
 לײב ּפרץ-יצחק
 גיהנום אין נעילה

 )הומָארעסקע(
הָאבן , ָאן ַא טָארג, ָאן ַא יריד,  טָאגגעװײנלעכןאין ַא גַאנץ , אײנמָאל

 ֿפון רעדער און ַא געקלַאּפערַײדי מַארקלַײט דערהערט ַא 
װער , אינטערעסַאנט. געשּפריצערַײ ֿפון בלָאטע הינטער דער שטָאט

 ֿפערדװי די , בַאלד ָאבער! ון בודקע קומטַא ֿפערד א. עס ֿפָארט ָאן
הָאבן זיך ַאלע ָאּפגעװענדט ָאן ַא , און בודקע איז אין מַארק ַארַײן

מען הָאט די ֿפערד . שרעק און צָארן,  ַא געמיש ֿפון ָאּפשַײמיטזַײט 
 ֿפָארט דורך ֿפון דערבַײִיקן שטעטל אין דָאס. און בודקע דערקענט

װעמען ער , אײן גָאט װײסט! דָארט מסר ֿפון  דער--גובערניע ַארַײן 
 . װעט צורעכט מַאכן

די :  װילנדיק קוקט מען זיך אוםנישט.  װערט עּפעס שטילּפלוצלינג
 ניּפט ֿפױל ֿפון קָאּפדָאס ֿפערד מיטן ַארָאּפגעלָאזטן , בודקע שטײט
 און געזעסאון דער מסר איז ַארונטערגעֿפַאלן אױֿפן , בלָאטע װַאסער

 . אױסגעצױגןליגט 

דער . װי ַאלע טױטע,  טױט-לױֿפט מען צו ,  ַא נֿפשֿפָארט
 צום זיךלַײט נעמען -חֿברה! ֿפַארטיק: ָאנגעקומענער מומחה זָאגט

 .... מיצװה-מת

, מען בַאהַאלט דעם מסר, געלט-קֿבורה ֿפערד און בודקע אױף גײט
,  זײ נישט מען זעטװּוװָאס , און לַאּפיטוטן, װּו עס איז אים געקומען

 די צוכַאּפן די נשמה צום גיהנום און געבן זי איבער , גײען זײ אױף
און דער , ֿפַארהַאלט מען דעם מסר ַא װַײלע אין טױער. לַײט-טױער

װָאס ֿפירט די ביכער ֿפון ַארַײן און ַארױס אין , לַאּפיטוטטױער 
בט און ֿפַארשרַײ,  און געניצנדיקגעלַאנגװַײלט, ֿפרעגט אױס, גיהנום

 . װען און װָאס, װער: מיט ַא ֿפױלער ּפען אין בוך ַארַײן

 :  ענטֿפערט--! בריה אין גיהנום אױס -- מסר דער
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קעסט ,  דָא ַאן אײדעם געװָארןאוןדָא ,  און דָארט געבױרןדָארט
 קינדער און מיטנָאך קעסט געלָאזט דָאס װַײב ַאן אגונה , געגעסן

ַאהין און הָאט זיך גענומען צו דער ַאריבערגעכַאּפט זיך ַאהין און 
ביז עס איז נישט ֿפול געװָארן די , װָאס ער הָאט געֿפירט, ּפרנסה
 . מָאס

 אױף זַײן ֿפערד און בודקע דורכגעֿפָארן איז ער דעמָאלט ּפונקט
 . מ-דַא-הַא-איבערן מַארק ֿפון לע

די טױער -װָאס ֿפירט אין גיהינם, לַאּפיטוט איז ּפלוצלינג דער דָא
 :  געװָארןֿפַאראינטערעסירטאינמיטן ֿפון ַא גענעץ , מעטריקל ביכער

  - - -הַא -לע?  װי זָאגסטו-

 .  מסרדער חזירט איבער --!  לעהַאדַאם-

אין די אײגעלעך ,  ּפָאניםאױֿפןלַאּפיטוט רױטלט זיך - טױערדער
 : בַאװַײזן זיך ליכטלעך ֿפון ֿפַארװּונדערונג

 .  װענדט ער זיך צו זַײנע געהילֿפן--? שטעטל געהערט ֿפון ַאזַא -

 די קעּפ אין דער ברײט מיט מיטשָאקלען ,  דריקן די ַאקסליענע
 . ַארױסגעשטרעקטע צינגער

 .  נישט געהערט-

 ?  ַאזַא שטעטלֿפַארַאן

אױסגעשטעלט זענען די ,  בוךאיר גיהינם הָאט יעדע קהילה אין
 דורך קוקטמען . ר שַאנקיעדעס אות הָאט אי. בעת-'ביכער לױטן א

 װָאס איר --, לַײּפציק, לעמבערג, לובלין: 'ַאלע ביכער ֿפון דער ל
 !  לעהַאדַאםקײן, װילט

 !  ַא שטעטל אין ּפױלן--.  מסרדער זָאגט --!  דָאך ֿפַארַאן-

 ? ֿפון אײערנעכטן,  ֿפון נעכטן-
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צװײ , דער ּפריץ הָאט אױֿפגעבױט. טװַאנציקשױן ֿפון ַא יָאר .  נײן-
... און ַא מיקװה, ַא בָאד, מדרש-בתַא , ֿפַארַאן ַא שיל. ירידים געגעבן

 ... צװײ טרײֿפענע שענקען

 ֿפרעגט איבער דער --?  לעהַאדַאםֿפון שױן ַאמָאל עמעץ געװען יז א-
 . מַאן זַײנע געהילֿפן-טױער

 . מען ענטֿפערט --!  קײנמָאל נישט-

 .  ֿפרעגט מען דעם מסר--? נישטדָארט שטַארבט מען ,  װָאס-

 ֿפרעגט ער גַאנץ יִידישלעך --? שטַארבן ֿפַארװָאס זָאל מען נישט -
 מען קָאן דעם ָאטעם װּו, ַא מיקװה,  ענגע און דושנע חדרים--. צוריק

 ! װי ַא זומּפ, דָאס גַאנצע שטעטל. נישט כַאּפן

 .... לשון- איז ַארױף אױף מסרעס

ערשט נישט .  קדישא שינדט די הױטֿברהח! החיים ֿפַארַאן- ַא בית-
 ....  געװעןאונטערגַאנגַאן ) דערמָאנט ער זיך(לַאנג אֿפילו 

און װעגן דעם שטעטל ,  דַארףמעןװּו ,  מסר בַאשטימט מעןדער
.  עּפעס זַײןדָאךעס מוז , װּו מען דַארף, לעהַאדַאם גיט מען צו װיסן
 אײן און קײן --טערגַאנג און מיט ַאן אונ, ַא צװַאנציק יָאריק שטעטל

 . מת ֿפון דָארט

ֿפלִיען די . װָאס דָאס בַאטַײט, װערן מען ַארױף שלוחים געװױר שיקט
 .... שלוחים ַארױף און קומען נָאך ַא צַײט צוריק

 !  אמת-

מיט ַא ביסל ,  ַאלע שטעטלעךװיַא שטעטל :  די זַאך איז דיאון
הרע - יצרדער; ּפרנסה. דטוֿבים און ַא סך זינ-מיצווהת און מעׂשים

ּתֿפילה הָאבן זײ שױן -ַא בעל? עלע װָאס דען. גײט אױך נישט לײדיק
נָאר ַא קול נגינה הָאט ! ממש ַא קול!  גָארנישט--ער ַאלײן ! ַאזױנעם

װָאס זַאּפט זיך ַארַײן אין די ,  הַארציק קולװײנענדיקַאזַא , ער
און קױם .  װַאקסװי ַא,  צעגײןזײהערצער ֿפון אַײזן און מַאכט 

און , ּתשוֿבה טוט דער עולם מיט ַאמָאל --שטעלט ער זיך צום עמוד 
ַאלע װי אײן מענטש און ַאלץ װערט אױװן , מיטן גַאנצן הַארץ
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עדן שטײען ָאֿפן ֿפַאר -און די טױערן ֿפון גן,  ֿפַארגעסןאוןָאּפגעמעקט 
 ֿפרעגט מען : און זָאגט ֿפון לעהַאדַאםאײנערקומט . גַאנץ לעהַאדַאם
 ! שױן נישט איבער

און דָאס ,  איז עס קײן עסק נישטגיהנוםַאז ֿפַארן ,  זיךֿפַארשטײט
 װעט שױן מיט אים ער. דֿבר ַאלײן-געשעֿפט נעמט אױף זיך דער בעל

 . ֿפַארטיק װערן

 ? דֿבר-דער בעל,  טוט ערװָאס

וטער  װעלט ַארָאּפ ַא לעבעדיקן קַאלקדער ער זיך ברענגען ֿפון לָאזט
 .  זיך אױֿפן טישֿפַארהָאן מיט ַא קַאם רױט שברױט און שטעלן 

,  אין ַאזַא נַײער סֿביֿבהָאּפהענטיקערַא צעשרָאקענער און ,  הָאןדער
דֿבר נעמט - דער בעלאון, סַײ קײן ריר נישט געטָאן-װי-הָאט זיך סַײ

זט  לָאאון, און זיצט ֿפַאר אים, און קרײט אים ַארום, ימח שמו, נָאך
ַאזױ לַאנג און , ֿפון אים און זַײן רױטן קַאם קײן אױג נישט ַארָאּפ

 דער רױטער און" ,באּפו-רגע"ביז עס איז ָאנגעקומען די , ברײטַאזױ 
ַאז אױבן דער קֿביכול , זעט ער.  געװָארן װי ַא קַאלךװַײסקַאם איז 

 : ַאן אױסגעשרײ, ימח שמו, גיט ער, גרימצָארןאיז ַארַײן אין רעכטן 

 ! ביזן טױט ַארַײן! ֿפַארלירן זָאל ער זַײן קול נגינה -

און אײדער דער קַאם ֿפון ,  דָאךאירװײסט ,  ער הָאט געמײנטװעמען
ּתֿפילה - דער בעלשױןהָאט , קַאלקוטער הָאן איז צוריק רױט געװָארן

,  הַאלדזדערגעשלָאגן געװָארן . ֿפון לעהַאדַאם זַײן ּכל נגינה ֿפַארלױרן
 . ָאס ער ברענגט ַארױס ַא װָארטקױם װ

גוטע : דָאס הײסט. הָאט מען,  שטַאמטמעׂשהֿפון װַאנען די , געװּוסט
נָאר װער װעט אים . ַאלעאױך אֿפשר נישט , יִידן הָאבן געװּוסט

 דער װָאלט.  עס איז ֿפַארֿפַאלן--? ַאז מען װײסט, ַאזױנס אױסזָאגן
, יוצא זַײן-ען געקָאנט ּפועלװָאלט מ, ּתֿפילה ַאלײן עּפעס געװען-בעל

 .... ַא גָארנישט,  ַאז ער ַאלײן איז ַא קלָאבער

.  און גָארנישט-- יִיד צום צװײטן גוטן ער ַארױס ֿפון אײן ֿפָארט
נישט ,  צדיקַאּפטעראײנמָאל הָאט ער זיך ָאבער צוגעשטעלט צום 
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 זעןצוצואון ַא צער . ער װעט נישט ַארױסגײן ֿפון שטוב. ָאּפצורַײסן
 : װיל אים דער ַאּפטער טרײסטן. איז

.  הײזעריקײט װעט גָאר זַײן ביז ּפטירהדַײןַאז , זָאגט ער,  זַײ װיסן-
 מען װעט הערן אין ַאלע ַאז, װידוי װעסטו זָאגן מיט ַא לױטער קול

 . הימלען

 ?  און ביזַאהין-

 !  איז ֿפַארֿפַאלן-

 :  ער נָאכַאמָאל צושטײט

 .... ?ַאר װעןֿפ? רבי,  ֿפַארװָאס-

 ַאּפטער צדיק הָאט אים ַאלץ דערביז ,  מַאטערט ַאזױ לַאנגאון
 : אױסגעזָאגט

 װעל איך --ּתֿפילה - בעלהײזעריקער שרַײט אױס דער -- אױב ַאזױ -
 ....  און לױֿפט ַארױס-. מיך נוקם זַײן

 ?  װי ַאזױ און ָאן װעמען-

 .  נישטָא איז שױן ָאבערגעבײןזַײן ;  אױס דער צדיקרוֿפט

 :  זָאגןַאנדערע,  איז געװען דינסטיקדָאס

די ֿפישער ֿפון ַאּפט גײען צום ,  ָאװנטֿפָארןאון דָאנערשטיק , מיטװָאך
: מען ציט ַארױס,  װערט שװערנעץדי . װַאסער ֿפיש כַאּפן לּכֿבוד שבת

 ! ַא דערטרונקענער, ּתֿפילה-דער בעל

ֿפַאר װידוי . סער ַארַײנגעװָארֿפן אין װַאַארָאּפ הָאט זיך ֿפון בריקל ער
ם מֿפתיח ' דער ַאּפטער צדיק הָאטװי, הָאט ער זַײן קול נגינה, זָאגן
ביזן טױט :  געזָאגטהָאטדֿבר -װַײל דער בַאל, צוריק בַאקומען, געװען
 נישטנָאר ער הָאט אינעם ֿפַאלן און טרינקען קײן װידוי ! ַארַײן

און דָאס איז זַײן נקמה , הַאלטןגעזָאגט און דָאס קול איז זיך בַא
 ....  װעט װַײטער זעןאירװי , געװען
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און די , לדעת-עצמו-װי ַא מַאבד, רעכטּתֿפילה טוט מען זַײן - בעלדער
, מען ֿפרעגט, אין טױער. ַארַײןלַאּפיטוטן כַאּפן די נשמה אין גיהינם 

 ַא מיט, מען דערלַאנגט אים מיט ַא שּפיז. ער ענטֿפערט נישט
 .  ער שװַײגט--ענענדיקער קױל בר

 !  נעמט אים ַאזױ-

מען הָאט דָאך אױף אים ; װָאסאון , װער,  װײסט דָאךמען
 מען אים שטעלט, װי מען דַארף, ֿפירט מען אים ַארַײן. געלָאקערט

ער װעט , װָאס מען הײצט אונטער ֿפון זַײנעט װעגן, בַײ ַא קעסל
 און ער דערװַײל גיט ַא כַאּפ !װעט מען אים ַארַײנװַארֿפן, אױֿפקָאכן

 :  צום גָארגל און גיט ַא לָאז ַארױסֿפינגערדעם גרָאבן 

 !  יתגדל-

 ....  קדיש ֿפון נעילהדעם

 זיך און צעגײט זיך אױף ַאלע שטַארקט און דָאס קול -- זָאגט ער
 הַארציקער װי נָאך, נָאך זיסער, נָאך בעסער, װי ַאמָאל, זַײטן
 ביזֿפון װַאנען עס הָאט זיך געהערט ,  די קעסלעןאון אין.... ַאמָאל

דערנָאך , װערט ּפלוצלינג שטיל, געשרײ און געיָאמער, ַאהער גערױש
קעּפ שטוּפן , די דעקן הײבן זיך אױף. אונטערצוהַאלטןהײבט מען ָאן 

 ....  הַאלטן אונטערמַײלערָאּפגעברענטע , זיך ַארױס

ָאבער ֿפַארטומלט און , נישט נָאך זָאגן לַאּפיטוטן בַײ די קעסלען די
װער , און בלַײבן שטײן, ֿפַארלױרןדערשרָאקן הָאבן זײ זיך אינגַאנצן 

 אַײזן צום ַאןװער מיט , צום אונטערװַארֿפן, מיט ַא שײט הָאלץ
װער מיט ַאן אַײזערנעם גָאּפל צום , אונטערשַארן דָאס ֿפַײער

, י צונגען ַארױסגעלָאזןד, די מַײלער ָאֿפן,  אין די הענט--אױסמישן 
ַאנדערע ֿפַאלן . די אױגַאנעס קַײלעכדיק, ַארױסגעקרומטדי ּפנימער 

.... און װַארֿפן זיך אױף דער ערד,  ֿפַאלןאוןַארַײן אין ַא מין ניכּפה 
 דָאס ֿפַײער ֿפון אונטער די און.... און דער זָאגט נעילה און זָאגט

 הײבן ָאן די מתים.... לעשט זיך, קעסלעך גײט אױס
 .... ַארױסצוקריכן

און די . מיטן גַאנצן הַארץ,  הַארץמיטאון , דער עולם נָאך,  זָאגטער
ֿפלײשן , װערן גַאנץ, זיךהײלן , װָאס װַײטער אין דער ּתֿפילה, לַײבער
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 אױסגעלײטערטאון , הױטן טָאּפװַאקסן צוזַאמען, בַאהעֿפטן זיך
 .... װערן זײ

" ,מתים-מחיה"עׂשרה צו - שמנהױכערה װען עס קומט אין דער און
און זײ .  ערשט געקומענעװי,  ּפלוצלינג ַאלע ממש װי לעבעדיקװערן

װערט .... רבהיהי שמי , און בַײם אמן. אמן: זָאגן מיט אײן קול נָאך
און די , ַאז די הימלען אין דער הױך עֿפענען זיך, ַאזױ געּפילדערט

הּכֿבוד -צום ּכיסא, בעטן הימל רשעִים דערגרַײכט צום זיֿפוןּתשוֿבה 
שױן , אין ַאלע רשעִים, ַא ּפנים, רצון איז געװען-ס"שאין ַא , צו

 ֿפליגל בַאקומען און אײנס נָאכן ּפלוצלינגהָאבן , אײגנטלעך צדיקים
עדן ֿפַאר זיך - טױערן ֿפון גןדיַאנדערן ֿפון גיהנום ַארױסגעֿפלױגן און 

 .... ָאֿפן געֿפונעם

װָאס הָאבן זיך ,  די לַאּפיטוטןנָארגיהינם זענען  אין געבליבן
און דער ,  דער ערדאױףגעװָארֿפן אין דער ניכּפה און געקױלערט זיך 

איס ער שטײן , װָאס װי ער איז געשטַאנען, ּתֿפילה ַאלײן-בעל
 .... געבליבן

ער ַאלײן הָאט ,  ּתשוֿבה געברענגטצוהָאט ער , װי בַײם לעבן, ַאלע
: לדעת-עצמו-מַאבד ַא --און . שוֿבה נישט געקענט טוןקײן רעכטע ּת

-----------------------------------------------------------  

מען הָאט .  ֿפול געװָארןצוריק דער צַײט איז דָאס גיהנום מיט
  --. איז װידער ענג'און ס, צוגעבױט


