גע
געטרויסט אים נישט? אוןהָאלץ, איך בין בטוח, אַז דו וועסט באַצָאלן; און דו הָאסט אַזאַ שטאַרקן, גרויסן גָאט, און 

הָאסט אויף אים אויף נאַרישע זעקס גרָאשן ֿפאַרן בינטל הָאלץ, קיין בטחון נישט!

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

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

* * *

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

סל לוסטיקער, ֿפון דיאון אַז ער הָאט ָאנגעצונדן, און דָאס הָאלץ הָאט ֿפריילעך געברענט, הָאט ער געזָאגט, שוין אַ בי
סליחות דעם צווייטן ּפיזמון ...

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

דער ליטוואַק, ווָאס הָאט דָאס אַלץ געזען, איז שוין געבליבן אַ נעמירָאווער חסיד.

ות־צַײט, יעדן ֿפרימָארגן,און שּפעטער, אויב אַ חסיד הָאט אַמָאל דערציילט, אַז דער נעמירָאווער הייבט זיך אויף, סליח
הייט:און ֿפליט אַרויף אין הימל אַרַײן, ֿפלעגט שוין דער ליטוואַק נישט לאַכן, נָאר צוגעבן שטילער

― אויב נישט נָאך העכער!
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