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די לעצטע וואכן איז מען
א
אויף
ארויפגעקומען
שוידערליכע אויפדעקונג וואס
יעדן
צוטרייסלט
האט
רעכטדענקיגען מענטש ,און א
יעדן מענטש וואס רעכנט זיך
אלס א תלמיד און א חסיד פון
רבינו שליט"א.
די פארטיי רישט זיך יעצט
און גרויסן צו מאכן א נסיעה
קדושה קיין אונגארן ,וואס ווי

באריכטעט אינעם "בור החיים"
האט זיך דער רבי אויסגעדריקט
אז ער וויל גאר שטארק פארן,
)פארשטייט זיך אז דעם רבי'ןס
רצון איז געקומען נאכדעם וואס
די קהילה האט אזוי מחליט
געווען ,כרגיל( ,און ווי
באוואוסט איז דאס א
שרעקליכער רשעות שאין
כדוגמתו ,ווייל דער רבי איז ווי
יעדער איינער ווייסט נישט אין


 
די וואך איז דער
געוועזענער פינאנץ מיניסטער
פונדעהיים
ארויסגעקומען
נאכדעם וואס ער איז נישט
די
אין
ארויסגעקומען
עפנטליכקייט א לענגערע צייט
צוליב א געוויסער געזונטהייט
פראבלעם ,און ווי ער איז
אריינגעקומען אין ביהמ"ד איז
ער באפאלן געווארן דורכן באס
פון די קהילה ,מיט קולות אז ער
איז א גנב און ער דארף איהם
גיבן געלט ,וואס דאס איז ווי
פארשטענדליך סתם א בייזער
ליגנט ,ווייל וויבאלד ער איז
שוין נישט אחראי אויף די

קהילה'ס פינאנצן דארף ער שוין
נישט צאהלן פאר די מענטשן
וואס די קהילה איז שולדיג ,און
בנוסף לזה די נייע רעגירונג האט
דאך געמאלדן אין איינע פון
זייערער פלאקאטן ,אז א יעדע
דיני ממונות וואס מען האט
אנטקעגן זיי זאל מען זיך מעלדן
צו זיי.
דער יושב ראש וועד
הקאוועס והמקוואות איז ברייט
באקאנט צווישן דעם היימישן
ציבור וועלכע קאווע ער גלייכט
און וועלכע נישט ,און צוגלייך
וועלכע מענטשן ער גלייכט און
]פארזעצונג אויף זייט [19

אזא מצב הבריאות וואס זאל
איהם ערלויבן אוועקצופארן
יעצט אויף אזא לאנגע נסיעה
וואס דאס מוטשעט געפערליך
אויס ,און זיי האבן דאס געהערט
אויך פון א גרויסן דאקטאר אז
דער רבי זאל זיין געזונט איז
יעצט נישט בכוח מיטצומאכן
אזא הייליגע רייזע )זעה
באריכטעט אין א באזונדערע
ארטיקל וועגן דעם(.
און היות זיי ווייסן דאס  -ווי
פריער דערמאנט  -האט משה
רא-טמא-ן עטליכע וואכן צוריק
געמאכט א ליי"ף אינשורענ"ס
אויפן רבי'ן ,וואס ער צאלט איין

פינף אין זעכציג טויזנט
) ($65.000דאלאר א חודש .און
די פראפיט דערפון וועט זיין
בערך צען מיליאן דאלאר וואס
וועט גיין צו זיין פריוואטן טאש,
פארשטייט זיך בהשתתפות פון
זיינע גוטע פריינד ,השם ירחם.
מען ברויך בכלל נישט
מאריך זיין דערין ,ווייל יעדער
איינער פארשטייט אליינס
וואספארא מאס חוצפה און
רשעות עס ליגט אונטער דעם,
גיין שלעפן דעם רבי'ן ווען ער
ווייסט אז עס וועט זיך נישט
אויסארבייטן ,און בנוסף לזה
]פארזעצונג אויף זייט [4



צוויי וואכן צוריק איז
געטראפן געווארן א ווידעא
אפאראט אין ביהמ"ד אבריכים,
און איז באזייטיגט געווארן לעיני
כל ישראל ברוב פאר והדר.
די ווידעא אפאראט איז
געטראפן געווארן העכער די
סינקס פון ביהמ"ד אבריכים,
פונקט אנטקעגן די קהילה'ס
איז
און
שאנד-גלאז,

אויפגעדעקט געווארן דורך א
וואס
אינגערמאן
חשוב'ן
מגלגלין זכות ע"י זכאי ,און ער
האט געהאט די זכיה צו
באזייטיגן דעם אפאראט ,ווען
ער איז ארויפגעקראכן אויפן
סינק און אויפגעהויבן דעם דאך
און עס האט זיך באוויזן פאר
זיינע אויגן דעם אפאראט ,וואס
]פארזעצונג אויף זייט [12

 

 Der Dorechfal 2



Thursday, May 26, 2005


 
 
אין ליכט פון אלע טעראריזם
וואס ווערט אפגעטוהן דא אין
שטעטל ,האבן זיך צוזאמען
גענומען אייניגע מענטשן און
אפגעמאכט "דאס איז עס" מען
וועט זיך מער נישט לאזן פירן
ביי די נאז דורכן נארוואס
אנגעקומענעם ראטמאן ,די
שטעטל איז אונזערס פונקט אזוי
ווי זייערס און מיר האבן פונקט
אזוינע רעכט ווי זיי האבן.
מען האט צוזאמען גערופן א
אסיפה ווי עס האבן זיך
באטייליגט א גאר שיינער ציבור,
אן ערך פון פופציג זעכציג
מענטשן) ,עס דארף קלאר ווערן

אז עס איז געווען נאך א שיינער
ציבור וואס האט זיך געוואלט
אויך באטייליגן אבער זיי האבן
מורא געהאט וועגן די געפאר פון
טעראר(.
ביי די אסיפה איז
ארומגערעדט געווארן דעם
ווייטאג אז עס זענען אנגעקומען
מענטשן וואס טעראריזירן דעם
עולם ,און אין פוצה פה ומצפצף,
קיינער טוט נישט און קיינער קען
נישט טון ,במילה איז באשלאסן
געווארן ,אז פון היינט אן און
ווייטער וועט מען זיך צוזאמען
נעמען ,און מען וועט ארויסזאגן
וואס מען האלט אן קיין שום

מורא פון קיינעם ,און ווי אויך
וועט מען זיך אננעמען פאר די
וואס ליידן פון די טעראר ,און
מען וועט מער נישט דערלאזן אז
מען זאל קענען רודף'ן מענטשן
אומזינסט בלויז ווייל זיי האלטן
נישט פון די ראטמאן פארטיי.
עס זענען געהערט געווארן
רעדעס פון די פארזאמלטע ,ווי
אויך איז געהערט געווארן א
רעדע פון א חשוב'ן אינגערמאן
פון שטעטל וואס האט דער
זעלבער נאמען ווי א אמורא וכו'
וכו' וואס האט גאר שיין
ארויסגעברענגט אז עס הערשט
נישט קיין דעת תורה אין שטעטל


 
מיט גרויס פרייד איז
געמאלדן געווארן דער עפענונג
פונעם נייעם כולל גראסערי וואס
איז געצילט ארויסצוהעלפן די
בני תורה וואס זיצן און לערנען,
און עס איז אין ידם משגת
איינצוקויפן די לעבנס וויכטיגע
ארטיקלען וואס מען דארף האבן
אין שטוב.
ע"כ האבן זיך צוזאמען
גענומען די חשוב'ע ניימאן
לשם
הנודעים
ברודערס
ולתפארת ,און האבן געגרינדעט
א כולל גראסערי וואס וועט
פארפולן דעם חלל וואס איז
געשאפן געווארן.
באמת האבן זיי שוין
אנגעהויבן זייער חשוב'ע ארבייט
פריער ,ביים גרינדן די
נויטווענדיגע קמחא דפסחא
ארגעניזאציע וואס איז געווען
מיטן זעלבן ציהל ארויסצוהעלפן
די איינוואוינער פון שטעטל
איינצוקויפן די וויכטיגע פסח
געברויכן ,און יעצט האבן זיי
זייער
פארברייטערט

וואוילטעטיגקייטן דורכן גרינדן
די פריערדערמאנטער כולל
גראסערי.
אבער בעת די שורות ווערן
געשריבן קומט פאר א
העצערישער מיטינג ביים רבי'ן
אין שטוב ,ווי מען העצט אויף
דעם רבי'ן אז ער זאל דאס נישט
צולאזן ,מיט זייער שטענדיגער
אויסרייד אז "עס איז פון יענע
זייט" ,און דער ראש הממשלה
וואס ער איז שוין רגיל אין
פייניגן דעם רבי'ן און ווייסט
וויאזוי צו זיצן אויפן רבי'ןס קאפ
ביז דער רבי ברעכט זיך ,ער זיצט
דארט און גייט אן מיט זיינע
באקאנטע מעטאדן.
ווי אויך איז פארגעקומען א
שטורמישער מיטינג מיט די
חברי בית הוראה ,און צושויער
גיבן איבער אז מען האט
ארויסגעהערט קולות ביז גאר
ווייט ,ווי אויך האט מען
געהערט שרעקליכע קלאפעס
אויפן טיש אזש די ווענט האבן
]פארזעצונג אויף זייט [12

און עס איז נאר דא א דעת
בעה"ב ,און אלעס וואס ווערט
געטוהן רעכנט מען זיך נישט
מיט קיין צווייטן נאר מיט די
אייגענע מיינונגען.
ווי אויך האט מען שטארק
באטאנט אז קהל אור החיים
זענען אונז און נישט זיי ,און מיר
האבן די זעלבע בעלות ווי זיי
אויף אלע מוסדות פון שטעטל
פונקט ווי זיי.
ווי אויך האט מען
די
וועגן
ארומגערעדט
שענדליכע מעשה וואס איז
פארגעקומען ווען מען האט
געסטראשעט א מלמד פון ת"ת
אז ער טאר נישט רעדן צו
געוויסע מענטשן פון שטעטל,
און מען האט איהם נאך
געווארנט עס נישט צו דערציילן
פאר קיינעם.
דער עולם האט זיך
פארשפרייט פון די אסיפה מיט
שטארקע הערצער אנגעפילט
]פארזעצונג אויף זייט [6


 

די וואך איז אריינגערופן
געווארן א מלמד צו א מיטינג,
און מען האט זיך געוואנדן צו
איהם מיט סטראשונקעס ,אז ער
טאר נישט רעדן צו געוויסע
מענטשן ,און אויב יא פארשטייט
זיך אליין די נאכפאלגן דערפון.
ווי אויך האט מען איהם
שארף אנגעווארנט ,אז ער זאל
נישט דערציילן פאר קיינעם,
זאגנדיג :זיי וועלן עס נאך
אריינלייגן אינעם דורכפאל.
למעשה איז די מעשה יא
ארויסגערינען ,און מען האט
שטרענג
מלמד
דעם
פארגעהאלטן און אנגעזידלט
פארוואס ער האט פארציילט די
מעשה פאר אנדערע מענטשן.
א גרויסער אויפברויז האט
די
ארומגעכאפט
דאן
באפעלקערונג ,הערנדיג אז פון
היינט און ווייטער וועט מען
ווערן באגרעניצט צו וועמען מען
וועט יא מעגן רעדן און צו

וועמען נישט ,מען האפט אז די
נייע נארוואס געגרינדעטע
פארטיי ,וועט אכטונג גיבן אויף
אונזערע רעכטן און וועט זען אז
עס זאל מער נישט צוקומען צו
אזא זאך.
און ווי באריכטעט אין אן
עקסטערע נייעס באריכט די
וואך ,שטייט באשריבן ווי מען
האט טאקע מודיע געווען פארן
ווארענער אז אזא זאך קען נישט
געטון ווערן אינעם רבי'ןס
שטעטל.
"ומלמדים" אותו :הזהר
שלא תתחיל  -שמא תכוה
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 זיי זענען אריינגעלאפן,ווערן
 ווי דערמאנט אינעם- צום רבי'ן
היינטיגן נומער אין א
באזונדערער ארטיקל – און
דארט פארפירט אבער זייער
ישועה איז פון דארט נישט
 ווי אויך האבן זיי,געקומען
אראנזשירט א העפטיגער מיטינג
וואס איז געווען אויסגעשטאט
,מיט ספעציעלע טיש קלאפערס
די קלאפעס וואס וועלן געגעבן
ווערן אויפן טיש זאל זיך הערן
 אבער חוץ'ן צוברעכן,גאר ווייט
אפאר טישן אין מען אויך נישט
[7 ]פארזעצונג אויף זייט

בעת די שורות ווערן
געשריבן איז פארגעקומען א
גרויסער קאנפליקט אינערהאלב
 און ווי עס,די ראטמאן פארטיי
קוקט אויס וועט די ראטמאן
פארטיי אליינס ווערן צוטיילט
.אין צוויי
אין די טעג גייען פאר
העפטיגע צוגרייטונגען צום
עפענונג פון א נייעם כולל
 און די ראטמאן,גראסערי
פארטיי שטעלט א העפטיגן
ווידערשטאנד אויף אלע פראנטן
כדי צו זען אז די נייע כולל
גראסערי זאל נישט געעפנט

(713) 583-0830

(713) 583-0830
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[13 ]פארזעצונג אויף זייט
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אפאר וואכן צוריק איז די
ת"ת געפארן אויף אויף א טריפ
צו א געוויסן פלאץ אזוי ווי עס
איז איינגעפירט ביי אסאך
מקומות ,און דאן ווען מען איז
אנגעקומען האבן די קינדער גאר
געזען אז די טו"ר גיי"ד איז גאר
א גויטע וואס האט ארומגעפירט
די קינדער ווייזן דעם פלאץ ,עס
איז געווען דארטן פון די
עלטערע כיתות ,און עס איז
קיינעם פון די הנהלה נישט
בייגעפאלן אז מען טאר דאס
נישט צולאזן.
אין די גאס איז מען זייער
אויפגעברויזט אויף די מעשה
אשר לא יעשו ,וואספארא חינוך
מען גיבט אונזערע קינדער ,און

עס איז אלעס מיט די הסכמה פון
די הנהלה ,אויב אזוי – פרעגן די
טאטעס מיט ווייטאג – וואס
פארלאנגט מען פון די קינדער,
אז זיי זעען וואס די הנהלה
אליינס שטעלט צו ,און נאך מער
פארוואס דארפן מיר צאהלן שכר
לימוד פאר אזוינע זאכן?
זיך
האבן
אייניגע
אויסגעדריקט מיט טרייסט ,אז
אין די נייע ת"ת וועט עס נישט
פארקומען ,דער המון ווארט מיט
שפאנונג אויף די גרינדונג פונעם
נייעם ת"ת וואס וועט
ווארשיינדליך פארקומען אין די
נאנטע טעג.
אל תגעו במשיחי  -אלו
תינוקות של בית רבן
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]פארזעצונג פון זייט [1

טוהן אזא זאך ר"ל ,עס איז נישט
ערלויבבאר.
אייניגע דריקן זיך אויס מיט
פרייד ,אז דער ראש הממשלה
וועט דא ווערן צוגעפירט צו
באנקראט ,און די אינשורענס
וועט גיין קראכן ,ווייל דער רבי
זאל זיין געזונט וועט מאריך
ימים זיין ביז די הונדערט אין
צוואנציג ,אויף צו להכעיס
פונעם ראש הממשלה ,און ער
וואס ער רישט זיך נישט אז ער
וועט דארפן צאהלן אזוי לאנג,
וועט מוזן צאלן אזוי לאנג ביז
ער וועט מער נישט האבן צו
צאהלן ,און די אינשורענס וועט
קראכן ,פון די אנדערע זייט

אבער מוזן מיר דא אפעלירן צו
איעדן מענטש וואס האלט זיך
פאר א איד און פארשטייט זיך
פאר איעדן איינער וואס רעכנט
זיך פאר א "טאהשער חסיד" צו
טוהן אלע זיינע מעגליכקייטן
דאס אפצושטעלן ,און זעהן אז
מיר זאלן נאך קענען זיך מסתןסף
זיין בצילא דמהימנותא פונעם
רבי'ן זאל זיין געזונט און
שטארק ביז די הונדערט אין
צוואנציג יאר ,און זען
ארויסציווארפן משה ראטמאן
פון רבי'ןס שטוב.
ומלכות הרשעה מהרה תעקר
ותשבר
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פארווארט :מיר הייבן דא אן בעזהשי"ת א נייע אפטיילונג,
וואס מיר וועלן פרובירן אריינצולייגן יעדע וואך ,און דאס וועט זיין
 ווי ווייט מעגליך  -געשטעלט אויף די שעדליכקייט פון מחלוקת,)אויב מיר וועלן נישט האבן פונקט אויף די טעמע ,וועלן לייגן
עפעס אנדערש ,אבער מיר וועלן פרובירן אז עס זאל זיך רעדן
פון די נושא( וואס איז ליידער שטארק שייך דא אין אונזער
איצטיגן מצב וואו מיר שטייען היינט צוטאגס.
מיר האפן אז איר וועט הנאה האבן פון די נייע אפטיילונג,
הערות נעמען מיר אלעמאל אן.
אריינפיר :די מעשה איז געבויט אויף א געשיכטע וואס
האט פאסירט אין די נישט ווייטע פארגאנגענהייט ,וואו צוויי
ברודער זענען געווען איינגעשטעלט אין זייער טאטנס ביזנעס,
און דורך א קלייניגקייט ,וואס איז אויפגעבלאזן געווארן צו א
העלישער מחלוקת פייער וואס האט נישט געקענט אפגעשטילט
ווערן ,איז די גאנצע ביזנעס  -וואס איז דאן געווען א ביזנעס וואס
מען האט נישט געחלומ'ט אז עס וועט בכלל קענען פאסירן  -איז
געגאנגען באנקראט.
ליינט מיט הנאה!!!

די צענדליגע טויזענטער
פארבייפארער וואס פארן טאג
טעגליך אדורך דעם שאסיי וואס
גרעניצט זיך מיט'ן ענדלאזן
מיסט ראיאן ,וואס נעמט אויף א
ריזן שטח ,איז קיינמאל נישט
בייגעפאלן אז צווישן די בערג
אנגעפולט מיט מיסט איז
פארהאן עפעס א צייכן פון
לעבעדיגקייט.
א חוץ די הונדערטער מיסט
)גארביטש-
לאסט-אויטאס
טראקס( וואס שפייען דארט יעדן
טאג אויס טאנ'ען מיט מיסט ,איז
דארט אויך פארהאן צענדליגער

מענטשן וואס קיינער האט זיי
נישט אהינגערופן ,אבער מען
טרייבט זיי אויך נישט אוועק
פונ'ם ארט.
פאר א חלק פון די דאזיגע
מענטשן איז די ארבייט דארט
פשוטו כמשמעו א געהעריגע
פרנסה וואס מען קען שיין
פארדינען דערויף ,דאס זענען
אזעלכע וואס נעמען צוזאם
יעדעס שטיקעל אייזן אדער
מאטריאל וואס קען נאך
פארנוצט ווערן ,און זיי
שפעטער
דאס
פארקויפן
אויסגעארבייטערהייט ,די חברה

דרייען זיך ארום דארטן מיט
טראַקטאָרן און שווערע לאסט
מאשינען )טראָקס( און קראצן
ארויס פון צווישן די מיסט
יעדעס שטיקעל וואס האט נאר א
חשש פון אייזן א.ד.ג.
נאכדעם איז דארט פארהאן
א קלענערע דרגה מענטשן וואס
ארבייטן דארט ביטער שווער ,זיי
זוכען ארויס פון צווישען די
מיסט אזעלכע זאכן מציאות
וואס מען קען נאך פארקויפן
אינ'ם אראבישן "שוק" אין יפו.
אזוי איז דא דארט אסאך
מדריגות פון ארבייטער ,איינער
נעמט צוזאַם אפגענוצטע
מלבושים ,אן אנדערער אלע
קנעפלעך פון די קליידער ,און
אזוי ווייטער .דער עיקר איז צו
פארדינען אפאר קאָפּיקעס.
די
קומט
דערנאך
נידעריגסטע מדריגה פון די
מיסט קלויבער דאס זענען די
קבצנים ,וואס זיי קומען
ניטאמאל אהין זוכן צו
פארדינען ,זיי קומען פשוט זוכען
צווישען די מיסט מיט וואס זיי
קענען זיך דערהאלטן דאס לעבן,
מיט איבערבלייבעניש וואס
מענטשן האבן שוין לאנג
געווארפן אין מיסט ,פארשטייט
זיך אז צווישן די דאזיגע "בהמות
בצורות אדם" קומען פאר דארט
טאג טעגליך ערנסטע מלחמות
ווער עס האט פריער געטראפן
דאס שטיקעל פארשימעלט

ברויט א.א.וו.
איין טאג האט זיך דער
טראַקטאָר פון "יצחק דער אייזן-
זיכער" אנגעשטויסן אין א
שווערען שטיקל אייזן וואס איז
געווען טיף באגראבן אין א בארג
מיסט ,יצחק וואס האט געזען
וואספארא אוצר ער האט דא
גלייך
האט
אנגעטראפן,
אנגעהויבן אפצורייניגען מיטן
זיין גרויסער טראקטאר-גאפעל
די שמוץ פון ארום כדי צו קענען
צוקומען צום גאנצן אייזן ,אבער
ווי מער ער האט אפגערייניגט
האט ער נישט געקענט צוקומען
צום אנדערן עק פונעם אייזן ,א
האלבן טאג איז פארביי
פרובירנדיג אפצורוימען די בארג
מיסט פון ארום .שוין האלטנדיג
ממש צום סוף האט זיך יצחק'ס
טראקטאר-גאפעל אנגעטשעפעט
אין א אנדערן'ס טראקטאר-
גאפעל ,וואס האט געארבעט פון
די אנדערע זייט בארג
אפצורייניגען.
וואס טוסטו דא? האבן
ביידע געפרעגט אויף איינמאל,
"איך האב דא געטראפן צופרי א
גרויס שטיקעל אייזן ,און זייט
דעמאלטס פראביר איך עס
ארויסצונעמען" האבן ביידע
געענטפערט אויפאמאל ,ווי עס
האט זיך ארויסגעשטעלט האבן
ביידע געארבעט אויפ'ן זעלבען
שטיקעל אייזן ,נאר פון צוויי
]פארזעצונג אויף זייט [18
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פון איינעם וואס איז נעבן א דעת
תורה קיינמאל נישט געשטאנען,
נאר פונקט פארקערט ער האט
גאר א דעת תורא ,ווי אויך האט
איינער דעמאנט אז דער דעת
תורא אליינס האט גאר אויך
נישט קיין חזקה דא אין שטעטל,
און אלע געדענקען נאך ווי ער
איז אנגעקומען דא אין שטעטל,
)בעסער געזאגט :דא אינדרויסן
פון שטעטל( און ווען נישט
אייניגע פון זיינע געוועזענע
פריינד וואס ער האט שוין נישט,
וואס האבן זיך מרחם געווען
אויף איהם און געשטימט פאר
איהם ,וואלט ער נאך היינט
געזיצן אין קאווע שטוב פון
אבריכים און געשלינגען מיט
דארשט וואס אלע ליידיגגייערס
פארציילן דארט
וקול התורא נשמע בארצינו

פאריגע וואך האט זיך
איינער פון די קהילה יועצים -
באקאנט אלס דער "פיש יועץ" -
אויסגעדריקט פאר איינער פון די
שטעטעלישע
חשוב'ע
איינוואוינער ,וואס האלט אן דא
אין שטעטל א חשוב'ער און
הייליגער ארבייט ,שוין איבער
דרייסיג יאר אין א צי ,וואס עס
איז באקאנט אז צו די ארבייט
מוז מען זיין א ירא שמים און
מען דארף זיך פארהערן ביי
רבנים פאר מען באקומט א כתב
אז מען מעג פראקטיצירן אין די
מלאכה.

האט זיך דער "פיש יועץ"
)אנדערע זאגן אז פון היינט און
ווייטער איז ער אויך געווארן א
"פלייש יועץ"( אנגערופן צו
יענעם" ,איר זאלט וויסן אז איר
האט שוין מער נישט קיין חזקה
דא אין שטעטל צו זיין
אויפגענומען אויף די פאסטן!",
נישט פשט אז מען גייט דאס
יעצט אוועקנעמען ,נאר ער האט
געמיינט צו זאגן אז טאמער עס
וועט אויספעלן וועט מען קענען
אוועקנעמען פון איהם דעם
פאסטן,
באלד ווי עס איז באקאנט




 

 
 

מיט גרויס פרייד איז
אויפגענומען געווארן די ידיעה
אז עס וועט אי"ה זיין א גאר
גרויסער פייער ל"ג בעומר אין
פארנט פונעם ביהמ"ד הגדול,
ווי מען וועט האסטיג אנצינדן די
גרויסע און מאיעסטעטישע
העלצער ,וואס וועלן תיכף
אויפפלאמען צו גאר א העלישן
פלאם ,און עס וועט אנווארימען
דעם גאנצן ארום ,אזש ביזן בנין
הביהמ"ד.
צוגלייך מיט די ידיעה איז
אויך אנגעקומען א ידיעה ,אז א
חשוב'ער נדבן אחד מראשי
הנהלת הקהילה האט בלבו
הטוב מנדב געווען גאר שיינע
און גרויסע העלצער ,וואס דאס
זאל מען אנצינדן ביים פייער,
אזוי אז זאל גאר שיין ברענען.
שפך כעסו על העצים
]פארזעצונג פון זייט [2

מיט חיזוק ,אז דער שטעטל וועט
צוריק ווערן ווי דער רבי האט
אייביג געוואלט ,און עס וועלן
מער נישט פארקומען קיין
טעראריסטישע אטאקעס אויף

צוויי וואכן צוריק האט די
קהילה געטוהן א שריט וואס
האט איבערגעלאזט אין גרויס
אויפברויז צענדליגע מענטשן
ארבייטסלאז ,און ווי אויך האט
עס איבער געלאזט אייניגע
מענטשן היימלאז ,נעמליך מען
האט פארשפארט דעם בנין
הביהמ"ד נומ.#2 .
אינעם בנין הביהמ"ד זענען
דא אייניגע מענטשן וואס האבן
דארט צימערן ווי למשל עס איז
דארט דא א סופרות צימער ,ווי א
היימישער אינגערמאן שרייבט
דארטן ,עס איז דארט אויך
פארהאן די ציגן מילך-פאבריק

געווארן זיינע ווערטער האט א
ארומגעכאפט רוב
שרעק
איינוואוינער פון שטעטל ,מורא
האבנדיג אז באלד וועט דער
"פיש-פלייש
גרויסארטיגער
יועץ" צונעמען אויך זייערע
חזקות.
שטורמישער
א
ביי
פארזאמלונג פאריגע וואך ווי
דער עולם האט שטארק
אזעלכע
אויף
געברויזט
ווערטער ,און האט געפרעגט
מיט פארוואונדערונג ,ווי קען
מען אוועקנעמען חזקות סתם
מיט אזעלכע נארישע ווערטער

ווי נאכדעם וואס מען האט
בייזוויליג אוועקגענומען פונעם
אייגנטומער זיין פריערדיגער
פלאץ ,האט מען איהם געגעבן א
צווייטן צימער ,און איצט האט
מען דאס אויך צוגענומען ,ווי
אויך איז פארהאנען דארט די
צעטלעך-
שבת
לקראת
פאבריקאציע ,וואס איז איצט
אפגעשטעלט געווארן ,אויך איז
דא דארט דעם צימער וואס מען
האט העסליך וואנדאליזירט פאר
פסח און אנגעמאכט א גרויסער
געלט שאדן ,און מען האט עס
נאכנישט באצאלט  -עס איז אויך
דא נאך צימערן וואס מיר וועלן

 
 
אומשולדיגע מענטשן וואס זייער
בלויזער חטא באשטייט פון דעם
אז זיי האלטן נישט פון די נייער
ראטמאן רעזשים.
און טאקע באלד דערויף
אינגערלייט
אפאר
זענען
צוגעגאנגען צו דעם אינגעמאן
וואס האט געדראהעט דעם

מלמד און מען האט איהם שארף
געגעבן צו הערן אז אין דעם
שטעטל קען מען נישט טוהן
וואס מען וויל אן זיך רעכענען
מיט א צווייטן ,און אויב ער
האלט נישט אזוי איז זיין פלאץ
נישט אינעם רבי'ןס שטעטל,
וויל דער רבי זאל זיין געזונט

נישט קענען אלע אויסרעכענען,
ווייל עס איז נאר אין די ראמען
פון א נייעס ארטיקל  -און דאס
האט איבערגעלאזט די אלע
ארבייטסלאז ,א חלק האט עס
אינגאנצן
איבערגעלאזט
ארבייטסלאז ,און א חלק האט
עס איבערגעלאזט אביסל
ארבייטסלאז.
ווי אויך האט עס איבער
געלאזט היימלאז די מענטשן
וואס האבן דארט געהאט
צימערן ווי זיי זענען געשלאפן,
און יעצט ווען מען האט זיי
גרויזאם פארטריבן פון דארט,
]פארזעצונג אויף זייט [12

האט אויפגעשטעלט זיין שטעטל
נישט אויף צו טעראריזירן
אנדערע מענטשן ,און אינעם
רבי'ןס שטעטל מעגן וואוינען
סיי מענטשן וואס פארן אויף
אומאן און סיי מענטשן וואס
גייען צו פראטעסטן און סיי
ראטמאן און סיי ניימאנ'ס ,און
יעדער מעג זיך געפונען דא זיין
פלאץ אן צו ווערן טעראריזירט
דורך אנדערע.
ויחץ את העם ואת הבקר
והגמלים לשני מחנות
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די וואך איז געמאלדן
געווארן אין א פלאקאט ,דער
גרויסער פרייד פון די ראטמאן
פארטיי אז זיי קענען אויך
צושטעלן א נסיעה "הקדושה"
)ווי זיי האבן עס דארט
אנגערופן( און עס וועט אויך זיי
א צוואנציג פראצענט הנחה.
די ידיעה איז אויפגענומען
געווארן מיט גרויס שאק צווישן
דעם היימישן עולם ,נאכדעם
וואס מען האט געמיינט אז זיי
וועלן אויפגעבן מיט זייערע

שרעקליכע פלענער צו פירן דעם
רבי'ן בשעת ער איז נישט אינעם
פולסטן געזונט צושטאנד ,און
ער קען נישט נאכקומען זייערע
קאפריזן.
אבער מען האט זיך
איבערגעצייגט אז יא ,פונקט ווי
דער רבי ווערט געצווינגען צו
טוהן אלע זייערע משוגעת'ן ווען
ער קען נישט און עס טרעט
איהם צו צום געזונט ,וועט ער
אויך דארפן יעצט מיטפארן כדי
צו ערפילן דעם ראש הממשלה'ס

באגער.
מיט עטליכע וואכן צוריק
זענען זיך צוזאמען געקומען אלע
דעם רבין'ס טעכטער ביים רב
שליט"א אינדערהיים ,און זיי
האבן זיך צו איהם געבעטן מיט
טרערן אז ער זאל רחמנות האבן
אויף זייער טאטן ,און איהם
נישט שלעפן צו א נסיעה וואס
איין באשעפער ווייסט צו ער קען
דאס אריבערטראגן ,און בהמשך
הדברים איז געבליבן ,אז מען
וועט פרעגן א גרויסן דאקטאר
און וואס ער וועט זאגן אזוי וועט
מען מחליט זיין ,אויב ער וועט
זאגן אז דעם רבי'ןס געזונט
צושטאנד ערלויבט עס דאן וועט
מען פארן ,און אויב נישט איז
נישט.
דאן איז געגאנגען דער ראש


 
]פארזעצונג פון זייט [3

ארויס מיט צו גרויסע ישועות.
אלס דער לעצטער מיטל ,איז
גאר
די
פון
איינער
ארויפגעקוקטע פארטיי שטיצער
געגאנגען צום רב שליט"א און
געבעטן אז ער זאל ארויסגעבן
אן איסור אויף די נייע כולל
גראסערי ,אבער דער רב האט
נישט געוואלט.
און דאן האט דאס פאסירט,
ער האט מיט א שטארקן כעס
אנגערופן זיינע קינדער און
אייניקלעך ,אז פון היינט און
ווייטער ,ארבייט מען מער נישט
פארן רב ,ביז ער וועט צושטעלן
דעם געפאדערטן איסור-עיקול-
הזמנה.
א ווארטזאגער פון די
ראטמאן אדמיניסטראציע האט
איבערגעגעבן אין גרויס געהיים
פאר אונזערס א רעפארטער ,אז
דער גאנצער ראטמאן רעזשים
האלט פאר א צוזאמענברוך,
ראש
דער
אריינגערעכנט
הממשלה וואס האלט פאר א
גייסטיגער בראך ,זעענדיג ווי
זיינע אונטערטאנען וואס זענען
איהם געווען אזוי געטריי ,און
ער האט פאר זיי אזויפיל
געשוויצט ,זיי זענען גאר בוגד,
און פירן זיך אויף נישט אזוי ווי
זיין ווילן.

אבער פון א געהיימען נייעס
קוואל האבן מיר געהערט
דעם
אפלייקענען
באריכט,
פריערדערמאנטן
זאגנדיג אז דער ראש הממשלה
פלעגט אייביג שוויצן און ער
שוויצט נאך אלס ,און עס איז א
פרעכער ליגנט צו זאגן אז ער
זיינע
פאר
שוויצט
אונטערטאנען.
ווי אויך האט דער
פריערדערמאנטער העצער און
רעוואלט געשטימטער און דער
גאר ארויפגעקוקטע פארטיי
שטיצער ,אראנזשירט א קול
מחאה ברבים ,ווען ער האט
ערשיינט ביי די הכנסת ספר
תורה  -וואס איז היינט
דאנערשטאג פארגעקומען –
אנגעטוהן גענצליך וואכעדיג ,אן
קיין שום שפיר פון שבת'דיגע
בגדים – אזוי ווי עס איז
אייגעפירט אצל רבותינו הק' צו
גיין מיט בגדי שבת לכבודה של
תורה.
א הויכראנגיקער ראטמאן
שטיצער האט אונז געזאגט ,אז
מיט דעם אקט האט ער גענצליך
צובראכן די גאנצע פירערשאפט
און ער וועט מן הסתם ווערן
אויסגעשלאסן גענצליך פון די
פארטיי.
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הממשלה ,און האט גערופן א
דאקטאר ,און איהם אריינגערוקט
אפאר דאלאר אין טאש און איהם
אנגעזאגט וואס מען דארף זאגן,
און פארשטייט זיך אז ער האט
געזאגט וואס מען האט איהם
געהייסן ,און אלע האבן געמיינט
אז דער דאקטאר זאגט אזוי ווייל
עס איז אזוי.
איז זייער
דער המון
אויפגעברויזט דערויף ,און טוט
בעטן דעם משה ראטמאן,
ביטע! מיר דארפן נאך אונזער
רבי'ן ,ביטע שלעפ איהם נישט
אוועק אויף נסיעות ווען זיין
געזונט צושטאנד ערלויבט איהם
נישט ,ווער נאך ווי דו ווייסט
וואס דער דאקטאר האט באמת
געהאלטן ,ביטע לאז איהם דא,
און טאמער דו ווילסט איהם פירן
אויף א נסיעה ,דאן נעם אראפ
דיינע לאפעס פון איהם אזוי
וועט ער פילן אסאך בעסער.
ואל תתן דם נקי בקרב עמך
ישראל
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דער לאזונג "דער ראש
הממשלה אונטער טעראר" האט
די וואך אפגעקלונגען אין די
ווייט און אין די ברייט ,און עס
האט געהאט א מעכטיגן
אפקלאנג איבער די וועלט.
די וואך האבן זיך
רבי'ן
ביים
אריינגעריסן
אינדערהיים א צען פופצן
באוואפנטע אינגערלייט ,און
האבן דורכאויס פארלאנגט אז
זיי ווילן רעדן מיטן ראש
הממשלה משה ראטמאן ,און זיי
האבן תיכף אנגערופן דעם ראש
הממשלה אויפן טעלעפאן ,און
מודיע געווען אז מען וויל איהם
זען ביים רבי'ן אינדעהיים,
דער ראש הממשלה איז דאן
פונקט געווען אויף א דרינגענדע
מיטינג ,און ער האט עס באלד
איז
און
איבערגעריסן
אריבערגעגאנגען צום רבי'ן
אהיים ,און גענצליך אן מורא
האט ער אריינשפאצירט צו די
גרופע און אויסגערופן הנני ,אט
בין איך ,ער האט זיי געהייסן
זיצן ,און מיט א שטאלצע מינע
האט ער געפרעגט ,יא וואס
ווילט איר.
אבער דאן איז זיין מינע
אראפ פון זיין פנים ,ווען מען
האט אנגעהויבן רעדן.
איינער האט אנגעהויבן איהם
זאגן אזוי :משה מען האט
דיך אויפגענומען דא ביים
רבי'ן כדי צו פוצן דעם
רבי'ןס שיך און כדי צו מאכן
דעם רבי'ןס טיי ,און נישט
אויף צו טעראריזירן אנדערע
מענטשן ,און אויב דו וועסט
ווייטער אנגיין מיט דיין
טעראר וועט מען דיך
אנכאפן אינמיטן ביהמ"ד
און ארויספירן מיט בזיונות.
א צווייטער האט קלאר

געמאכט :איר זענט קהל בני
לוי ,און מיר אלע זענען קהל
אור החיים ד'טאהש ,מיר
זענען די קהילה וואס דער
רבי האט אויפגעשטעלט,
און אויב איר ווילט אייך
מאכן א אייגענע קהילה ,זייט
מוחל און טרעפט אן
אנדערער פלאץ ווי דאס צו
מאכן.
א דריטער האט געליארעמט:
דער רבי'ןס וועג איז נישט
געווען מיט טעראר ווי דו
גייסט אן ,דעם רבי'ןס וועג
איז קיינמאל נישט געווען צו
רודף'ן מענטשן ,און אויב דו
וועסט ווייטער אנגיין מיט
דיינע מעשים וועט מען דיך
ארויספירן פון דא.
א פערטער האט אויסגערופן:
טאמער וועט נאך איינער
אמאל נישט באקומען קיין
עליה א.ד.ג .וועלן מיר אלע
ארויפגיין אויפן באלעמער,
און דיך אראפפירן פון דארט
מיט חרפות.
א פיפטער האט געשריגן :דו
קענסט נישט נעמען קיין
שכר לימוד פון טאטעס וואס
האבן נישט ,דרייסיג יאר
האט מען נישט געצאלט
וועט מען ווייטער נישט
צאהלן ,דו וועסט נישט
ארויסווארפן קיין קינדער
פון טאטעס וואס האבן נישט
צו צאהלן קיין שכר לימוד,
און אוודאי נישט ווען עס
איז נאר די קינדער וואס דו
האסט אויף זייערע טאטעס
געווארפן א שלעכט אויג און
זיי געפעלן דיר נישט ,און די
קינדער וואס זייערע טאטעס
לעקן זיך צו דיר זיי דארפן
נישט צאהלן גארנישט.
א זעקסטער האט מיט אויפברויז

ארויסגעזאגט :דו קענסט
נישט טוהן מיט יעדעם
איינעם וואס דיר שמעקט,
אין דעם איז אריינגערעכנט
דיינע גבאים וואס זיצן דא
און דו פירסט זיך אויף צו זיי
ווי הינט ,און אין דעם איז
אויך אריינגערעכנט די
ארויסווארפן פון איינעם פון
די שטוב מענטשן וואס
באדינט דעם רבי'ן געטריי
צוויי מאל אזוי אלט ווי דיר,
און עס איז צוגעקומען אזוי
ווייט אז מען האט איהם דא
היינט פיזיש אנגעגריפן.
אן אנדערער האט איהם קלאר
געמאכט :דו קענסט נישט
טוהן דא וואס דו ווילסט ,און
פירן דעם שטעטל לויט דיינע
גיסטעס ,אויב דו ווילסט
עפעס טוהן דא אין שטעטל,
דארפסטו נעמען רשות פון
די שטעטעלישע אייוואוינער
פאר דעם.
ווי די רעפארטערס וואס
זענען אנוועזנד געווען גיבן
איבער ,איז דער ראש הממשלה
א
ווי
געזיצן
דארט
געהארכזאמער שעפעלע ,זיין
קאפ האט אויסגערינען פון בלוט
און זיין פרצוף איז געווארן
בלאסער און בלאסער ,ס'טייטש
אין זיין מלוכה ,דארט ווי ער איז
באפעסטיגט ,דארט קומט מען
אריין און מען גיבט איהם
אזעלכע שארפע דראאונגען אין
פנים אריין.
קוק אויף מיר  -האט איינער
פון זיי אויסגעפירט ביים
ארויסגיין  -און חזר איבער
צוזאמען מיט מיר וואס איך זאג
דיר :פוצן דעם רבי'ןס שיך מאכן
דעם רבי'ןס טיי ,און אנטוהן
פארן רבי'ן זיין רעזשוואלקע,
דאס אלעס ,און אויב דו וועסט

ווייטער אנגיין און זיך
אריינמישן אין זאכן וואס
באלאנגט נישט צו דיר האבן מיר
דיר שוין געזאגט וואס מען וועט
מאכן מיט דיר ,און געדענק עס
גוט.
תיכף דערנאך האבן זיך אלע
און
אויפגעהויבן
ארויסשפאצירט פון דארט ,און
אונטער זיי דער ראש הממשלה
וואס האט מיט א שנעלקייט
אפגעטראגן פון דארט אויס
מורא מען זאל נישט שוין מקיים
פסק זיין.
א ווארטזאגער פון די
ראטמאן פארטיי גיבט איבער ,אז
דער ראש הממשלה איז נאכנישט
צו זיך געקומען ,און גייט דורך
אן ערענסטער גייסטיגער
באהאנדלונג ,און איז אונטער
אויפזיכט פיר אין צוואנציג שעה
מיט די נויטיגע מעדעצינען וואס
עס דארף ווערן איינגעגעבן פאר
איינעם וואס גייט אדורך אזא
שווערע טראומא.
ווי אויך האט מען
איבערגעגעבן פונעם ווייסן הויז,
אז עס איז געשאפן געווארן
ערענסטע סעקיורעטי מיטלען
וואס זאל זיכער מאכן אז אזא
זאך וועט זיך מער נישט
איבער'חזר'ן ,גלייכצייטיג איז
אויך דער טעראר קאליר
געטוישט געווארן פון אראנזש
צו רויט וואס דאס ווערט
גערעכנט אלס א צייט וואס איז
דא א שטארקער טעראר געפאר.
פון די גאס הערט מען אזוינע
אויסדריקן אז מען האפט אז
אויב עס וועט זיין א טעראר
אטאקע וועט עס אריבער גיין
סוקסעספול ,און עס וועט
אויפטוהן וואס עס דארף
אויפצוטוהן.
זאב אחת בין שבעים כבשים
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עס בלוטיגט מיר דאס
הארץ פארוואס איך דארף
בכלל שרייבן דעם בריוו ,און
מהאי טעמא הייב איך נישט
אן כלשון העולם ווי למשל די
ווערטער :חשוב'ע אויסגאבע
 אין גומרין עליו את ההלל -חזקו ואימצו  -עס דערלייכט
די שטוב  -וכדומה ,נאר דער
מצב ברענגט ליידער צו אז
מען האט מורא ארויסצוזאגן
א ווארט בגלוי ,מען האט
מורא אז מען וועט
טעראריזירט ווערן ,אפי' עס
האנדלט זיך דא פון יסודי
הדת.
באמת איז ליידער דא
אסאך ענינים וואס טוען וויי
וואס יעדער ווייסט )ספעציעל
די וואס ליינען דער דורכפאל(
אבער בנוגע דעם ענין וואס
איך וויל דא שרייבן האב איך
ליידער ווייניג געהערט מעורר
זיין.
איך רעד שוין נישט פון
דעם וואס דעם אנגייענדיגן
מחלוקת ווירקט אויפן חינוך
פון די קינדער אינגלעך און
מיידלעך צוגלייך ווייל זיי
זעען אלעס צו און האלטן
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אלעס מיט ,און וואס זאל מען
נאך פארלאנגען פון זיי.
אבער בעיקר וואס טוט וויי
איז אז מכוח דעם טויש פונעם
הנהלה פון בית צירל ,איז כמה
יסודי ועיקרי החינוך והדת
נזנח אדער גערירט געווארן.
ראשית דאס צניעות ,וואס
ווי באקאנט פאר די טיטשערס
פלעגט דער פריערדיגער מנהל
יעדעס יאר אנפאנג יאר
אריינגיין אל הקודש פנימה
פרעגן כ"ק אדמו"ר שליט"א
וואס איבערצוגעבן פאר די
טיטשערס ביים דרשה אנפאנג
זמן ,און יאר נאך יאר האט
דער רבי זאל זיין געזונט
איבערגע'חזר'ט אז דער עיקר
איז די צניעות און די
טיטשערס זאלן זיך פארלייגן
בעיקר אויף דעם.
וואס ווי באקאנט האבן די
ביז יעצטיגע הנהלה געטריי
אויסגעפירט זייער שליחות,
און געלייגט א גרויסער דגוש
אויף דעם הינזיכט.
אבער ליידער היינט
צוטאגס אונטער די נייע
פירערשאפט איז זייער נזנח
געווארן דער ענין ,סיי אין די
צניעות פון די טיטשערס
גופא ,וואס אויף זיי קוקן די
מיידלעך ארויף אלס ביישפיל,
און סיי ביי געוויסע מיידלעך
וואס האבן געפילט אז דער

שטריק איז נאכגעלאזט און
זיך אויך נאכגעלאזט.
טיטשערס וואס זענען ביי
די ביז איצטיגע הנהלה
באזייטיגט געווארן וועגן
זייער הנהגה שלא בצניעות,
זענען צוריק אויפגענומען
געווארן און גאר אויף א
הויכער אמט ,און מיידלעך
וואס שבת פלעגן זיי זיך
נאכלאזן און אויפלאזן די האר
וכדומה קומען היינט צוטאגס
אזוי אריין אין סקול.
איי עס איז דא מרס.
שפיטצער וואס איז געשטעלט
אויף דעם? אבער זעהט זיך
אויס אז אן די שטיצע פון די
הנהלה איז עס גארנישט
ווערט.
שנית ,דאס מסורה ,די וועג
וויאזוי מען לערנט אויס
אונזערע קינדער די הייליגע
כ"ב אותיות ,וואס אויף דעם
איז שוין מקובל יארן לאנג סיי
ביי אינגלעך און סיי ביי
מיידלעך צו לערנען פון א ספר
)אלף בינה( וואס אותיות
מחכימות ,און אזוי איז אויך
געווען איינגעפירט דא
מקדמת דנא ,און פאר בערך א
יאר צוריק האט מען געוואלט
איינפירן א נייער דרך מיט
בילדער און מעשיות שאכמ"ל
פונקטליך ,האט מען מעורר
געווען און מען האט טאקע
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געלאזט אויפן אלטן וועג.
אבער היינט ליידער
בעוה"ר ,אונטערן נייעם
הנהלה איז עס תיכף ומיד
איבערגעטוישט געווארן אויף
די מאדערענעם סיסטעם וואס
לא שערו אבותינו ורבותינו.
און דריטנס ,בנוגע דעם
ענגליש לערנען וואס דאס
כידוע טוט מען נאר ווייל מען
מוז מטעם די שטאט ,וואס
וויפיל זיי פארלאנגען איז די
והותר אויף צו קענען צאהלן
בילל"ס  -רעדן צום דאקטאר
– באנק  -וכדומה ,און טאקע
ביים ביז איצטיגן הנהלה איז
עס געווען אויף א נארמאלן
איבערגעטריבענעם
נישט
אופן ,איז אבער היינט ליידער
אונטערן נייעם הנהלה ,איז
דאס אויפגעארבייט געווארן
אז מען וועט זיך שוין מער
נישט דארפן שעמען מיטן
אחד
כלשון
ענגליש
מהמחנכות החדשות.
וואס באמת אלע דריי זאכן
זענען יסודות וואס די הנהלה
וואלט זיך געדארפט פרייען
מיט א התעוררות אויף זיי.
נאר ליידער בעוה"ר
במחלוקת השרוי' במחנינו,
קען מען קיין אמת'דיג ווארט
אויך נישט זאגן מטעם מורא
ופחד ,און אפי' די וואס זענען
יא מעורר ,ענטפערט מען זיי
מיט תירוצים של דופי ,אבי צו
פארזיכערן און צו פארגיטיגן
דעם "איך".
ע"כ האף איך אז מיט די
פאר ווערטער האב קודם כל
מיך אליין מעורר געווען ,און
אפשר מתוך דברים היוצאים
מן הלב ,וועט עס זיין נכנסים
אל הלב ,און אויפטוהן וואס
עס דארף.
און השי"ת זאל העלפן
אזוי ווי אין די טעג איז געווען
א גאולה ברוחניות פון די מ"ט
שערי טומאה ,זאלן מיר אויך
זוכה זיין צו א גאולה פרטית
און גאולה כללית במהרה דידן
אמן!
)(-
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]פארזעצונג פון זייט [1

האט געהאט א דינטשיגער
שפיץ ,קלענער ווי די שפיץ פון
א פעדער.
תיכף האט ער עס
אראפגעריסן פון דארט צו די
אויגן פון אלע פארזאמלטע ,און
צו די אויגן וואס האבן
געשפריצט האס און שנאה פון
איינער פון די קהילה
איינגעשטעלטע וואס איז
צופעליג געשטאנען דערביי ,און
ווי אויך צו די אויגן וואס זענען
דארט געווען אינסטאלירט און
מען האט עס נאכנישט
אויפגעדעקט.
תיכף האט דער אינגערמאן
אויסגערופן אז ער וויל דאס ח"ו
נישט גנב'ענען פון דעם צו וועם
עס באלאנגט ,נאר עס איז פשוט
נישט די ריכטיגער פלאץ עס צו

לייגן אין ביהמ"ד ,און א ראייה
צו דעם האט ער געזאגט אז ווען
יענער וואלט עס געהאט
זיך
ביי
אינסטאלירט
אינדערהיים ,וואלט ער עס
ניטאמאל געגאנגען אראפנעמען,
נאר א רבים'דיגע פלאץ איז נישט
פאסיג עס ארויפצולייגן אן א
מעלדונג דערביי וואס זאל
הענגען אין די זייט ,אז עס ווערט
אלעס אויפגעכאפט.
און באלד האט ער זיך
נאכגעפרעגט צו וועם עס
באלאנגט ,ווייל ער וויל עס
דער
און
צוריקגעבן,
קהילה
פריערדערמאנטער
איינגעשטעלטער וואס איז
האט
דערביי,
געשטאנען
אויסגערופן אז עס איז זיינס און
מען דארף איהם עס אפגעבן ,און
תיכף האט ער איהם עס

אפגעגעבן.
מען שפעקולירט אז דער
קהילה איינגעשטעלטער האט
עס גענומען שלא עפ"י יושר
ווייל עס האט גאר באלאנגט
פארן ווידעא-עיר קאנדישן מאן,
און ער האט דאס געהאט
אינסטאלירט ,און עס האט
פארשטייט זיך באלאנגט פאר
איהם.
אבער אנדערע גיבן איבער
אז מן הסתם האט ער איהם עס
שפעטער אפגעגעבן ,און זיי
האבן זיך שוין פאררעכנט ,און
ממילא קען מען נישט אנקלאגן
דעם איינגעשטעלטן.
דער גאנצער המון עם איז
זייער פרייליך אז מען וועט שוין
נישט קענען אפכאפן ווער עס
הענגט יא אויף די טעפלעך נאכן
זיך וואשן די הענט ,און ווער
נישט  -וואס דאס איז דאך
געווען פשטות זייער מטרה מיטן
ארויפלייגן דעם אפאראט  -און
מען וועט זיך קענען ווייטער
פילן פריי ביז מען וועט
אנטדעקן דעם קומענדיגן ווידעא
אפאראט.
ברוך שפטרני מענשו שלזה


 
]פארזעצונג פון זייט [2

געטרייסלט ,עס איז געווען א
שטייגער פון א בני לוי מיטינג
בהשתתפות )אדער ווי אנדערע
טענה'ען בהתנצלות ובנוכחות(
משה ראטמאן ,וואס דעמאלס
נויטיגט מען זיך באלד דערנאך
אין א ארבייטער וואס זאל צוריק
באפעסטיגן די ווענט מיט די
מעבל פון צימער וואס דער
מיטינג איז דארט פארגעקומען.
עס הערשט א שטארקער
פרייד צווישן אלע קרייזן נאכן
ארומשיקן די צעטלעך אז דער
גראסערי וועט בקרוב געעפנט
ווערן ,און פון אלע זייטן הערט
מען ברכות אז זיי זאלן קענען
אנגיין מיט זייער וויכטיגע און
הייליגע ארבייט צו די
צופרידענהייט פונעם גאנצן
שטעטל ,און כאטש דער
ראטמאן רעזשים האט זיך
ארויסגעשטעלט דערקעגן ווייל
עס איז נישט פון זייער זייט ,און
זיי וועלן זיכער קומען מיט די

טענה אז דער רבי האט בפירוש
געזאגט אזוי אדער אזוי ,דאך
ווייסט דער גענצער עולם שוין
פון יעצט אז עס איז אויסגעזויגן
פון פינגער ,און עס איז נאר
זייערע פראוואקאציעס צו
פרובירן צו שטערן אזא וויכטיגע
ארגעניזאציע ,און וואס דער רבי
זאל זיין געזונט וועט זאגן איז
עס א תוצאה פון זייער קאפ
דרייעניש אזוי ווי שטענדיג.
אבער עם כל זה האפט
יעדער איינער אז זיי וועלן נישט
מצליח זיין מיטן רבי'ן און דער
רבי וועט זיך נישט לאזן
פארפירן פון זיי ,און ווי אויך
בכללות האפט מען אז דער רבי
זאל זיין געזונט וועט בכלל
אויפהערן צו ליידן פון זיי ,און
עס זאל זיך שוין אויפהערן די
פייניגערייען ,און דאס איז נאר
אויב מען וועט זיך נישט לאזן
פון זיי און מען וועט אנגיין
ווייטער מיט די חשוב'ע ארבייט.
בכל אשר תפנה תצליח
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שלאפן די מענטשן אויף די בענק
פון ביהמ"ד אבריכים.
א ווארטזאגער פון דער
פארשפארן-פארטיי ,האט זיך
אויסגעדריקט אז נאכדעם וואס
די וואנדאליזם וואס מען האט
געמאכט  -אויפן חשד אז עס
ווערט דארט ארויסגעגעבן די
אויסגאבע
פרעסטיזשפולער
וואס איר האלט איצט אין די
הענט – האט נישט אויפגעטון,
האט מען געמוזט טון
ווייטערדיגע שריט כדי דאס צו
פארמיידן ,אבער פאר די
אינפארמאציע פון אונזערע
חשוב'ע ליינערס מעלדן מיר מיט
גרויס פרייד ,אז זיי שטייען
אסאך פארן כאפן די ריכטיגע
פארברעכער ,זיי האבן נאכנישט
קיין פאדעם פון אינפארמאציע,
און עס פאלט זיי ניטאמאל ביי,
אין וועלכן ריכטונג צו פירן די
אויספארשונגען.
נשברה קרית תהו סגר כל
בית מבוא
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די טעג איז פארגעקומען א
שרעקליכער סקאנדאל ווען
קינדער וואס זייערע טאטעס
האבן נישט געהאט קיין געלט צו
באצאלן קיין שכר לימוד זענען
גרויזאם ארויסגעווארפן געווארן
פון ת"ת ,און נישט ערלויבט
געווארן אריינצוגיין צו די
כיתות.
די ארויסווארפן קינדער פון
חדר איז א מעטאד וואס די
ראטמאן רעזשים האט לעצנס
ערפונדן אלס מיטל וויאזוי
צוציפיקסן זייערע קרבנות ,עס
האט גארנישט צו טוהן מיטן
צאהלן שכר לימוד אדער נישט,

עס קענען זיי אנדערע וואס
צאהלן בכלל נישט קיין שכר
לימוד ,אבער וויבאלד זייערע
טאטעס האלטן זיך גוט מיטן
ראש הממשלה קענען זיי
אריינגיין אומגעשטערט.
ווי אויך האבן זיי
ארויפגעווארפן א נייע גזירה אז
די מלמדים וועלן אויך דארפן
צאהלן שכר לימוד פאר זייערע
קינדער ,און ווי איינער פון זיי
האט זיך אויסגעדריקט מיט א
קאלטקייט ,אז ווילאנג זיי האבן
נאך צובאצאלן אין גראסערי
דארפן זיי באצאלן שכר לימוד.
באמת איז דאס א

געפערליכער עוולה ,וואס קיינער
האט נישט געגעלויבט אז עס
וועט קענען פאסירן דא אזא זאך,
מען רעדט שוין נישט פון דעם
וואס עס איז אנטקעגן די הלכה
וואס עס איז דא תקנות דרבי
יהושיע בן גמלא ,און מען טאר
נישט טוהן אזא זאך ,אבער פון
דעם איז נישט דא בכלל וואס
אריינצורעדן ,ווייל זיי האבן שוין
לאנג גארנישט מיט די הלכה
צוטוהן ,אבער וואס איז מיט
אביסל אידיש געפיהל? פון ווען
אן נעמט מען קליינע קינדער
וואס זיי ווייסן ניטאמאל וואס
ראטמאן באדייט ,און מען

ווארפט זיי ארויס ווייל זייער
טאטע שטייט נישט מיט מיט די
פארטיי ,און אלעס איז אונטערן
מאנטל פון שכר לימוד.
אויפן פלאץ איז אנגעקומען
איינער פון די טאטעס ,און האט
אפגעכאפט מיט אזא אפאראט
ווי די קינדער זיצן אינדרויסן,
און האט דאס מפרסם געווען ,אז
יעדער זאל זען וואס עס קומט
דא פאר.
א ווארטזאגער פון די נייע
געגרינדעטע אגענטור אנטקעגן
טעראר האט געזאגט ,אז די
קומענדיגער מאהל וואס עס
וועט זיין אזא זאך ,וועט מען
גרינדן א נייער ת"ת ווי א יעדער
איינער וועט קענען אריינשיקן
דארט זיינע קינדער ,און מען
וועט זיך רעכענען מיט געפילן
פון טאטעס.
ובנים לא יומתו על אבות

בעזהשי"ת

 
 

אין אידיש!!!

(514) 972-5300
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אנדערע זייטען פונ'ם בארג ,ווי
נארמאל )ליידער( האט זיך באלד
אנגעהויבן א וויכוח צווישען זיי
צו וועמען געהער דעם שטיק
אייזן ,און ווער עס האט דאס
צום ערשט געטראפן ,די טענער
האבן זיך געהעכערט ,אזש עס
האט געהאלטן פאר'ן אויסברעכן
א געשלעג.
אינעם ברען פונעם וויכוח
האבן זיי ניטאמאל אין אַכט
גענומען אינעם קבצן וואס איז
דארט אגאנצן צייט פארנומען
געווען אינעם תאוות אכילה
וואס ער האט צוזאמען
געקראצט פון צווישן די מיסט.
דער קבצן וואס איז געווען
באקאנט מיט'ן צונאמען "לייבל
דער שנארער" האט זייער הנאה
געהאט פונ'ם וויכוח ,ער איז
געזיצן דארט "על טהרת הזבל"
און געגעסן ,און ער האט נאך
געזען צודערצייט א געשמאקן
פארשטעלונג פון די צוויי אייזן
זיכער ,ווי זיי רייסן זיך ביי די
קעפ .אבער ווי נאר ער האט
מאלצייט,
זיין
געענדיגט
אפווישענדיג זיך אין אן אלטען
פארפלעקטן שמאַטע וואס האט
אמאל געדינט פאר א אויטא-
טעכניקער )מעקעניק( ,האט ער
זיך אנגערופן מיט א פעסטקייט:
"די אייזערנע שילד )סיין(
בלייבט דא" ,דאס איז מיינס .איך
היט שוין דערויף אסאך יארן,
"קיינער וועט דאס נישט
אוועקרירן פון דא".
יעדער האט געוואוסט אז
מיט "לייבל דער שנארער"
פאנגט מען זיך נישט אן ,לייבל
האט זייער ליב געהאט זיך צו
שלאגען  -אסאך מער ווי ער
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האט ליב געהאט די שמוץ.
פארוואס ברויכסטו די
אייזערנע טאוועל? פרעגט יצחק.
ענטפערט דערויף לייבל:
ענק ווייסען נישט די היסטאריע
פון דעם אייזערנע טאוועל?
פארשטייט זיך אז די צוויי
האבן נישט געהאט קיין אהנונג
איבער דעם ,זיי וואלטן
קיין
געצאלט
ניטאמאל
אפגעריבענעם פיאסטער צו
הערן די היסטאריע איבער דעם.
זיי האבן אבער דאך נישט
געוואלט מוותר זיין אויף אזא
גוטע מציאה!.
און לייבל זעצט פאר
"קוקטס אהער וואס שטייט דא
דעם
אויף
אויסגעקריצט
אייזערנעם שילד" ,ענק ווייסן
נישט ווי די ריזן אייזערנע שילד
פלעגט הענגען??!! – "
  
) ישעיהו פרק ב' פסוק ד'(
 )וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהםלמזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא
ילמדו עוד מלחמה (:ליינען ביידע

געווען
איז
וואס
אפ
אויסגעקריצט אויף דעם אלטן
פארדזאווער'טן שילד.
ניין "מיר ווייסען נישט"
זאגען ביידע .איי קליינע קינדער,
גיט לייבל א מאך מיט די הענט
מיט א מינע פון ביטול ,פאר 25
יאר צוריק איז נישט געווען אפי'
א קליין קינד אין גאנץ ארץ
ישראל וואס האט נישט
געוואוסט צו דערציילען די
היסטאריע פון דעם שילד וואס
פלעגט הענגען הונדערטער פיס
הויך אויפן שפיץ פונם גרעסטן
פאבריק אין תל אביב.
די מעשה הייבט זיי אן ווערן
אינטרעסאנט אויך פונעם

סוחר'ישן קוק-ווינקל ,אפשר
רעדט זיך דא פון אן
אריכיאלאגישע מציאה? און מן
הסתם איז די שטיק אייזן ווערד
אסאך מער ווי זיי האבן פאראויס
געשאצט ,זיי זענען געבליבן
שטיל און "לייבל דער שנארער"
האט אנגעהויבן שילדערן זיין
ערציילונג:
***
אסאך גירסאות גייען ארום
איבער דעם גרינדער פונעם
ריזיגן פאבריק "רותם" ,זיין
נאמען איז געווען אליהו בן
סימון ,ער איז געבוירן געווארן
צו אן ארימע משפחה אין א
פארווארפען שטעטל אין
"מאראקא" ,זיין טאטע האט
מקיים געווען אין פולן זין פון
ווארט דעם "בזעת אפך תאכל
לחם" ,ער האט געארבעט גאר
שווער פון צופרי ביז שפעט
ביינאכט קוים אריינברענגענדיג
אביסל פרנסה אין שטוב ,אבער
אפי' אזוי האט דאס נאר
אביסל
אויף
געקלעקט
אויסגעקארגטע ברויט און מילך,
אזוי אז די קינדערלעך האבן
קיינמאל נישט געשפירט די טעם
פון עפעס בעסערס.
פון קליינווייז אן האט דער
קליינער אליהו שוין געשטרעבט
אויסצווואקסן עפעס בעסער ווי
זיין פאטער ,צו קענען לעבן
בריווח עס זאל זיין עסן צו דער
זעט ,אזוי אויך צו קענען
ארויסהעלפן זיין טאטן ער זאל
נישט דארפן ארבייטן אזוי
ביטער שווער פאר'ן ביסן פון
מויל.
דער ערשטער וואס האט
פאראויסגעזען אויף דעם
קליינעם אליהו אז עס ווארט
איהם א גליקליכען עתיד איז
געווען "קדוש" דער שמיד פון
שטאט.
אליהו פלעגט אפזיצען ביי
איהם אינדערהיים און זיך
צוקוקען ווי אזוי דער שמיד
נעמט א רויע שטיקל אייזן און
אן
דערפון
מאכט
אויסגעפארמטע כלי ,אלי'
פלעגט עהם דערקוטשען מיט
זיינע שאלות ,וויאזוי איז מעגליך
אז די פייער זאל קענען צולאזן
די אייזן? אויב מאכט מען
שטערקער די פייער וועט זיך די
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אייזן שנעלער צולאזן? פון ווי
באקומסטו די רויע אייזן?
וויפיהל קאסט עס? פארוואס
מאכסטו נישט אויף א געהעריגע
פאבריק מיט ארבייטערס ,וועסט
דאך פארדינען סאך מער?
פארוואס נעמסטו נישט אריין ביי
דיר אין די שמידעריי אפאר
צוהעלפער ,וועסטו קענען מאכן
אסאך שנעלער? פארוואס
הענגסטו נישט ארויס א גרויסן
שילד אזויווי "מאריס" דער
נייער אויפגעקומענער שמיד?
פארוואס מאכסטו נישט אויף א
געשעפט וואס דארט וועסטו
פארקויפן אלע כלים וואס דו
מאכסט ,פארוואס מאכסטו נאר
דורך באשטעלונגען?.!...
קדוש דער שמיד האט זיך
אפגעשטעלט א רגע פון זיין
ארבעט ,ער האט אריינגעקוקט
גלייך אין די אויגן פונעם קינד
וואס דרייט איהם אראפ די קאפ
מיט זיינע שאלות ,און ער זאגט
איהם :ווען איך וואלט ווען
געהאט א תירוץ אויף דיינע
שאלות וואלט איך נישט געווען
אזא פשוטע פראסטע שמיד ווי
יעצט.
קדוש קוקט זיך אום ,און דאן
קוקן זיינע אויגן אריין טיף גראד
אין אליהו'ס אויגן און ער רופט
זיך אן "אזא איינעם אזוי ווי דו
דארף איך" ,דו וועסט נישט
בלייבן אזא נארישער שמיד ווי
איך",
ווען אליהו איז גרעסער
געווארן ,און האט חתונה
געהאט ,איז ער טאקע אריין אין
א שותפות מיט דעם אלטן שמיד
קדוש ,זיינע אלע געדאנקען וואס
ער האט אינזין געהאט אלץ
קינד ,האט ער אנגעהויבן צו
פארווירקליכן ,און נאך אסאך
מער ,און ווען ער האט
אפגעקויפט די חלק פון קדוש
אינעם שותפות ,איז שוין אליהו
געווען באוואוסט אלץ דער
גרעסטער אייזן פאבריק אין
גאנץ מאראקא ,ער האט געהאט
ארבייטערס,
הונדערטער
געשעפטן ,און שלעפ מאשינען,
אזוי אז זיין משפחה האט שוין
נישט געוואוסט פון קיין נויט.
פאלגט נאך פארזעצונג
אין די קומענדיגע אויסגאבע:
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]פארזעצונג פון זייט [1

וועלכע נישט ,און ער ארבייט
פאר אלע טעלעוויזיע און ראדיא
סטאנציעס וואס גיבן איהם
איבער נייעס עס איבערצוגעבן
פארן ציבור.
ווי אויך ארבייט ער פאר די
ראטמאן רעזשים ,וואס דינגען
איהם צו בארעדן די פארשוינען
וואס זיי ווילן אז זיי זאלן
בארעדט ווערן אין אבריכים ביי
די קאוועס און אין די מקוואות,
און ער באקומט פארדעם א
געהאלט פון די ראטמאן
ווילן
וואס
רעגירונג,
ארויפווארפן שרעק אויף
מענטשן ווען זיי גייען זאגן פארן
באס אויף וועמען צו האקן היינט
אין אבריכים ,ווי אויף האט ער

מיט
אויסגעצייכנט
זיך
ספעציעלע רשעות יעצט ביים
פירן די באסעס ,ווען ער האט
אראפגעטריבן מיט א שטארקער
גרויזאמקייט ,קינדער וואס
זייערע טאטעס האבן נישט
געקענט נאכקומען די שכ"ל
קארטלעך.
באלד איז ער געשטיצט
געווארן דורכן "פיש-פלייש
יועץ" וואס כידוע פריידט ער זיך
ווען אידן ווערן פארשעמט ,און
ווען א איד האט צער ווערט ער
גאר שטארק בשמחה ,פונקט
פארקערט ווי אידישע קינדער
דארפן זיין – רחמנים בני
רחמנים – און ער האט איהם
מיט א קענטיגער פרייד געוויזן
מיטן פינגער ארויף ,ווי צו זאגן

       

      
      
      
       
      
       
       
       

       

        
       
      

מיט שעצונג

 
יפה עשית.
אבער אויך זענען אנדערע
מענטשן וואס האבן יא א אידיש
הארץ באלד צוגעגאנגען צום
באס און איהם שארף
אנגעטאדלט אויף זיין שמוציגער
אקט ,אבער ער האט נישט
ארויסגעוויזן קיין שום צייכן פון
חרטה ,און האט ווייטער
געשריגן שאנד ווערטער ברבים
אויפן פריערדיגן פארשעמטן.
ביינאכט האבן איהם
שארף
מענטשן
אייניגע
אנגעזידלט אין ביהמ"ד פאר
זיינע שמוציגע מעשים סיי פון
יעצט ,און סיי פון אייביג ,וואס
פאר אפאר דאלאר וואס די
ראטמאן רעזשים צאהלט איהם,
איז ער גרייט צו פארשעמען
מענטשן און אנרעדן אויף זיי
אלערליי רכילות'ער מיט לשון
הרע און מוציא שם רע'ס ,און
ווען נאך אפאר פרובן פון די
ראטמאן איינגעשטעלטע איהם

ארויסצוהעלפן האבן זיך נישט
איינגעגעבן ,האט ער געמוזט
ארויסווייזן א שטיקל צייכן פון
חרטה ,אבער באלד נאכן קריזיס
האט מען שוין געהערט פון
איהם ווייטער די זעלבע זאכן.
ווי אויך האבן מיר נארוואס
געהערט אז ער האט אויך
געדראהט אייניגע מענטשן מיט
מסירה ר"ל ,אז ער וועט זוכן
אויף זיי עוולות וואס זיי זענען
יא אדער נישט באגאנגען ,און ער
וועט עס מסר'ן פאר די שטאט ,
וואס דאס איז באמת אויך
געווארן לעצטנס א מאדע ביי די
רשעי קהילה און ביי די רועי
חשבונות.
ווער עס האט א השפעה
אויף איהם ווערט געבעטן צו
ווירקן אויף איהם אז ער זאל
אויפהערן מיט זיינע ביליגע
מסירות.
לא תלך רכיל בעמיך

Thursday, May 26, 2005
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:בייגעלייגט זענען
 א מודעה וואס די בית צירל האט אריינגעלייגט אין א מאנטרעאלע.1
.בראשור
 פאפירן וואס מען האט געטיילט אין סקול פאר די מיידלעך און מען.2
האט דערין משנה געווען פון די וועג וואס עס איז אנגענומען צו
.לערענען נקודות מיט קינדער
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