
בערל דער שנַײדער 
יצחק־לײב ּפרץ

ערֿב יום־ּכיּפור, אין בערדיטשעװער שול. צוגעֿפַאלן איז די נַאכט.

די זקנים הָאבן ָאּפגעזָאגט: "על דעת המקום ועל דעת הקהל..." צעגַאנגען זיך אױף זײערע ערטער. ר' לוי יצחק
שטײט בַײם עמוד. ער דַארף זָאגן "ּכל־נידרי" און — שװַײגט.

ַאלע אױגן הענגען אױף זַײן רוקן. אין עזרת־נשים — ַא שטילקײט. װי אױֿפן ים ֿפַאר ַא רעש. ער װעט ָאנהײבן, און
אֿפשר, װי זַײן שטײגער איז ַאמָאל, מיט ַא הקדמה. װעט זיך ֿפריִער אױסטענהן, ּכדבר איש אל רעהו, מיטן רבונו־

של־עולם — אױף מַאמע־לשון...

נָאר ר' לוי יצחק שטײט, אַײנגעהילט אין קיטל און טלית ֿפַארן עמוד און שװַײגט.

װָאס בַאטַײט עס?

זענען די שערי־ּתֿפילה ַאזױ שּפעט נָאך ֿפַארמַאכט? הָאט ר' לוי יצחק קײן ּכוח נישט ָאנצוקלַאּפן? ער שטײט מיטן
קָאּפ ַא ביסל איבערגעבױגן, מיט ַאן אױער ַארױף:, גלַײך ער הערט עּפעס ֿפון דָארט. װיל ער הערן אױֿפשליסן?

און ּפלוצלונג דרײט זיך ר' לוי יצחק אױס צום עולם און גיט ַא רוף: ― שמׂש!

לױֿפט דער שול־שמׂש צו, ֿפרעגט ער אים:

― בערל דער שנַײדער שױן דָא?

דער עולם װערט נֿבהל ונשּתומם. דער שמׂש שטַאמלט: ער װײס נישט: הײבט זיך ָאן אומצוקוקן. ר' לוי יצחק ַאלײן
קוקט זיך אױך ַארום.

― נײן, ער איז נישטָא! ― זָאגט ער. ― אין דער הײם געבליבן. און װענדט זיך נָאך ַאמָאל צום שמׂש:

― גײ ַאהײם צו בערל שנַײדער און רוף אים ַאהער! זָאג, איך, לוי יצחק דער מרָא דַאתרָא, רוֿפט.

גײט ער, דער שמׂש.

בערל דער שנַײדער װױנט אין שול־געסל, נישט װַײט ֿפון שול. װַארט מען נישט לַאנג. קומט ער, בערל שנַײדער, ָאן
קיטל און, אין דער װָאכעדיקער קַאּפָאטע, מיט ַאן ָאנגערוקטן ּפנים און אױגן — הַאלב בײזע, הַאלב צעשרָאקענע,

און גײט צו צו ר' לוי יצחקן:

― איר הָאט מיך גערוֿפן, רבי, בין איך צו אַײך געקומען!

"צו אַײך" איז ער מטעים.

שמײכלט ר' לוי יצחק.

― זָאג נָאר ― מַאכט ער ― בערעלע, װָאס רעדט מען עס ַאזױ־ֿפיל ֿפון דיר אין דער הײך? עס איז דָאך ֿפול מיט
דיר ּפמליא־של־מעלה. עּפעס ַא רעש הָאסטו ָאנגעמַאכט: מען הערט נישט מער, נָאר: בערל דער שנַײדער און בערל

דער שנַײדער.



― ַאהַא! ― מַאכט בערל שנַײדער מיט ניצחון.

― הָאסט עּפעס ַא טענה?

זָאגט ער: ַאװדאי!

― צו װעמען?

― צום רבונו־של־עולם! ― זָאגט ער.

דער עולם ַארום װָאלט דעם שנַײדערוק צעריסן: ר' לוי יצחק צעשמײכלט זיך נָאך ברײטער.

― אֿפשר װעסטו, בערל, דערצײלן, װעגן װָאס עס גײט?

― ַאדרבא! ― זָאגט בערל דער שנַײדער, ― מהיכא־ּתיתי ― זָאגט ער ― איך קָאן ַאֿפילו ֿפַאר אַײך ַא דין־ּתורה
הָאבן! זָאל איך טענהן?

― רעד.

טענהט ער, בערל דער שנַײדער:

― איבערן גַאנצן זומער לא־עליכם, רבי, קײן שטָאך ַארבעט נישט געהַאט... נישט ֿפון ַא ייִד, נישט, להֿבדיל, ֿפון ַא
ּפױער. כָאטש לײג זיך ― זָאגט ער ― און שטרעק אױס די צונג.

― אַײ ― גלײבט זיך נישט ר' לוי יצחק ― זרע ַאֿברהם, יצחק ויעקֿב זענען דָאך רחמנים בני רחמנים, געדַארֿפט
זיך ֿפַארטרױען.

― דָאס נישט, רבי, איך זָאג נישט און איך נעם נישט!

קײן מּתנת בׂשר־ודם װיל ער נישט. ער הָאט ַאזַא חלק אין רבונו־של־עולם װי יענער...

װָאס ער הָאט יָא געטָאן, — ַא מײדל הָאט ער, הָאט ער עס ַאװעקגעשיקט דינען, ערגעץ ַאנדערש, אין ַא גרעסערער
שטָאט ַארַײנגעשיקט.

זיצט ער ַאזױ אין דער הײם און װַארט, װָאס זַײן ליבער נָאמען װעט טָאן...

ֿפַאר סוּכות, די טיר עֿפנט זיך. ַאהַא! דערװַארט זיך: און עס קומט טַאקע ַארַײן ַא שליח מיוחד ֿפון ּפריץ, מען רוֿפט
אים אונטערשלָאגן ַא ּפעלץ.

גוט. דער רבונו־של־עולם שּפַײזט! ֿפָארט ער, קומט ער אין ּפַאלַאץ ַארַײן. מען ֿפירט אים אין ַא חדר־מיוחד ַארַײן,
מען גיט אים איבער ַאן אונטערשלַאק און מען גיט אים איבער ֿפעלעכלעך.

― זָאלט איר זען, רבי, ֿפוקסענע ֿפעלעכלעך! ֿפון ֿפוקסן־לַאנד...

עס איז דָאך ּכל־נדרי־צַײט, איז אים ר' לוי יצחק מזרז:

― הּכלל, הָאסטו אונטערגעשלָאגן, געטָאן דַײנס בשלמות. װָאס איז װַײטער געשען?...

― ַא קלײניקײט איז געשען! דרַײ ֿפעלעכלעך זענען געבליבן.

― הָאסטו זײ צוגענומען?



― נישט ַאזױ לַײכט, רבי, װי עס רעדט זיך! ַאז מען קומט ַארױס ֿפון ּפַאלַאץ שטײט בַײ דער ברָאם ַא שומר. הָאט ער
ַא חשד, בַאזוכט ער, טוט די שטיװל אױס. און געֿפינט מען, רבי, בַײ מיר, חס ושלום, ֿפעלעכלעך, הָאט דער ּפריץ

ּכלֿבים, הָאט דער ּפריץ ריטער...

― נו, װָאס הָאסטו געטָאן?

― איז דָאך ָאבער בערל — בערל שנַײדער! גײ איך מיר, רבי, אין קיך ַארַײן, בעט מען זָאל מיר ַאהײם געבן ַא
ברױט...

― ּפת עּכו"ם, בערל!

― נישט, חלילה, צום עסן, רבי! ― מען הָאט מיר געגעבן ַא ברױט, ַא גרױס ברױט. איך גײ דערמיט צוריק אין
שטוב ַארַײן, שנַײד עס אױף, הױל עס אױס, קנעט דָאס װײכע ַאזױ לַאנג אין די הענט, ביז עס װערט דורכגענומען

מיט שװײס און װַארף עס דעם ּכלֿב, װָאס ליגט אין חדר. ַא ּכלֿב הָאט ליב מענטשן־שװײס. און די דרַײ ֿפעלעכלעך
ּפַאק איך אין אױסגעהױלטן ברײטל ַארַײן. און גײ.

בַײ דער ברָאם:

― װָאס טרָאגסטו, זשידיקל, אונטערן ָארעם?

װַײז איך: ַא ברױט!

איך קום בשלום ַאריבער און ַא ביסל װַײטער מַאך איך שױן ֿפיס...און גײ נישט מיטן װעג, איבער די קשַאקעס גײ
איך. ֿפעלד אױס, ֿפעלד אַײן: ַא קורצע װעג — ַא ֿפעלדװעג.

גײ איך און טַאנץ ַא ביסל אונטער: ַאן אתרוג װעט זַײן, ַא לולֿבל! נישט קהלס. נישט געבָארגט ... טַײערע
ֿפעלעכלעך ...

הײבט ָאבער ָאן די ערד אונטער מיר עּפעס צו ציטערן!...איך דערקען שױן דָאס ציטערן. ַא רַײטער יָאגט הינטער
מיר. מען יָאגט מיר נָאך! דער מַאמעס מילך װערט מיר ַאנטרונען. מן־הסּתם, איבערגעצײלט די

ֿפעלעכלעך...ַאנטלױֿפן איז נַאריש, ַא רַײטער, דעם ּפריצס ַא ֿפערד...כַאּפ איך, קודם ּכל, דָאס ברײטל און װַארף
אין די קשַאקעס ַארַײן. מַאך מיר ֿפונדעסטװעגן ַא סימן, ַא גוטן סימן, און שטעל מיך ָאּפ. מען רוֿפט שױן:

― בערקָא! הַא, בערקָא!

דָאס איז ער, דעם ּפריצס קָאזַאקל, איך דערקען זַײן קולכל! אינעװײניק, רבי, ציטערט! די נשמה איז אין די
קנעכל, נָאר בערל שנַײדער דרײט זיך אױס, און גײט ַאקעגן, מּכלומרשט ּכאחד הָאדם.

װַײזט זיך אױס — ַאן אומזיסטע שרעק!

איך הָאב ֿפַארגעסן ַא הענגער ָאנצונײען, הָאט מען נָאך מיר ַא רַײטער געשיקט.

און ער שלעּפט מיך שױן אױֿפן סוס ַארױף. דרײט עס אױס, מען רַײט שױן...

בענטש איך אין הַארצן גומל, נײ ָאן דעם הענגער און גײ צוריק.

איך קום צום סימן: ואיננו — נישטָא דָאס ברױט!

שױן לַאנג נָאך שניט; קײן בן ָאדם גײט דָא נישט, קײן ֿפױגל אין דער װעלט װעט ַאזַא מׂשא נישט אױֿפהײבן...ֿפַארשטײ
איך, װער עס הָאט עס געטָאן...



ֿפרעגט ר' לוי יצחק:

― װער?

― ער! ענטֿפערט בערל שנַײדער, און טַײט מיטן ֿפינגער צו דער הײך — דער רבונו־של־עולם, זַײן מעׂשה ידו,
רבי! און איך װײס ֿפַאר װָאס...ער, דער הַאר דער גרױסער, װיל נישט, ַאז זַײן קנעכט, ַאז איך, זַײן בערל דער

שנַײדער, זָאל נעמען ייִּתור ...

― נו ַאװדאי ― מַאכט ר' לוי יצחק װײך ― על ּפי דין...

― דין־שמין! ― מַאכט בערל, ― ער װײסט ַאז ַא מינהג ברעכט ַא דין. און נישט איך ― זָאגט ער ― הָאב ייִּתור
בַאשַאֿפן, ַא מינהג ֿפון קדמונים!

― און װידער ― טענהט ער ― ֿפַארקערט: איז דער רבונו־של־עולם ַאזַא גרױסער, שטָאלצער ּפריץ, און װיל
נישט, ַאז דער ָארעמסטער עֿבד ֿפון זַײנע עֿבדים, זַײן קנעכט בערל דער שנַײדער, װָאס דינט בַײ אים, זָאל נעמען

ייִּתור, — זָאל ער געבן ּפרנסה. זָאל ער, װי ַא ּפריץ, געבן ָארדינַאריע!

נישט דָאס און נישט דָאס, װיל ער נישט.

― װיל איך ― זָאגט ער ― דעם רבונו של עולם נישט דינען. איך הָאב ― זָאגט ער ― ַא נדר געטָאן: אױס!

גיט דער עולם ַארום ַא ברום, װי ַא בער, הײבן זיך הענט — װיל מען צולױֿפן, ר' לוי יצחק מַאכט:

― שַא!

דער עולם בלַײבט שטיל און ר' לוי יצחק ֿפרעגט בנעימות:

און װָאס װַײטער, בערל?

― גָארנישט! ― דערצײלט ער, ― איך קום ַאהײם, איך װַאש מיך נישט, איך עס אומגעװַאשן, מַײן ּפלוניתטע װיל
עֿפענען ַא מױל, — ַא ֿפליַאסק! איך לײג מיך; ָאן ַא קריַאת־שמע לײג איך מיך. די לעֿפצן װילן ַאלײן זָאגן: איך

ֿפַארבַײס מיט די צײן. אין דער ֿפרי: קײן ברכה, קײן נטילת־ידים, קײן דַאװנען, קײן טלית וּתֿפילין, "גיב עסן!" מַײן
ּפלוניתטע מַאכט ֿפיס ֿפון שטוב ַארױס. אין דָארף ַארַײן, צום ֿפָאטער, צום ַארענדַאר געלָאֿפן איז זי. איז ָאן ַא װַײב!
איך הָאב נָאך הנאה דערֿפון. איך, װי איך, איך בין בערל שנַײדער. זי, ַא שװַאכע ייִדענע, זָאל זי נישט זַײן אין דער

מיט! און איך טו מיר מַײנס: קײן סוּכה, קײן אתרוג, קײן לולֿב, איך נעם ַאמָאל ַא ביסל; יום־טוֿב מַאך איך קײן
קידוש נישט. לא! ׂשימחת ּתורה כַאּפ איך, װי מרדכי נָאך דער גזירה, און טו ָאן ַא זַאק איבערן קָאּפ. להכעיס!

קומט סליחות־צַײט, װערט ַא ביסל קַאלעמוטנע. דער שמׂש קלַאּפט, דָאס הַארץ קלַאּפט, עס ציט...בין איך דָאך
ָאבער בערל שנַײדער! ַא װָארט הַאלט איך! איך דעק מיך צו איבערן קָאּפ, איך הַאלט אױס! נישט זען... עס קומט
ראש־השנה — איך ריר מיך נישט. עס קומט די צַײט ֿפון שוֿפר בלָאזן, כַאּפ איך װַאטע און ֿפַארשטָאּפ די אױערן...
עס רַײסט, דָאס הַארץ רַײסט, ַא צער בעלי־חײם, רבי...און איך מיאוס מיך ֿפַאר מיר ַאלײן. גײ ַארום אומגעװַאשן,

אין אומרײנקײט. ַא שטיקל שּפיגעלע הענגט, איך דרײ עס איבער צו דער װַאנט, איך װיל מַײן ּפרצוף נישט
זען...דער עולם, דערהער איך, גײט צו ּתשליך...

ער בלַײבט שטיל ַא װַײלע און שּפרינגט בַאלד אונטער!

― ָאבער גערעכט, רבי, בין איך! ָאּפטרעטן מיט גָארנישט װעל איך נישט!

טרַאכט ר' לוי יצחק ַא װַײלע און ֿפרעגט:



― און װָאס־זשע װילסטו, בערל שנַײדער? ... װילסט ּפרנסה?

בערל בַאלײדיקט זיך:

― קַײ און שּפַײ ּפרנסה! ּפרנסה הָאט ער ֿפריִער געזָאלט געבן! און ּפרנסה קומט יעדן! דעם ֿפױגל אין דער לוֿפט,
דעם װערעמל אױף דער ערד, ּפרנסה איז ָארדינַאריע, ַאצינד װיל בערל שנַײדער מער!

― זָאג, בערעלע, װָאס.

און בערל שטעלט זיך ָאּפ:

― אמת, רבי, יום־ּכיּפור איז נָאר מכּפר אױף עֿבירות שבין ָאדם למקום?

― אמת!

― און עֿבירות שבין ָאדם לחֿברו — נישט?

― נײן!

גלַײכט זיך בערל שנַײדער אױס אין דער הײך, װי ַא סטרונע, און זָאגט ֿפעסט און הױך:

― װיל איך, בערל שנַײדער, ַאנדערש זיך נישט אונטערגעבן, ַאנדערש צוריק אין דער דינסט צום רבונו־של־עולם
נישט ַארַײנטרעטן, ביז דער רבונו־של־עולם װעט נישט דָאס יָאר, מיר צוליב, מוחל זַײן די עֿבירות אױך! בין איך

גערעכט, רבי?

― גערעכט! ― ענטֿפערט ר' לוי יצחק ― און הַאלט דיך ― זָאגט ער ― בַײ דער דעה, מען װעט דיר מוזן
נָאכגעבן...

און ער קערט זיך אום צום עמוד, קוקט ַארױף, הערט זיך אַײן ַא װַײלע און איז בַאלד מֿבׂשר:

― הָאסט געּפועלט, בערל! גײ נָאך קיטל און טלית!


