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  ַאש שלום

  צדיק- ַא דָארף
  )לעגענדע-ֿפָאלקס(

  
  
  
און , בַאדעקטן ים ֿפון גרינעם גרָאז ליגט ער בַאהַאלטן-ַא טױ אין

װָאס דער ֿפָאטער הָאט זײ אים , ּפַאשעט זַײנע שעֿפעלעך
  .איבערגעגעבן
  

 װײסט ער ”יִידיש„װי ער הײסט אין  .”יַאשעק„מען רוֿפט אים 
 ניט ”עליה„ם קײן מָאל נָאך צו קײן מען הָאט אי. ַאלײן אױך ניט
  .אױֿפגערוֿפן

  
דער ֿפָאטער . ַא גרָאבער יונג, ַאז ער איז ַא ּפױער, ַאלע װײסן

ער ; איז זיך אין גַאנצן ֿפון אים מיאש, יצחק מילכיקער, זַײנער
און נָאר יוצא צו . װעט נָאך אים אֿפילו קײן קדיש ניט קענען זָאגן

  .געברַאכט ַא מלמד ֿפון שטָאטזַײן הָאט ער אים ַארָאּפ
  

, הונדערט מָאל. דער מלמד ַארבעט מיט אים מיט ַאלע ּכוחות
ַאזױ װי ניט , און ער, הונדערט מָאל זָאגט ער איבער יעדעס װָארט

  !”גוט װָאך„ קמץ אלף זָאל דיר זַײן –אים װָאלט מען געמײנט 
  

 און זָאגט דער מלמד, קָאּפ-גײ הָאב צו טָאן מיט ַאן אײזל –
און , און די מוטער קוקט אױף איר זון, שָאקלט מיטן קָאּפ

  .קרעכצט
  

, ער? דַאװנען. מען הײסט אים אֿפילו ניט קײן סידור נעמען
ַא חרּפה ֿפַאר זַײן ? װּו קומט ער צו גָאט? װעט דַאװנען, ”יַאשעק„

  !שמע זָאגן-ער זָאל קריאת, ליבן נָאמען
  

לױט זַײן ֿפַארשטַאנד און ֿפילט און דָאך ֿפַארשטײט יַאשעק גָאט 
  .אים אין זַײן הַארץ
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אומעטום װּו ער טוט ַא קוק מיט , און ער זעט גָאט אומעטום

װּו דָאס װַאסערל גיסט זיך אין , זַײנע אױגן׃ ער זעט אים דָארט
סודות דער שטילן רוִיקן בַאגרָאזטן - דער שטיל און דערצײלט סודי

רן און ציט זיך איבע, ט דער װָאלקןאון ֿפון דָארט װַײט קומ; ברעג
, דעמָאלט שּפירט ער עּפעס, טהימל מיט ַא טרױעריקע טונקלהײ

  ...בענקט ער נָאך עּפעס, װיל ער עּפעס
  

... עס בליצט, עס שלָאגט ַא דונער, װען עס גײט ַא גרױסער װָאלקן
, ָאדער ַא שװערער געֿפיל הילט אַײן דָאס דָארף... צו ַא רעגן גיסט

װען מען הָאט דעם ַאלטן מַאטשעק ַאֿפירגענומען ֿפון ,  מָאלװי ַא
מַאשין און ֿפון אונטערגעהַאקטן ֿפוס הָאט -אונטער דער שנַײד

דערשּפירט ער , דעמָאלט... דָאס דָארף טרױערט... בלוט גערונען
און ניט אױֿפהײבן דעם קָאּפ , און ניט אין הימל װױנט גָאט! גָאט

ַאז , אים דַאכט זיך, נײן; מען זָאל אים זען, צום הימל דַארף מען
 װּו, דָארט, אין ַא גרױסער שטָאט, װַײט, גָאט װױנט ערגעץ װַײט

און װּו ַאלע גרױסע ׂשררות , דער גרױסער ׂשררה ֿפון דָארף װױנט
און גרױסע , און די ַאלע גרױסע ׂשררות. און גרױסע לַײט װױנען

ַאזױ װי סטַאך און , ”רָאבקעסּפַא„ס 'װי גָאט, לַײט זַײנען ניט מער
  . ֿפון דָארף”ּפריץ„װָאיטעק זַײנען ּפַארָאבקעס בַײם 

  
אֿפילו ניט צו זַײן זַײנס ַא ? װי קומט ער צו גָאט, ָאבער ער
מוז אױך זַײן ַא , טרַאכט ער בַײ זיך, ַא ּפַאסטוך בַײ גָאט! ּפַאסטוך

ו דער ּפריץ און װער װײסט צ! ַא ּפריץ ַא גרױסער, ”ּפַאן„גרױסער 
װעט מען ? ס ֿפערד'ֿפון זײער דָארף איז כָאטש ַא קוטשער בַײ גָאט

  ?צולָאזן, יַאשעקן, אים
  

און רועט , װען דער הימל איז רײן און הײל, נָאר טײל מָאל
און די גרעזער , אין ַא בלױען ֿפליסנדיקן שלײער, ֿפַארחלומט

יז דָאס גרעזל און ַארַײנגעװָארצלט א, װַאקסן זיך אונטער במנוחה
און דָארט , און קוקט זיך שטיל אין הימל ַארַײן, אין דער ערד

 דער גרינער זײדע ֿפון –װַאל  קעגנאיבער שטײט דער ַאלטער
ַא ֿפור , און דָארט װַײטער ציט זיך צװישן די גרָאזן דער װעג, דָארף
און ֿפון אױבן דער הימל ציט ... און ַא יִיד גײט ערגעץ װַײט, ֿפָארט

, זיך אױך ערגעץ װַײט ַאװעק און גײט װָאס ַא מָאל נידעריקער
און ... ביז ער לָאזט זיך אין גַאנצן ַארָאּפ אױף דער ערד, נידעריקער

 און ”סטָאדָאלע„זיצט זיך אױף דער שװעל ֿפון דער , יַאשעק, ער
הָאט זיך גָאט ַא ביסל , דענסטמָאל דַאכט זיך אים... קוקט
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און איז זיך דָא , ֿפון די ּפריצים, ”ׂשררות„ די ַארַײנגעכַאּפט ֿפון
אױסגעצױגן זיך און ליגט , ַאלײן ַאהער געקומען אין ֿפעלד ַארַײן

  ...זיך ַאזױ און װַארט
  

ָאט , און יַאשעק װיל ַא דַאנק און ַא לױב ָאּפגעבן ֿפַאר דעם ַאלעס
  .װָאס איז ַארום און ַארום

  
ביז ער , ן גײען ַאזױ לַאנגאון טײל מָאל װילט זיך אים גײען או

װּו , װּו גָאט װױנט, װעט ָאנקומען דָארט צו דער גרױסער שטָאט
  !זַײן ּפַאלַאץ שטײט

  
 –! װעל איך צוגײן און ַא קוש טָאן גָאט אין הַאנט ַארַײן –

  .טרַאכט ער זיך
  

  נָאר בַאלד זיֿפצט ער ָאּפ׃
  
  ?מען װעט מיך דען צולָאזן –
  

נָאר דָארט , ס ּפַאלַאץ'צו גָאט, ט ערטרַאכ, ער קען צוקומען
געלע , ַאזױנע הױכע מיט בלױע סטענגעס, ”שװַײצער„שטײען 

ַאזױנע װי ער הָאט , איבערגעלעגטע שטיװל און רױטע ֿפרעק
װָאס זַײנען געקומען צו זַײן ּפריץ אױֿפן , געזען בַײ די ּפריצים

  ... און זײ װעלן אים ַאװעקיָאגן–דָארף אױף ַא בַאל 
  

ַאז גָאט איז , ַאז מען דַארף ניט גײען, ון בַאלד דַאכט זיך איםא
ָאן , ּפַאלַאץ ַאז די שװַײצער היטן ַא לײערן, אױֿפן ֿפרַײען ֿפעלד

  !גָאט
  
און ...  לערנט אים דער רבי ֿפון סידור”אל מלך נאמן„ –

איז עּפעס ַא מין , דַאכט זיך אים, נאמן-מלך-דער אל
דַארֿפן די שװַײצער , גט איםַאז מען זָא, װָאס, שּפרָאך

  ...ס ּפַאלַאץ'ַארַײנלָאזן אין גָאט
  

ַא געבעט ָאן , ָאבער צו גָאט הָאט ער ַאן ַאנדער מין געבעט
ַא געבעט װָאס װַאקסט בַײ אים אין הַארץ און דערֿפילט , װערטער

  !דָאס הַארץ און איבערֿפילט עס און רַײסט זיך ַארױס מיט ַא ֿפַײף
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שטעלט אױף , לײגט ער צװײ ֿפינגער אין מױל ַארַײן, ער װיל בעטן
  !און זַײן ּתֿפילה הילכט אין גַאנצן װַאלד. גיט ַא בלָאז, די ליּפן
  

  !ֿפַארשטײט זײער גוט זַײן געבעט, און גָאט ֿפַארשטײט אים
  

װען , װען עס װילט זיך ֿפַײֿפן צו גָאט, און ער ֿפַײֿפט נָאר דעמָאלט
  ...ַאז מען ברױך ֿפַײֿפןער ֿפילט 

  
װַײט אױֿפן ֿפרַײען , ליגט ערגעץ װַײט, דַאכט זיך אים, און גָאט

און הָאט , װי ער ֿפַײֿפט, שמעקנדיקן ֿפעלד און הערט זיך אַײן
  .און ֿפרײט זיך דערמיט, הנאה ֿפון זַײן ֿפַײֿפן

  
 ”נָאסיק„ַאז . ”ֿפַײֿפן„, װײסט ער, ַאלע! און ניט ער ַאלײן ֿפַײֿפט

װַארֿפט מיטן , הונט הײבט ָאן ּפלוצלונג צו בילן-דער דָארֿפס
 ”נָאסיק„ זָאגט ער׃ –קוקט אין הימל ַארַײן און בילט , װײדל
שטעקט ,  גײט ַאהײם ֿפַארנַאכט ֿפון ֿפעלד”װַײסע„ַאז די ; דַאװנט

טרױערדיקן בעטש׃ , און גיט ַא לַאנגן, ַארױס די בַאגַײװערטע צונג
 דַאװנט ”בָאלַאן„דער .  דַאװנט”װַײסע„ר׃ די טרַאכט ע, ע-ע-מע

שטעלט זיך אױף די , ער צעבריקעט זיך: אױף ַאן ַאנדער אוֿפן
ַאלע  !ר-ר-בײגט שטײף דעם קָאּפ אױס׃ בָאר, הינטערשטע ֿפיס

אײנער רױמט אַײן דער ... אֿפילו די ֿפרעש אין װַאסער, דַאװנען
  !קװַא, צװײטן׃ קװַא

  
שמע -קריאת, װָארן דרַײצן יָאריַאשעק איז שױן ַאלט גע –

  .און עס איז ֿפַאר ראש השנה, קען ער נָאך ניט זָאגן
  

ָאריקן ראש יאון דער רבי ַארבעט מיט יַאשעקן כָאטש אױף הַײ
 מען זָאל אים קענען –שמע זָאגן -השנה נָאר בלױז קריאת
  .מיטנעמען אין שטָאט ַארַײן

  
קױֿפט ַא נַײעם צַײגענעם טוֿב הָאט מען יַאשעקן גע-און לּכֿבוד יום

  ...און ַא נַײ היטל, ַא ּפָאר שטיװל, ָאנצוג
  

  .שמע זָאגן-זָאל ער כָאטש קריאת
  
ַאלע , קלײן און גרױס; ֿפול ָאנגעּפרָאּפט אין די שול –

ַאלע , ַאריבערגעצױגן מיט די טליתים, ָאנגעטָאן אין װַײסן
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 ַאלץ, און רוֿפן, און שרַײען, שטײען און שָאקלען זיך
  .העכער און העכער

  
, ברענען זיך די זיבן גרױסע װַאקסענע ליכט װּו עס, בַײם עמוד

לַאנגע װײנענדיקע טענער און ... שטײט דער חזן מיט משוררים
בַאגלַײט מיט הַאלבע ָאּפגעריסענע דערשטיקטע קולות לָאזן זיך 

  הערן׃
  
  ...ומי למות, םמי לחיי –
  

 ַארױס מיט ַא מָאל ֿפון דער און ַא ֿפַארשטיקט װײנען רַײסט זיך
די , און יַאשעק שטײט ָאנגעטָאן אין צַײגענעם ָאנצוג. װַײבערשול

ער . העלע הָאר לָאזן זיך ַארױס ֿפון דער ַארױֿפגערוקטן היטל
, שּפַארט זיך ַארױף אױבנָאן, ּפלוצים רירט ער זיך ֿפון ָארט, שטײט

װָאס ,  סידורדער, שטעלט זיך אין דער זַײט קעגנאיבער דעם חזן
ַאז ער , מען זָאל כָאטש מײנען, דער ֿפָאטער הָאט אים געגעבן

און ער שטײט , גליטשט זיך אים ֿפון דער הַאנט ַארױס, דַאװנט
  .און קוקט, געעֿפנטע אױגן-מיט װַײט

  
אײנער װינקט צום , ַא ּפָאר װױלע יונגען בַאמערקען יַאשעקן

בַאלד גײט אײנער , שטיללַאכען אין דער , װַײזן אױף אים, צװײטן
  .צו און גיט אים ַא שנעל אין נָאז

  
ַא מָאל , גלָאצט מיט די אױגן, ער שטײט! ֿפילט ניט, ער הערט ניט
ָאט זײט ער דָאס . ַא מָאל אױף די װײנענדיקע יִידן, אױף דעם חזן

מיט די גרױסע גָאלדענע ,  בַײם ארוןטװַײסע ּפרוכת װָאס הענג
  .”'קודש לה„אותיות׃ 

  
טרַאכט ער , דָארט אונטערן ּפרוכת,  דָארט–גָאט מוז ַאצונד זַײן 

  .בַײ זיך
  

זי בַאמערקט , שול קוקט ַארָאּפ זַײן מוטער-און ֿפון דער װַײבער
דער סידור גליטשט זיך אים ֿפון דער , איר בן שטײט און גלָאצט

  טרַאכט זיך אין הַארץ׃,  און די יִידענע קרעכצט–הַאנט ַארױס 
  
  .ַא געבױרענער גױ, ערּפױ –
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און דער ֿפָאטער װַארֿפט אױף אים ַא בליק ֿפון אונטער דעם 
  קרעכצט שװער ָאּפ׃, טלית

  
  !געדענק ָאן אים אױך, רבונו של עולם –

  
ַאלע , ַאלע דַאװנען, ַאלע װײנען. און גלָאצט, און יַאשעק שטײט

  !רוֿפן צו גָאט און אים ֿפַארװילט זיך אױך
  

, ניט שרַײען, ניט װײנען, ער װיל אױך. טן צו גָאטער װיל אױך בע
ֿפַאר ַאלעם , ֿפַאר ַאלעם! נָאר דַאנקען און לױבן גָאט װיל ער

  !דַאנקען
  

נעמט זיך צו דער ֿפַארצײכנטער , ער כַאּפט צוריק אױף דעם סידור
  הײבט ָאן׃, שמע-קריאת
  
  ...ן-מ-א-ך נ-ל-מ, ל-א –

  
  .ילהעס הַארצט אים ָאבער ניט ַאזַא תֿפ

  
ַא טרוקענער , דָאס איז נָאר ַא שּפרָאך. ער ֿפַארשטײט זי ניט

  ...שּפרָאך
  

   – געטרַײ ֿפון הַארץ, ער װיל דַאנקען און לױבן ערלעך
  

װָאס דַאװנט , ֿפַארן גרױסן עולם, און ער הָאט מורא ֿפַארן עולם
 און גָאט –נָאר די ּתאוה איז שטַארקער ֿפַאר אים , גָאר ַאנדערש

  !ער מוז! ז העכער ֿפַאר ַאלעםאי
  

  –און ער לײגט די ֿפינגער צום מױל 
  

  ...און ַא שַארֿפער ֿפַײף שנַײדט דורך די װײנענדיקע שול
  

  .דער עולם דערשרעקט זיך –
  

  ?װער ֿפַײֿפט אין מקום קדוש ?װָאס איז ?װער איז
  

 דער – ”דרױסן„דער ֿפָאטער װיל אים ָאנכַאּפן בַײם ַאקסל און 
  ...ל אים שלָאגןעולם װי
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-נָאר ּפלוצים דרײט זיך איבער דער הײליקער צדיק ֿפון דער מזרח

  װַאנט און ֿפרעגט׃
  

? דין צעריסן-װָאס הָאט דעם גזר, װּו איז ער דער צדיק –
װָאס הָאט דעם הימל געלעכערט און דורך די בלַײערנע 

  ?װָאלקן אונדזערע ּתֿפילות ַארױֿפגעֿפירט
  

  ...שױן ניט געװעןנָאר דער צדיק איז  –
  

איבער  געװָארֿפן די שטיװל, ער הָאט זיך ַארױסגעכַאּפט ֿפון שול
  .די ַאקסל און שּפרַײזט שױן צוריק אין דָארף ַארַײן
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