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די וואך האבן מיר געהערט
אז מושי ראטמאן האט
איינגעקויפט פיר הונדערט און
ניינציג אפארטמענטס אין
מאנטרעאל.
ווי באקאנט איז אונזער מושי
ראטמאן א גרויסער עושר ,און
זיינע קעשענעס וואקסן פון טאג
צו טאג ,פון וואו דאס געלט
קומט איז נישט קיין סוד פאר
קיינעם ,דאס איז דאס געלט וואס
ווערט טעגליך צוגערויבט מיט
רשעות פון אונזער הייליגן רבי'ן
זאל זיין געזונט ,און דורך דעם

ווערט מושי רייכער און רייכער,
אויפן חשבון פון רבי'ן און אויף
אונזער חשבון) ,פארשטייט זיך
אז מיט די געלט טוט ער נאר
גוטע זאכן ,ווי למשל :טיילן אין
כולל געהאלט ,און נישט פון
היינט נאר שוין פון צוויי יאר
צוריק(.
איינער פון די קהילה
איינגעשטעלטע וואס האט
געוואלט אז זיין נאמען זאל
בלייבן אנאנים ,האט זיך
אויסגעדריקט צו אונז מיט
ווייטאג ,פארוואס זעהט דער








עס האט אנגעכאפט דעם
יושב ראש וועד הקאוועס
והמקוואות א פרישן שרייען
אטאקע ,ווען ער האט געשריגן
אויף א פארשוין ,האלטענדיג אז
ער גיבט ארויס "דער דורכפאל" ,
און ווי אויך האט ער איהם
געסטראשעט מיט קלעפ זאגנדיג
אז ער וועט איהם אפהאקן די
הענט און די פיס .
דער יושב ראש וועד
הקאוועס והמקוואות איז ברייט
באקאנט צווישן עולם ,און ווי

אויך האט ער גאר שטארק ליב
פאבליסיטי ,ווי עס וועט
באקאנט ווערן פארן ליינער אין
דער משך פונעם ארטיקל ,
לעצטנס האט איהם אנגעכאפט
א מחלה וואס איז נישט אזוי
פארשפרייט אין אונזערע קרייזן,
וואס דאס רופט זיך "שרייען אין
ביהמ"ד" דאס האט איהם
אנגעגריפן אויף א שטארקן
אופן ,און די מבינים זאגן אז ביי
די קרענק ווען עס האלט זיי אזא
]פארזעצונג אויף זייט [8

עולם נישט איין אז דאס וואס ער
איז אזוי כלומר'שט געטריי פארן
רבי'ן ,דאס מיינט גארניט דעם
רבי'ן ,ער מיינט דערמיט זיין
אייגענעם קעשענע ,ווייל ער וויל
זיין דער גביר פון שטאט ,ווייל
ער וויל זיך נאכגעבן זיינע
ביליגע תאוות וואס ער דארף
דערצו האבן אסאך געלט
)לידיעה :דער פרייז פון סטעי" ק
איז שטארק געשטיגן לעצטנס
בענ" י
"טשעי"ס
אין
רעסטוראנט"( ,דער עולם דארף
דאס שוין איינזען איינמאל פאר
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אלעמאל.
פון אן איינגעשטעלטער
אינעם ראטמאן פארט יי האבן
מיר געהערט אז ער האט גאר
געהערט ווי מושי איז אריין פארן
שליסן דאס געשעפט מיט זיין
שותף צום רבי'ן ,און האט פרעך
באפוילן :דער רבי זאל
אריינקוקן אין נועם אלימלך און
אנוואונטשן אז עס זאל מצליח
זיין.
דער עולם איז אין א גרויסער
אויפברויז אז דער רבי איז
געהעריג פארוואנדלט געווארן
פערזענדליכער
זיין
אין
שפילצייג ,וואס ווען ער דריקט
א קנעפל דארף דאס געשען און
ווען ער דריקט אן אנדערן קנעפל
דארף עפעס אנדערש געשען,
דאס און גענוי דאס טוט ער מיטן
רבי'ן ,און שוין אפגערעדט פון
דעם אז דאס געלט פונעם רבין
איז פארוואנדלט געווארן פאר א
דירעקטער הכנסה פאר די
רעסטעראנטן פון שטאט.



אין די טעג איז אויפגעדעקט
געווארן אז די קהילה וויל
אויפהערן צו נעמען פלייש פאר
די מוסדות פון די היזיגע בית
השחיטה ,און זיי ווילן נעמען
פון דער פרעמד) ,אייניגע
שפאקולירן אז זיי ווילן גאר
נעמען פון א גוי( און דאס איז
צוליב דעם וואס עס איז נישט
דא "קיין געלט") ,זעהט אין א
באזונדערע ארטיקל די וואך פאר
וואס עס איז יא דא געלט(.
דאס איז נאכדעם וואס מען

האט געזאגט פארן שוחט
דקהילתינו אז ער האט נישט קיין
חזקה אינעם שחיטה ,וואס דאס
איז א געפערליכער עוולה און
חוצפה ,היתכן בכלל צו זאגן
אזוינע ווערטער ,אבער איצט
ווילן זיי גיין און נעמען פלייש
פון דער פרעמד .
ווער עס האט פון דעם
געהערט איז אין גרויס
אויפברויז ,ווייל פון דא זעהט
מען קלאר וואס זייער ציהל איז ,
]פארזעצונג אויף זייט [8
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די וואך איז נאך א
אינטערנעמונג צוצואיילן די
עפענעונג פון די נייע גראסערי,
אראפגעשטעלט געווארן א
גרויסער און מאיעסטעטישער
טרעילא"ר אין פארנט פון
ביהמ"ד אבריכים ווי דארט וועט
געהאלטן ווערן די איבעריגע
פראדוקטן וואס וועלן נישט
קענען אריינגיין אין די
סטארעזשעס פון די נייע
גראסערי צוליב א מאנגל אין
פלאץ ,און עס וועט דארט
געהאלטן ווערן.

ווי אויך האבן מיר באקומען
דער
אז
ידיעה,
א
אדמיניסטראטאר זאל זיין
געזונט און שטארק ,האט זיך
איינגעבראכן אין די סטארעזש,
און האט מיט גרויס האס
אנגעהויבן אראפצוהאקן ווענט,
און מיט דעם האט ער
אויסגעדריקט זיין שטארקער
נייעם
צום
קעגנערשאפט
גראסערי ,מיר האבן געהערט אז
ער גייט דארט בקרוב אויפבויען
מאסקין-גרופ דירות ,כדי צו
שטערן דעם פאראויסרוקונג פון




מיט גרויס פרייד האבן אלע
אנ"ש אויפגענומען די ידיעה אז
עס ווערט געפלאנט א הערליכער
נסיעה קיין אונגארן ניר-טאהש,
וואו מען וועט וויילן איבער
שבת ,און זיך אנשעפן מיט
ישועות ורפואות.
עס דערקענט זיך א

שטארקער באוועגונג זיך
איינצושרייבן מיט די נסיעה ,און
דער פארלאנג פון טיקעטס
ווערט גרעסער און גרעסער ,פון
איבעראל רופט מען אריין אין די
וועד הנסיעה אפיס זיך
אנצושרייבן מיטצופארן מיט די
]פארזעצונג אויף זייט [8

די גראסערי ,ווי אויך וועט ער
לצורך שעה ערלויבן דערט צו
מאכן גארבעטש פייערן ,מיר
האפן אז ער וועט זיך נישט
צופיל איבערארבייטן .
ווי אויך ווילן מיר באגריסן
דעם אדמיניסטראטאר מיט
קאנגראטולאציעס,
שטארקע
אויף דעם וואס ער האט זוין

די וואך האבן די ראטמאן
אויספארשער געמאלדן אז זיי
רעזיגנירן פון זייער ארבייט
נאכצוגיין די פארברעכער וואס
גיבן ארויס דער דורכפאל ,און
נאך שטארקע בעטענישן און
מיטשערייען מצד די ראטמאן
פירער ,זענען זיי איינגעגאנגען
ווייטער אנצוגיין מיט זייער א.ג.
וויכטיגע ארבייט .
די ראטמאן אויספארשער

אויפגעטוהן פארן שטעטל מיטן
בויען די פראכטיגע מאסקין-
דירות פראיעקט ,וואס שטייט
שוין מאיעסטעטיש מיט פראכט
הארט אינעם גלאז פון אבריכים,
ווי אויך האט מען צוליב דער
שטארקער מאנגל פון דירות עס
אויך אויפגעבויעט אינעם גלאז
פון ביהמ"ד הגדול.



א מיטינג איז דרינגענד
געווארן
צונויפגערופן
אינעהאלב די ראטמאן פארטיי
כדי צו באשליסן וואס צו טוהן
מיט די פראבלעם וואס פלאגט
שוין זייער לאנג די קהילה ,
נעמליך עס ארגאניזירן זיך
מנינים שבת אין אבריכים ,און די
אידן וואס פארשפעטיגן דעם
רבי'ןס מנין – וואס ווי באקאנט
דאוונט דער רבי שליט"א
לעצטנס גאר פרי – וואס עפ"י
דין פון די ראטמאן פארטיי
דארפן זיי דאווענען ביחידות און
אנשטאט דעם וואס צען-
זאלן
מענטשן
צוואנציק
דאווענען ביחידות ,מאכט מען א
קדיש מען זאגט ברכו און מען
ליינט ,דער פראבלעם פלאגט
זייער שטארק די ראטמאן
פארטיי ,און מען האט זיך
צוזאמען געזעצט צו זעהן וויאזוי
מען קען דאס לעזן.



צו
באאויפטראגט
זענען
געוואויר ווערן ווער עס גיבט
ארויס די פרעסטיזשפולער
אויסגאבע וואס איר האלט יעצט
אין די האנט "דער דורכפאל" ,
און ביזדערווייל האבן אלע
זייערע זוכענישן און טאפענישן
זיי געפירט צו א גראדן וואנט ,
קודם האבן זיי וואנדאליזירט
איינעמס צימער אלס חשד אז ער
גיבט דאס ארויס ,און ווען זיי
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האבן געזען אז זייערע בויך
סברות זענען טאקע אינגאנצן
זינלאז ,האבן זיי אנגעהויבן
ווארפן נעמען ווי א וואסער
שפריצער ,דער מאכט דער
דורכפאל יענער מאכט דער
דורכפאל ,אבער צו אונזער און
צו אלעמענס גרויס פרייד ,האבן
זיי געמאלדן אז זיי האלטן נאך
פארן אנהויב ,און מען וועט
נישט אזוי שנעל – אויב בכלל –

א ווארט זאגער פון די
ראטמאן פארטיי האט געלאזט
פאלן ווערטער ,אז מען ווארט אז
די ניימאנס זאלן זיך בארוהיגן,
און דאן וועט מען אינטערנעמען
שארפע מיטלען ,דאגעגן א
ווארטזאגער פון די "אגענטור
האט
טעראר"
אנטקעגן
געמאלדן ,אז מען פלאנט זיך
בכלל נישט צו בארוהיגן ,און
מען וועט גיין ווייטער און
ווייטער ביזן ענדע .
מענטשן האבן אויסגעדריקט
גרויס שטוינונג ,און געפרעגט
מיט וואונדער וואס א חילוק ווען
עס ארגאניזירן זיך מנינים
שמועסערס אין אבריכים ,און
פארוואס שטערט עס זיי נישט
אזוי שטארק ,און דאגעגן ווען
מען מאכט א מנין פון קדיש און
ברכו שטעכט מען זיי אויס די
אויגן און זיי דארפן זוכן מיטלען
וויאזוי עס אונטער צו ברענגען.
קענען וויסן ווער עס זענען דער
ארויסגעבער.
עס גיבט אונז זייער א גוטער
געפיל ,אז מיר זאלן קענען
ווייטער אנגיין מיט די גאר
וויכטיגע ארבייט וואס אלע
אנ"ש קוקן גאר שטארק ארויס
דערויף ,ווייל זעענדיג אז זייער
טעראר מיט וואס זיי באנוצן זיך
גענצליך
איז
געווענדליך
אומווערקבאר ,און עס גייט זיי
אפילו נישט ארויפצוגיין אויף די
שפירן פון די פארברעכער.
א ווארטזאגער פון די
רעדאקציע האט געבעטן מען
זאל איבערגעבן ,אז טאמער זיי
וועלן געוואויר ווערן ווער עס
]פארזעצונג אויף זייט [4
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מיט גרויס פרייד האט די
טאהש'ער
אלוועלטליכע
אידענטהום אויפגענומען די
ידיעה וועגן די שיינער מלוה
דמלכה וואס איז פארגעקומען
אין ביהמ"ד הגדול ד'אבריכים
מיט קנאפע צוויי הונדערט
באטייליגטע .
די מלטה מלכה איז
ארגאניזירט געווארן דורך
תלמידי וחסידי רבינו וואס ווילן
אויפטוהן פארן היימישן ציבור
אין אלע הינזיכטן ,און זעענדיג
די נויטווערדיגקייט פון אזא
צוזאמענקום ,האבן זיי עס

ארגאניזירט ,צום גרעסטן
צופרידענהייט פונעם ציבור.
ביי די מלוה מלכה איז
געהערט געווארן אייניגע דרשות
וואס האבן ארויסגעברענגט דאס
וויכטיגקייט פון קובע זיין עיתים
לתורה,
עס זענען אנוועזד געווען
אלע חשוב'ע אידן פון שטעטל
וואס האט צוגעגעבן א
שטארקער חן פארן מסיבה ,און
עס איז קענטיג געווען דער
ערנסטקייט וויאזוי דער עולם
האט אויפגענומען די ווארימע
]פארזעצונג אויף זייט [9
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זייער פעסימיסטיש געשטימט
לגבי דעם שלום פלאן זאגענדיג
אז מיט דעם שלום פלאן וועט
מען זיך פשוט אריינשטעלן צו
ראטמאן אין פיסק אויף א
שיינעם אופן ,און ער וועט האבן
אויסגעפירט וואס ער האט
געוואלט ,דעריבער האט מען
געלייגט א גרויס דרוק אויף א
אויפקלערונגס אקציע אויף א
מאסשטאבליכ'ן פארנעם ,אז
דער עולם זאל פארשטיין וואס
זייער שלום באדייט ,און ווי אויך
האט מען ציוויסן געטוהן פאר די
ראשי קהילה אז דער עולם איז
נישט שלום געשטימט ,און ווי
ווייט עס איז באקאנט ,פרובירן
אונזערע ראשי קהילה אייביג זיך
ציצושטעלן צום דעת פונעם
קהל ,דעריבער האבן זיי
אויפגענומען די זאך מיט אן
ערנסטקייט .
ווען דער שלום פלאן האט

זיך געהאט אנגעהויבן האט מען
תיכף באמערקט אז זיי ציהלן ד א
נאר זייער רוהיגקייט ,און נישט
ווייל זיי דארפן שלום אדער
זענען אינטרעסירט אין שלום,
נאר זיי ווילן זיך ארויסדרייען
פונעם פלאנטער מיט גאנצע
פיס ,און זיי האבן ווי אויך
ניטאמאל געוואלט נאכגעבן
אויף נישטיגע באדינגונגען וואס
עס איז געשטעלט געווארן מצד
אונזערע ראשי קהילה ,ווייל זיי
אינטערעסירט נישט גארנישט
נאר זייער וואוילזיין און דער
וואויזיין פון זייער געשוואלענע
קעשענע וואס יערט ווי אויף
הייוון דורך אונזער געלט און
דורך די געלט פונעם רבי'ן.
ווי למשל :אויפן פארלאנג
פון א געוויסער אדמו"ר וואס
איז איינגעשטעלט אין זייער
פארטיי און ער מיט זיין שותף
וואס האבן א פרעזענדליכע האס

אויפן געוועזענעם אויסערן
מיניסטער וואס איז דער יו"ר פון
די וואוילטעטיגע ארגעניזאציע
"חברה הצלה" וואס איז ברייט
באקאנט ביים ציבור זייער
איבערגעגעבנקייט פאר אלע
איינוואוינער פון שטעטל ,נישט
קיין חילוק צו וועלכע פארטיי
מען באלאנגט און נישט קיין
חילוק ווינטער  -זומער  -וואכן -
שבת גיבן זיי זיך איבער פאר די
שטעטעלישע איינוואוינער ,און
וויבאלד זיי האבן אמאל
געארבייט אין די ארגעניזאציע ,
און זענען ארויסגעגאנגען פון
דארט נאך שווער געפלאגטע
סקאנדאלן וואס זיי האבן דארט
אנגעמאכט ,און דעריבער ווילן
זיי נקמה נעמען אינעם יו"ר פון
די ארגעניזאציע - ,וואס אגב
קיינער פארשטייט בכלל נישט
וואס איז די נקמה יעצט אויפן


 

קאטאגאריש געלייקנט דעם
אפמאך ,און אויף די פראגע פון
אייניגע מענטשן צו ער האט
ארומגעשיקט די זאכן האט ער
מיט א שטארקן צארן און מיט א
קענטיגן האס דאס געלייקנט ,און
ער האט זיך ארומגעדרייעט
אנגעבלאזן אויף די גאנצע
וועלט ,אזוי ווייט אז די
עקספערטן וואס שאצן איהם
כסדר אפ ,האבן געראטן פאר
זיינע מענטשן אז אין די טעג
טאר מען נישט שטיין נעבן איהם
משום פיקוח נפש.
ווי אויך האבן מיר געהערט
פון א געהיימען באריכט ,אז
נישט נאר מושי ראטמאן איז
געווען אנגעבלאזן ,נאר אויך
אויף זיין פאסט קעסטל האט זיך
שטארקער
א
דערקענט
אויפגעבלאזנקייט פון אלע
זענען
וואס
ריטורנ"ס
צוריקגעקומען מיט נישט גוט ע





אין די לעצטע וואכן זענען
ארויפגעקומען אויפן טיש ביי די
פלענער
פענסטער
הויכע
אדורכצופירן א שלום פלאן
צווישן די נייע קהילה מיט די
אלטע ראשי קהילה.
די שלום פלענער זענען
ארויפגעקומען אויפן טיש
נאכדעם וואס די נייע קהילה
האט איינגעזען אז מיט זייערע
בלוטיגע טעראר וועלן זיי נישט
זייערע
דורכפירן
קענען
בייזוויליגע פלענער ,דעריבער
זענען זיי געפאלן אויף אן
המצאה ,אז מיטן אדורכפירן א
שלום וועלן זיי שיינערהייט יא
קענען אדורכפירן זייערע זאכן,
און צו דעם האבן זי י
איינגעשפאנט אלע זייערע
מיטגלידער כדי אפצומאכן
וויאזוי מען וועט קענען
אדורכפירן דעם שלום פלאן.
דעם אלגעמיינער המון איז


מיט פרייד טרערן קומען מיר
מעלדן אז עס האט זיך אונז
איינגעגעבן צו שליסן א שותפות
אפמאך מיט מושי ראטמאן.
ווי דער עולם האט געזען
האט מושעלע אויסגעפירט זיין
טייל אינעם אפמאך און
ארומגעשיקט "דער דורכפאל "
פארן היימישן ציבור ,וואס דאס
איז ווי פארשטענדליך גאר א
וויכטיגער דערגרייכונג ,אז די
אלע אידן וואס ווערן געפיטערט
פון זייערע פאלשע דמיונות ווי:
מיר האבן די מאכט – עס איז
נאר אפאר משוגעים – עס קומט
נישט גארנישט פאר וכו' ,זיי
זאלן זעהן מיט זייערע אויגן דעם

אמת און זיך נישט לאזן פארפירן
פון זייערע שמוצוגע טריקס און
ליגנס מיט וואס זיי זענען ברייט
באוואוסט.
און מיט א שבח לבורא עולם
קענען מיר זאגן אז עס האט ב" ה
אויפגעטוהן וואס עס האט
געדארפט אויפגעטוהן ווערן,
און מיר האבן צוריקגעהערט
גריסן פון גרויסע אויפטוען וואס
איז געווארן דורך דעם )עס איז
אונז זייער לייד אז מיר קענען
נישט – צוליב פארשטענדליכע
סיבות – פונקטליך אויסרעכענען
די אויפטוען ,ואתכם הסליחה(.
פון די אנדערע זייט האבן
מיר געהערט אז מושי האט

]פארזעצונג אויף זייט [13

]פארזעצונג אויף זייט [8

]פארזעצונג פון זייט [2

זענען די ארויסגעבער וועלן זיי
זיך גענצליך באגראבן פאר
בושה – א זאך וואס זיי דארפן
שוין סייווי טוהן ,נאר צוליב
אומבאקאנטע סיבות וואס
קיינער ווייסט נאך נישט ,האבן
זיי זיך ביזדערווייל אפגעהאלטן
דערפון.
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אין קורצן פון פריער:
אינם מיסט ראיאן שטייען צוויי אייזן זיכער און הערן זיך צו
מיט גרויס אינטרעס צו דער ערציילונג פון "לייבל דער שנארער",
איבער די היסטאריע פונם שילד וואס זיי האבן נאר וואס
געפונען .אלי' בן סימון דער גריהדער פונם גינגאטישן "רותם
פאבריק" אין תל אביב איז געבוירן געווארן צו אן ארימע משפחה
אין א קליין פארווארפן ווינקעל אין מאראקא .אלץ קינד האט ער
זיך באפריינדעט מיט'ן שמיד פון שטאט ,און יענער האט שוין
דעמאלס געווארפן אן אויג אויף דעם קליינעם צוקונפטיגן
מיליאנער ,און ער האט גאר שטארק געגארט אריינצונעמען דעם
קליינעם שארפזיניגן קינד  -ווען ער וועט עלטער ווערן  -צו זיך
אין שמיד כדי ארויפצוהייבן זיינע פארדינסטן .וכך הוה ווען אליהו
האט חתונה געהאט איז ער אריין ארבייטן ביים אלטן שמיד ,און
שפעטער אלץ שותף ביז ער האט אליינס אויפגעשטעלט א ריזן
אייזן פאבריק מיט אסאך אפטיילונגען אין גאנץ מאראקא ,וואס
האט באשעפטיגט הונדערטער ארבייטער פון איבערן גאנצן
לאנד .ממש ווי זיינע חלומות אלץ קינד.
און איצט ליינט ווייטער:

אין  1948ווען אליהו איז
אלט געווארן  60יאר ,האבן
אנגעהויבן צו קורסירן שמועות
איבערן גרינדונג פונם מדינה
הטמאה ,וואס די ציונים האבן
אנגעהויבן אויפצושטעלן .אליהו
האט מיט זיין סוחר'ישן בליק
פארויסגעזען אז אין די נייע
מדינה וואס איז נאך כמעט
גארנישט פארהאנען ,לוינט צו
אינוועסטירן .האט ער גלייך

אפגעקויפט גרויסע באדנ'ס ,און
ער האט באלד אהין אריבער
געפירט א גרויסע חלק פון זיינע
געשעפטן .און ווי נאר די מדינה
איז אריין אין קראפט ,האט זיך
אלי' אויפגעהויבן מיט זיין
משפחה ,און האט זיך באזעצט
אין ארץ ישראל .און צוזאמען
מיט זיין אנקומען אהין האט ער
גלייך אויפגעשטעלט א ריזן
פאבריק וואס פראדוצירט אייזן.

זיינע ידיעות און זיינע
פארבינדונגען ,און דערצו זיין
גרויסע פארמעגן ,האבן געטון
זייערס .און אליהו האט באלד
אנגעהויבן באקומען גאר אסאך
באשטעלונגען ,אויף זאכן וואס
האט שטארק געמאנגעלט און
אויסגעפעלט ,אין יענע תקופה.
ער האט גוט פארשטאנען זיין
פאך ,און ווי אויך וואס עס האט
דעמאלטס געפעלט פאר'ן ציבור,
ער האט אנגעהויבן פראדוצירן
שטוב כלים  -עס צייג  -געשיר
א.ד.ג .אלעס וואס עס האט זיך
געברויכט בימים ההם .ער איז
אויפגעקומען אויף אסאך
פאטענטן אין זיין פאבריק ,אזוי
אז יארן שפעטער ,האט מען
איבעראל אין אלע אייזן
פאבריקן ,גענוצט נאר זיינע
פאטענטן און בייפעלער.
איז
אליהו
ווען
זיין
אין
אריינגעקומען
זיבעציגסטע יארגאנג ,האט ער
געלאזט בויען די "רותם
טורעם" ,דאס איז געווען א
מעכטיגן מאיעסטעטישן בנין פון
צוואנציג שטאק הויעך ,וואס
האט זיך גוט אנגעזען אין גאנץ
תל אביב .אינם דאזיגן בנין האט
ער איינקווארטירט אלע אפיסעס
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וואס האבן פארוואלטעט אויף
זיין ריזיגע ביזנעס ,דארט איז
געזעסן דער אלטער מיליאנער,
און געוועלטיגט מיט א שטארק
האנט אויף די גאנצע אייזן
אינדוסטריע פונם לאנד .
אויפן גאר הויכען סאמען
שפיץ פונם בנין ,האט ער
ריזן
א
ארויפגעהאנגען
אייזערנעם שילד )סיין( ,וואס
האט זיך געקענט ליינען פון גאר
ווייט ,אויף איר איז געשטאנען
אויסגעקריצט מיט ריזיגע קידוש
לבנה אותיות" ,וכתתו חרבותם
לאתים וחנינותיהם למזמרות".
די דאזיגע שילד איז אין
זיינער צייט געווען דער
געשפרעך פון טאג ,יארן
שפעטער האבן נאך מענטשן
געשמועסט דערפון .פאקטיש
האבן אבער אלע געוואוסט אז
בלויז מיטן רעדן איבער דעם
שילד ,וועגן אדער קעגן ,דאס
אליין האט שוין אויסגעמאכט ,
פאפולער צו מאכן אלי' בן סימון
מיט זיין פאבריק "רותם" ,אז
דאס אליין האט עהם געברענגט
גרויסע פארדינסטן.
צוויי קינדער האט אליהו
געהאט ,דער בכור האט געהייסן
"ארי" ,און דער אינגערער
"יונה" .פארשטייט זיך אז דער
בכור האט געהאט פי ראשון ,ער
האט פארוואלטעט אויפן
גרעסערן חלק פונם רותם
פאבריק ,אבער דער אינגערער
יונה איז אויך נישט געווען
ארויסגעשטאנען ,און צוזאמען
איז די פאבריק געפארן ממש א
מחי'.
אבער איין חילוק איז
געווען צווישן די צוויי אז בעת
דער אינגערער יונה איז געווען א
מאן אין געזעלשאפט א
פריינדליכער און א בא'טעמ'טער
שמועסער ,איז ארי' געווען
אן
אלס
פאררעכנט
אנגעבלאזענער און גערעגטער
פערזאן גאר ווייט פון
פריינדשאפט.
יונה איז געווען א
געשמאקער און האט געהאט
פארבינדונגען מיט אלעס און
איעדעם ,אזוי אז אלע האבן
איהם ליב געהאט ,אבער פון
ארי' האט יעדער מורא געהאט
]פארזעצונג אויף זייט [13
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זייער ציהל איז נאר "די
קעשענע" ,און אלע זייטיגע זאכן
ארום איז גארנישט ,זיי רעכענען
זיך נישט מיט דעם וואס די
קהילה האט צענדליגע יארן
אויסגעהאלטן די בית השחיטה
אויף זייער קאסטן ,ווייל ווי
ווייט יעדער ווייסט איז אונזער
בית השחיטה די מהודר'דיגסטע
וואס איז שייך - ,און פארשטייט
זיך אז דער שוחט דקהילתינו
דאס באשטייערט גאר אסאך צו
דעם  -און אפי' אידן פון דער
פרעמד איז דא וואס עסן נאר פון

שוין
שחיטה,
טאהש'ע
אפגערעדט פון אסאך אידן פון
שטעטל וואס אין דער פרעמד
עסן זיי נישט קיין פלייש ווייל זיי
ווילן נאר עסן די היזיגע שחיטה .
און דא ווילן זיי איינפירן פאר
אונזערע קינדער אז מען זאל עסן
פלייש פון דער פרעמד ,וואס
אפי' ווען מען איז אין דער
פרעמד האלט מען זיך אפ פון צו
עסן ,איז כל שכן דא אין
שטעטל.
דער אלגעמיינער המון עם
האפט אז זייערע פלענער וועלן
נישט ווערן דורכגעפירט .

גרויסארטיגע נסיעה ,פון די
עסקנים איז געקומען א ווענדונג
אז מען זאל זיך אנשרייבן ווי
פריער ווייל די צאהל טיקעטס
ווערן מער און מער באגרעניצט.
די נסיעה איז א יחיד במינו
לכל הדיעות ,צוליב דעם גרויסן
עולם וואס וועט זיך אי" ה
משתתף זיין דארט ,און צוליב
דעם וואס די זעלבע וואס האבן
ארגאניזירט די פריערדיגע נסיעה
מיטן רבי'ן זאל זיין געזונט וואס
ליגט נאך איינגעקריצט אין

אלעמענס ביינער ,זיי ארגאניזירן
דאס איצט ,און ווי יעדער
געדענקט וואספארא סוקסעס עס
איז געווען דארט ,אזוי האפט
מען אז עס וועט אויך איצטער
זיין עפעס אויף וואס מען רישט
זיך.
ווי אויך האט די נסיעה א
ספעציעלער חן ,ווייל ווי עס איז
וועט
באקאנט,
ליידער
פארקומען נאך א נסיעה ,וואס
עס ווערט דערמיט פארגאסן
אידיש בלוט ,און בראשם
פארגיסט מען דעם רבי'ןס בלוט

]פארזעצונג פון זייט [1

]פארזעצונג פון זייט [2



]פארזעצונג פון זייט [1

שטאפל ,קען עס  -אדער
אוועקגיין מיט די צייט  -אדער
שטארק
עס
זיך
קען
פארשפרייטן ,דער עולם האפט
און בעט אז ס'זאל אוועקגיין פון
איהם ווי שנעלער אלס בעסער.
באלד נאכן ערשיינען מיט
אונזער פינפטע אויסגאבע ,ווי
עס איז געווען באשריבן זיין

]פארזעצונג פון זייט [4

קאפ  -דעריבער האבן זיי
באפוילן מען זאל שטעלן
געוויסע תנאים וואס וועט
פרעזענדליך נקמה נעמען אינעם
יו"ר און עס וועט האבן א
שווערער עפעקט אויפן גאנצן
ארגעניזאציע ,און פארשטייט זיך
אז מען איז נישט איינגעגאנגען
אויף אזוינע ביליגע און
שמוציגע פראוואקאציעס פון
זייער זייט ,און מען האט דאס
פולשטענדיג אפגעווארפן.
און דאן איז אריינגעקומען א



ערשטע שרייען אטאקע ,האט
דער יושב ראש וועד הקאוועס
והמקוואות אויסגעדריקט זיין
שטארקער באגער צו זיין
נאכאמאל אויף אונזער פראנט
זייטל ,און מיר פארגינען עס
איהם מיטן גאנצן הארצן ,און
וואונטשן איהם פון טיפן הארצן
ער זאל זוכה זיין יעדע וואך
דערצו.



מיט דעם וואס מען שלעפט
איהם אוועק ווען ער איז נישט
אין די כוחות צו פארן ,און דאס
האט געברענגט א גרויסער
אבשיי און עקל צו פארן מיט
זייער רייזע ,אפי' ווען עס וואלט
ווען געווען אומזיסט ,און כש"כ
ווען עס איז נישט אומזיסט און
נאך ווי נישט אומזיסט ,דעריבע ר
דאס
עולם
דער
האט
אויפגענומען מיט אזא פרייד .
יעדער וואונטשט אז עס זאל
מצליח זיין עצהי"ט ,און מען
זאל אויס'פועל'ן דארט ישועות



באפעל פון די הויכע-נידריגע
פענסטערס פון די פארטיי ,אז
מען זאל אויף אלע קאסטן זען
זיי צו האלטן שטיל ,און מען
זאל זיי נאכגעבן וואס זיי
פארלאנגען ,אבער דאן איז שוין
דערנאך ,און מען האט
געווען ֶ
זיך שוין געהאט אביסל
אויסגעטשוכעט פון זייער
נאבאלען טהאט פון אזוי
גוטהארציג וועלן מאכן שלום,
און אלע פלענער וועגן שלום איז
צורינען ווי א זייפן בלאז ,טראץ
זייערע מוטשערייען וואס זיי
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ורפואות פאר גאנץ כלל ישראל,
ובראשם מרן רבינו שליט"א
וואס דארף א גרויסער ישועה
אויסגעלייזט צו ווערן פון די
בלוטיגע הענט פון די רוצחים
וואס דערגייען איהם די יארן
הלא דבר ,מרן רבינו משולם
פייש בן צירל אז ער זאל האבן א
גאנצע רפואה וואס ער האט
געליטן פון אונטער די רשעים'ס
הענט ,און אז ער זאל שוין
אויסגעלייזט ווערן ,און ער זאל
אויך צוזאמען מיט משיח צדקינו
אונז אויסלייזן צום גוטן בב"א.

ווי דער רוב מנין ובנין פון
שטעטל און פון אלע תלמידי
שליט" א
רבינו
וחסידי
פארלאנגען אז ווילאנג ראטמאן
  מיט זיינע יועצים )אין דעם זענען
נכלל סיי דער ווייסער יועץ און
סיי דער רויטער יועץ( זענען ביי
האבן פרובירט צו פארפירן ווי א
די מאכט זאל קיין שלום נישט
אקס פאר די שחיטה וואס זעהט
זיין.
שוין דעם טויט פאר די אויגן ,
א ווארטזאגער פון די
און ווען עס איז זיי שוין
פארטיי אנטקעגן טעראר האט
געשטאנען דער דורכפאל פאר די
זיך אויסגעדריקט פאר אונזערס
אויגן האבן זיי שוין געוואלט
א רעפארטער ,אונז וועט מען
צוריקציען פון אלע זייערע
נישט ארייננארן נישט מיט
תנאים ,אבער דאן איז שוין
טעראר און אויך נישט מיט
געווען צו שפעט.
שלום ,מיר וועלן קעמפפן פאר
דער אלגעמיינער עולם איז
אונזערע רעכטן ביז די ענדע.
זייער צופרידן מיט די
אנטוויקלונגען ,און מען האפט
והתברך בלבבו שלום יהיה
אז עס וועט נישט זיין קיינע
לי כי בשררות לבי אלך
שלום פלענער ווי זיי ווילן ,נאר
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[5 ]פארזעצונג פון זייט
      

         
       
       
     

 
        

        
  
 
   
      
       
       
      
 
  
        
       


צוגאנגען מיט אנגעווארימטע
 און פיל מיט חיזוק,הערצער
 וואס,אויפן ווארימען מסיבה
האט געגעבן א גאר שטארקער
 און אויך,שטופ ברוחניות
 ווארטנדיג,(בגשמיות )וד"ל
אויפן קומענדיגן צוזאמענקום
.מיט פאראייניגטע הערצער
דעם קומענדיגן טאג איז
געמאלדן געווארן די עפענונג
 ווי עס,פון א נייעם כולל ערב
ווערט פארגעזאגט גאר א שיינער
שיעור מיט פילע צענדליגע
 ווי אויך ווערט,משתתפים
ערווארטעט נאך פילע צענדליגע
פעולות אויפצוטוהן פארן
.רוחניות פון אונזער שטעטל



 
[3 ]פארזעצונג פון זייט
.דיבורים פון די בעלי דרשנים
ווען די בעלי דרשנים האבן
געענדיגט רעדן האט זיך דער
עולם ווי אויף איינמאל
ארויסגעלאזט אין א פייערדיגן
טאנץ אויף דעם ניגון "אמר רבי
עקיבא" און באלד דערויף נאך
 וואס,אנדערע ווארימע ניגונים
, האט אנגעהאלטן לאנגע מינוטן
 און,ביז מען האט געבענטשט
נאכן בענטשן איז זיך דער עולם
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א( מיר לעבן היינט אין א ביליגע
וועלט ,אלעס איז אויף סעיל אלעס איז
עפארדעב"ל ,ווי מען גייט און שטייט
זעהט מען פרישע סעיל'ס און
מציאות'ער ,צו די אלע מציאות זענען
טאקע ווערט זייער געלט איז א שאלה
פאר זיך ,אבער נישט דאס איז אונזער
עסק יעצט ,מיר ווילן באהאנדלען דעם
פראבלעם פון אן אנדערן שטאנדפונקט ,
ווייל אזוי ווי עס גויאישט זיך אזוי
אידיש'ט זיך ,אזויווי אין גשמיות אזוי
איז אין רוחניות ,מען באקומט היינט
טיטלען  -הגה"צ'ס  -רשכבה"ג'ס  -שר
בית הזוהר'ס  -המאור הגדול'ס  -פאר
ביליג ,......היתר הוראות )יורה יורה
ידין ידין( פאר ביליג ,......מסירות נפש
פאר ביליג ,.......א.א.וו .די אותיות פון
שקר זענען נאנט איינס צום אנדערן
ווייל דאס טרעפט זיך גרינג ,די אותיות
פון אמת זענען אבער ווייט איינס פון
אנדערן ,ווייל דאס איז שווער צו
באקומען) ,שבת דף ק"ד ע"א( אינעם
עולם השקר קען מען אלעס באקומען
גרינג ,אבער צו קונה זיין די זאכן
"באמת" דארף מען אסאך הארעווען .
עס ווערט דערציילט א מעשה אויף
איינע פון די רבנים ,אז א איד האט
איהם געפרעגט פארוואס די רבנים
מאכן נישט א קיצור פון די גאנצע תורה
עס זאל נישט זיין אזוי שווער צו קענען
די גאנצע תורה ,האט ער געענטפערט
מיט א משל ,אז א קעניג איז אמאל
געקומען באזוכן א דארף ,און געלאזט
אויסרופן אז איעדער איינער קען בעטן
ביים קעניג זיין פארלאנג ,און ער וועט
עס באקומען ,איז געקומען א פויער און

געבעטן אז מען זאל קורצער מאכן די
וועג פון דארף צום שטאט ......האט
מען איהם געפרעגט ווי איז מעגליך
קורצער צו מאכן א וועג ,האט ער
געזאגט עס איז דאך פשוט ,אויפן
טאוול ווי עס שטייט  -צום ביישפיל -
אז עס איז דא צען מייל צום שטאט ,זאל
מען אנשטאט דעם שרייבן פינף מייל
צום שטאט......

פון מחלוקת איז אז קיינער איז נישט
גרייט נאכצולאזן פון זיינע "יושר'דיגע
רעכטן" אבער וויבאלד דער מענטש איז
גרייט מוותר צו זיין אויף זיין
אזויגערופענעם " אמת" וועט שוין זיין
שלום (2) ,אז עס איז גרינג אויסצורופן
א שלום ווען מען איז גרייט זיך צו
פאפן ......באר דער אמת'ער שלום
קומט נישט אן אזוי גרינג ,אזוי ווי
ערקלערט .

ב( דער מדרש זאגט ) בראשית רבה
פ' ח' אות ה'( א"ר סימון בשעה שבא
הקב"ה לבראות את אדם הראשון נעשו
מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות
חבורות ,מהם אומרים אל יברא ומהם
אומרים יברא ,הה"ד חסד ואמת נפגשו
צדק ושלום נשקו ,חסד אומר יברא
שהוא גומל חסדים ואמת אומר אל
יברא שכולו שקרים ,צדק אומר יברא
שהוא עושה צדקות שלום אומר אל
יברא דכולי' קטטה ,מה עשה הקב"ה
נטל אמת והשליכו לארץ ,הה"ד ותשלך
אמת ארצה אמרו מלאכי השרת לפני
הקב"ה רבון העולמים מה אתה מבזה
תכסיס אלטיכסיי' שלך ,תעלה אמת מן
הארץ ,הה"ד אמת מארץ תצמח ע"כ.

אבער ווי דערמאנט קען מען אינעם
היינטיגן עולם השקר אלעס באקומען
פאר ביליג ,נאך די צווייטע וועלט
מלחמה האט זיך געגרינדעט די
יונייטע"ד נעישאנ"ס ,האבן זיי
אויסגעקריצט אויפן וואנט דעם פסוק
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
מלחמה ,פון היינט און ווייטער וועט
מען זען עס זאל זיין שלום ......פון וואס
באשטייט זייער שלום וויס איך נישט,
אפשר אז קיינער אטאקירט נישט דעם
וואס ער האט מורא פון איהם ......ווי די
גמרא זאגט ) סנהדרין כ"ד ע"א( חסרי'
לגנבא נפשי' לשלמא נקיט ווען דער גנב
איז נישט בכוח צו גנב'ענען איז ער א
איש שלום ......און אזוי אין אלגעמיין
זאגט איעדער אז ער וויל שלום ,ווער
וויל דען נישט קיין שלום ,זאל נאר
יענער נאכגעבן וועט שוין זיין
שלום ......איך בין אן אמת'ער אוהב
שלום      ,
  איך האב דאך נישט
געענטפערט פאר יענעם ווען ער האט
מיך אנגעשריגן )פארוואס איך האב
בא'עוולה'ט(......
איהם
דאס דערמאנט פון דעם אינגל וואס
טוט זיך אויף אז ער האט נישט עובר

 

פרעגט זיך א שאלה עס איז דאך
געווען צוויי וואס האבן געשטערט די
בריאה ,אמת און שלום ,פארוואס האט
דער אויבערשטער אראפגעווארפן נאר
דעם אמת און נישט דעם שלום ,זאגט
מען נאך א ווארט פון איינער פון די
צדיקים אז אן אמת קען שוין זיין שלום
אויך......
דער ווארט קען ערשלערט ווערן
אויף צוויי אופנים (1) :אז דער שורש

א
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געווען אויף נקמה ,ווייל ער האט
אנגעהויבן) ......און די צווייטע מאל
האט ער נאכאמאל אנגעהויבן
פריש (......און אזוי קריגט מען זיך ווער
איז דער איז שלום און ווער איז דער
בעל מחלוקת ...ותהי האמת נעדרת.

 
ג( שטעלט זיך אלזא די פראגע ,ווי
קומט מען צו צום אמת'ן שלום,
ריכטיגער געשרעגט ,וואס באדייט דאס
בכלל "אמת'ער שלום".
די העכסטע מדריגה פון אחדות
געפינען מיר פאר קבלת התורה ,ווען
גאנץ כלל ישראל איז געווען "כאיש
אחד בלב אחד" ,וואס באדייט דאס בלב
אחד ,צו מיינט דאס אז עס איז נישט
דאן געווען צווישן זיי קיין מיינונגס -
פארשידענהייטן ,אוממעגליך ,די גמרא
זאגט )ברכות דף נ"ח ע"א( ,ווען איינער
זעהט זעקס הונד ערט און טויזנט אידן
מאכט ער א ברכה " ברוך חכם הרזים" ,
שאין דעתם דומה זה לזה ואין
פרצופיהם דומה זה לזה ,אויב אזוי וואס
דען איז דער באדייט פון כאיש אחד
בלב אחד.
וועלן מיר מעתיק זיין די ווערטער
פון אונזער הייליגן רבי'ן זאל זיין
געזונט  -דער אמת'ער אוהב שלום
ורודף שלום  -וויאזוי ער ערקלערט דעם
באדייט פון אחדות ,וזל"ק )עבודת
עבודה שיח"ק עמוד שצ"ד( ]אין
אידישער איבערזעצונג[:
"לכאורה קען א מענטש טראכטן,
וואס איז דען אזוי שווער צו זיין א אוהב
שלום" ,ווער גלייכט דען נישט שלום

און רוהיגקייט ,אבער נישט דאס איז
דער באדייט פון שלום ,נאר אזוי ווי
חז"ל זאגן )תנחומה ויגש ו'( אויפן
פסוק עושה שלום במרומיו ,אז מיכא'
איז פון וואסער )מדת החסד( און
גבריא' איז פון פייער )מדת הגבורה( ,
און זיי שטייען צוזאמען פאר די שכינה
און שעדיגן נישט איינער דעם צווייטן ,
און אזוי אויך די הימלען אליין זענען
פון פייער און וואסער אויסגעמישט ,און
דער פייער ווערט נישט פארלאשן און
די וואסער ווערט נישט פארברענט ,
ווייל דורכן אויבערשטנס באפעל האבן
זיי שלום געמאכט צווישן זיך צו ערפילן
דעם רצון פון זייער באשעפער ,ווייל זיי
זינען מבטל זייער גאנצער נאטור און
אייגנשאפט פאר זיין גרויסקייט ,דאס
בעטן מיא יעדן טאג העושה שלום
במרומיו דער וואס מאכט שלום אין
הימל צווישן צוויי פארקערטע נאטורן ,
אזוי הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל
כל ישראל ,ד.ה .ווען עס איז דא א
פירוד צווישן אידן אז זייערע דיעות און
מידות זענען נישט גלייך ,זאל דער
אויבערשטער ערוועקן א רוח טהרה זיי
זאלן קענען מבטל זיין זייערע
אייגנשאפטן און נאטורן איינער צום
צווייטן צו פארמערן שלום אויף דער
וועלט ,דאס איז דער באדייט פון שלום,
זיך צו פאראייניגן אפי' דארט ווי עס איז
דא דיפערענצן ,ווייל ווי עס איז נישט
דא קיין דיפערענצן פעלט נישט אויב
קיין שלום ,עכל"ק.
דער אמת'ער באדייט פון שלום איז
אלזא נישט ,אויזצוגלייכן אלע
ממיינונגס -
און
דיפערענצן
פארשידענהייטן ,נאר ,זיך צו פארטראגן

ב

און ליעב האבן און שעצן טראץ די
דיפערענצן ) ,פונקט אזוי ווי מיכא'
בלייבט וואסער און גבריא' בלייבט
פייער און דאך זענען זיי בשלום( מען
זאגט נאך פונעם קאצקער זצוק"ל ,אז
דער אויבערשטער האט באשאפן איעדן
מענטש מיט באזונדערע תכונות און
אייגנשאפטן ,און דערפאר מוז זיך מאכן
מיינונגס -פארשידענהייטן צווישן זיי,
און עס איז נישט שייך צו האבן טענות
פארוואס האלט יענער אנדערש ווי מיר ,
פונקט ווי קיינער איז נישט ברוגז
פארוואס זעהט יענער אויס אנדערש ווי
מיר......
דאס איז די כוונה פון "כאיש אחד
בלב אחד" ,אז "די הארץ" די מיטגעפיל
און פארשטענדעניש פון איינער צום
צווייטן איז געווען פאראייניגט ווי ביי
איין מענטש ,כאטש אין די מיינונגען
איז זיכער געווען אסאך דיפערענצן
צווישן זיי .

 
א איד איז אמאל אריינגעקומען אין
א ספרים געשעפט און געבעטן א גוטע
הגדה ,און דער געשעפטסמאן האט
איהם אנגעהויבן ווייזן הגדות מיט אלע
סארטן מעלות - :קלארע אותיות -
שיינע פירושים  -שיינע בילדער -
א.א.וו .און ער האט איעדע הגדה
באטראכט אביסל און געבעטן עפעס
בעסערס ,ביז דער געשעפטסמאן איז
מיד געווארן און איהם געפרעגט ,אפשר
זאגט איר מיר ר' איד וואס אייגנטליך
זיכט איר ,האט ער איהם געענטפערט ,
אין די אלע הגדות וואס איר האט מיר
געוויזן שטייט ,מען נעמט א שטיקל

 

 Der Dorechfal  12



Thursday, June 23, 2005


גרינצייג  -מען נעמט די דריי מצות -
מען נעמט דעם כוס  -א.א.וו .איך זיך
אבער א הגדה וואס שטייט פון וואו מען
נעמט דאס אלעס......
וויפיל מיר זאלן נאר ערקלערן דעם
באדייט פון שלום ,וועט דער בילד נישט
זיין ערגענצט אויב מיר וועלן נישט
שרייבן אויך פון וואו מען נעמט דאס...
ד.ה .וואס איז דער וועג אנצוקומען
דערצו .
די קאמוניסטן האבן געוואלט
קאנטראלירן דעם פאלקס פרעזענדליכע
געפילן און מחשבות מיט צוואנג ,זיי
האבן געוואלט אז איעדער זאל פון
"גוטן ווילן" איבערגעבן זיינע נכסים
פארן "וואוילזיין פון לאנד"......
איעדער זאל ליב האבן דעם
פאטערלאנד) ......אז איינער האט
אויסגעדריקט זיין באגער אוועקצופארן
האט מען איהם מיט געוואלד
אריינגעלייגט אין שפיטאל (...מיר לעבן
אבער אין א דעמאקראטיש לאנד ,ווי
קיינעם פאלט נישט ביי צו באצווינגען
יענעם אין זיין פריוואטן לעבן און
התנהגות )שוין אפגערעדט פון
מחשבות( ,און אפי' דער כח התורה איז
בעווה"ר באגרעניצט געווארן אויף א
מינימו"ם שבמינימו"ם ,און בדרך כלל
איז מען אפי' נישט ברוגז אויף יענעם
מכח זיין אנדערשקייט אין פריוואטן
לעבן ווילאנג עס שטערט נישט מיינס,
כאטש עס איז נאך אלס דא אן עבודה
אנצוקומען צום "כאיש אחד בלב אחד"
ד.ה .אז די שעצונג און אנדערשקייט
זאל נישט פארמינערט ווערן דורך דעם
אנדערשקייט ,איז אבער נישט דא דער
שווערפונקט פון שנאה )ד.ה .האבן א

שווער הארץ אויף יענעם( און מחלוקת
)ד.ה .פרובירן ארויפצוצווינגען אויף
יענעם מיין מיינונג( ,ווי איז אבער ווען
עס קומט צו א ציבור'ישע
אנגעלעגענהייט ,ווי למשל אויפנעמען
א מנהיג אדער איינפירן תקנות אין א
קהילה,
א
אדער
מוסד
זעלבסטפארשטענדליך אז איעדער וויל
פאר זיך אויספירן זיין מיינונג ,און
מיינונגס -פארשידענהייטן מוז דאך זיין ,
קען טאקע קיין שום ציבור'ישע זאך
צושטאנד קומען אן ותרנות פון געוויסע
מינטשן אויף געוויסע פרטים ,און
דערפאר מאכט זיך טאקע כסדר
מחלוקת אין די ענינים ,ווי איעדער צד
פרובירט ארויפצוצווינגען זיין מיינונג
אויפן ציבור ,ווייל זיי זענען נישט גרייט
מוותר צו זיין ,און די איינציגסטער וועג
אנצוקומען צו שלום איז טאקע נאר ווי
אויבנדערמאנט ,מוותר צו זיין אויפן
אייגענעם אמת אנצוקומען צום שלום .
דאך מאכט זיך אמאהל אז עס איז
באמת נישט שייך מוותר צו זיין) ,אדער
ריכטיגער געזאגט ,אז די מעלות פון
דעם כח הציבור זענען נישט ווערט דעם
ויתור( און דאן איז דער איינציגסטער
אמת'ער וועג צום "אמת 'ן שלום" אז
דער ציבור זאל זיך אפטיילן און
איעדער זאל אויספירן זיינס ,אבער צו
דעם איז דא א תנאי קודם למעשה ,וואס
פיל האבן ליידער פארזעהן ,אז די
צוטיילונג זאל געמאכט ווערן אויף די
מעשים פון די מענטשן נישט אויף די
הערצער ד.ה .עס זאל זיין מיט
פארשטענדעניש און מיטגעפיהל אויך
צום צווייטן צד ,צ.ב .מיר מוזן זיך
צוטיילן ווייל ואס עס איז גוט פאר דיר

ג

איז נישט גוט פאר מיר ,אדער וואס עס
איז גוט און דיינע אויגן איז נישט גוט
אין מיינע ,נישט ח"ו ווייל די ביזט נישט
גוט ,אמת אז דאס איז נישט פון די
לייכטע עבודות ,אבער ווי דערמאנט
סוף כל סוף קענען מיר דאך נישט
פארלאנגען פון יענעם ער זאל אויסזעהן
ווי מיר ......דער אויבערשטער האט
באשאפן מענטשן מיט פארשידענע
מיינונגען ,און פון היינט און ווייטער
שטייט ער מיר נישט אין וועג ,עס איז
דא מיליאנען מענטשן וואס האלטן און
טוען אנדערש ווי מיר און איך האב
נישט צו זיי קיין טענות ,אלא מאי וואס
בין איך ברוגז אויף איהם ,ווייל ביז
היינט האט ער מיטגעארבייט מיט
מיר ......און דאן ווען די צוטיילונג
ווערט געמאכט מיט פאראייניגטע
הערצער קען מען ערווארטן עס זאל
מיטן אויבערשטנס הילף ברענגען אן
"אמת'ער שלום" )אבער אנהאלטן דעם
אחדות מיט כסדר'דיגע קריגערייען איז
דער היפך גמור פון שלום ,כמובן( ווייל
דער אפטייטש פון שלום איז נישט
"צוזאמען" נאר מיטגעפיהל און
פארשטענדעניש אויף יעדען פאל.
נ.ב .עז איז וויכטיג דא צו באמערקן
אז עס זענען פארהאן געוויסע אופנים
ווי מען איז עפ"י תורה פארפליכטעט
אויך מחזיק צו זיין במחלוקת ווי עס
ווערט ערקלערט אין ספרים באריכות,
מיר זענען אבער נישט אויסן יעצט זיך
מטפל צו זיין מיט דעם ,אונזער ציהל
איז נאר צו קלאר שטעלן דעם אמת'ן
באדייט פון שלום ,והעושה שלום
במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל ואמרו אמן !

 

]פארזעצונג פון זייט [6

און אלע האבן גערעדט צו איהם
און
הכנעה
מיט
דערשראקענקייט ,יעדעס מאל
ווען ארי' איז אריין אין ארבייטס
פאבריק זענען אלע ווי אמאל
שטיל געווארן און זיך גענומען
ארבייטן פלייסיגערהייט ,די
שטילקייט איז נאר איבערגעריסן
געווארן דורך די געשרייען פון
ארי' אויף די ארבייטער ,און ווי
נאר ער האט אנגעהויבן צו
פארלאזן דעם פאבריק דאן האבן
מיט
אפגעאטעמט
אלע
פארלייכטערונג .
נישט איינמאל האט זיך
געמאכט אז ארי' האט
אריינשפאצירט אינעם פאבריק
און האט אנגעוויזן אויף איינער
פון די ארבייטער וואס האט
נישט נושא חן געווען אין זיינע
אויגן אז יענער זאל ביז פינף
מינוט פארלאזן דאס פאבריק ,
און אזוי האט מען טאקע געטוהן
מען האט איהם געהייסן גיין
אבער נישט אהיים נאר צום אפיס
פון יונה ,און בדרך כלל האט
יונה מסדר געווען אז יענער זאל
צוריק גיין צו זיין ארבייט ,נאר
נישט אויפן זעלבן ארט ווי ער
פלעגט ארבייטן נאר אין א
צווייטן אפטיילונג ,און אמאל
נאך אויף א גרעסערע פאזיציע
און מיט א גרעסערער געהאלט ,
ארי' פלעגט נישט באמערקן
וואס עס פלעגט זיך אפשפילן
און דער ארבייטער פלעגט
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פרובירן נישט געזען צו ווערן
פאר די אויגן פון ארי' און אלעס
איז צוריק צום אלטן ווי
גארנישט וואלט געווען.
וואונדער
קיין
נישט
פארוואס במשך פון די יארן איז
יונה פארוואנדלט געווארן אלס
דער גרעסטער ליבהאבער פון די
ארבייטער ,און ווידעראום ארי'
אלס זייערס א שונא און
פארהאסטער.
--------------------אזוי ווי אין יעדן גרויסן
פארבריק איז פארהאן א
ספעציעלען שטאב וואס קוקן
אדורך די פארבריק איעדע שטיק
צייט צו זען אויב אלעס קלאפט
און גייט כשורה ,און וואס מען
ברויך פאררעכטן הן מצד די
ארבייטער און הן מצד די
ארבייטס-געבער ,אזוי האט
אליהו אויך געשטעלט אזא
חברה אויף זיין פאבריק ,אבער
דארט איז שוין געווען די זאך
אביסל אנדערש.
זיי האבן גוט געזען די
חילוקים צווישן די צוויי
ברידער ,אויך האבן זיי גוט
געוואוסט אז אפי' אין די
משפחה קומט זיך ארי' נישט
אויס מיט זיינע ארומיגע ,אבער
פון די אנדערע זייט האבן זיי
אויך גוט געוואוסט די כוונה
אונטער די געשמאקייט און
פאפולערשאפט פון יונה ,זיי
האבן געוואוסט אז אסאך פון די
ארבייטער וואס ארי' האט

אפגעזאגט זענען נישט געווען
ראוי לאותו איצטלא ,און א חלק
פון זיי זענען אפי' געווען א
שטער פארן פארבריק ,אויך
האבן זיי געוואוסט אז יונה האט
גוט געוואוסט ביי זיך אין הארץ
אז אסאך ארבייטער וואס זיין
ברודער האט ענטזאגט זענען
נישט געווען ראוי צו זייער
פאסטן ,דאך האט ער זיי
צוריקגענומען ,און עס האט זיי
גארנישט געפאלן יונה'ס מעשים
פון "קויפן" מענטשן פאר זיך
אויפן חשבון פון די ביזנעס ,כדי
שפעטער צו קענען קלאפן זיין
ברודער.
אבער פון די צווייטע זייט
האבן זיי גוט געוואוסט אז ארי'
קען אסאך מאל אנטרעפן אין
גוטע ארבייטער און זיי
ארויסווארפן על לא דבר ,און פון
די אנדערע זייט האבן זיי געזען
די גוטע צוגאנג פון יונה כלפי די
ארבייטערס וואס דאס האט
שטארק אויסגעפעלט פארן
בליאונג פון די ביזנעס ,דעריבער
האבן זיי געהאלטן אז זיי דארפן
זיך נישט אריינמישן אין די
פארבארגענע געטועכצער וואס
פאסירן אונטער זייער נאז ,און
זיי האבן געלאזט די זאך לויפן.
באזונדערע
א
אין
פארהאנדלונג איז באשלאסן
געווארן אז ארי' וועט פארן קיין
אמעריקע און דארט אנפירן דער
גאנצער חוץ לארץ'דיגער
רותם
פונעם
אפטיילונג
פארבריק .און דווקא דארט אין
חו"ל האט ארי' שטארק מצליח
געווען מיט זיין אויפגאבע ,
דארט אויף זיין נייע פאזיציע
האט מען איהם צוגעטיילט
גרויס כבוד ,מען האט נישט
געזען אין זיין אויפפירונג קיין
שום שלעכטס ,און פארקערט
וויבאלד די ארבייטער זענען
נישט געווען געוואוינט צו אן
אויסלענדישן אויפזעהער ,איז
דאס געווען א גוטן טויש פאר
זיי ,אזוי אז זיי האבן איהם גאר
שטארק ארויפגעקוקט ,און דאס
האט גורם געווען אז ארי' זאל
וועלן בלייבן אין חו"ל ,א זאך
וואס אלע האבן הנאה געהאט
און האט זייער גוט געשטימט
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אויף אלע צדדים .אינצווישן
האט יונה דארט אין א"י זיך נאך
מער אריינגעארבייט צווישן די
ארבייטער ,אזוי אז מיט די צייט
איז יונה געווארן דער
איינציגסטער אליינדערקלערטער
בעל הבית פונעם ריזיגן "רותם
פארבריק" אין גאנץ ארץ ישראל.
---------------------ארי' איז אריינגעטרעטן צו
זיין פופציגסטן יארגאנג ,און
יונה צו זיין פינף און
פערציגסטן ,ווען דער מעכטיגער
האט
פארבריק
רותם
איינגעהאנדלט  -אדער בעסער
געזאגט "איינגעשלינגען"  -די
גרויסע "מרוז אייזן פארבריק",
זייער גרעסטער קאנקורענט
)קאמפעטיש"ן( און שטער פון
אזויפיל יאר ,און צוליב דעם
האט דאס געמאכט אז דער
"רותם פארבריק" זאל ווערן דער
גרעסטער אייזן פראדוצירער
פונעם גאנצן מזרח זייט ,
דעמאלס האט אויסגעזען אז קיין
שום זאך אויף דער וועלט וועט
נישט קענען רירן דעם
מעכטיגסטן און גרעסטן אייזן
פארבריק פון ארט,
"אפילו נישט קיין אטאם
באמבע!!!"
ביז ביז ביז........
פארזעצונג קומט אי"ה.



 
]פארזעצונג פון זייט [4

אדרעסן.
ראטמאן
א
פון
איינגעשטעלטען האבן מיר
געהערט ,אז מען האט
ארויסגענומען פון א באקאנטן
בי"ד אן עיקול אויף די נישט
ריכטיגע אדרעסן ,כדי צו
פארזיכערן אז עס וועט זיך מער
נישט איבער'חזר'ן.

Thursday, June 23, 2005
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