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ווי א דינער אינמיטן העלן
טאג האבן אידן פון קרית טאהש
אויפגענומען מיט צוטרייסלונג
די הימל-שרייעדיגע ידיעה וועגן
א שרעקליכער פריצות וואס איז
פארגעקומען די וואך אינעם
סקול אונטער די הנהלה פונעם
נייעם סקול-מענעזשמענט.
די וואך זונטאג איז די סקול
געגאנגען שווימען ,און ווי עס
פלעגט אייביג זיין און ווי עס איז
אויך אין אלע פלעצער אפי' אין
שוואכערע מוסדות ווי אונזער
סקול ,אז מען גייט אנגעטוהן
ביים
געהעריג
אינגאנצן
שווימען ,און נישט מיט די
פריצות'דיגע קליידונג וואס איז
איינגעריסן ביי די מאדערנע ,און
דאס מאל האבן זיך געטרויעט
עטליכע מיידלעך צו גיין מיט די
פריצות'דיגע קליידונג בריש גלי,
אן א פיפס פון די נייע סקול-

רעגימענט ,א זאך וואס איז
קיינמאל  -און נאכמאל באטאנט
 - נישט געשעהן אין
אונזער הייליג שטעטל.
ווער עס הערט דערפון לאזט
זיך נישט גלייבן וואס דא איז
פארגעקומען ,און מען ציפט זיך
די באקן מיט שרעק פרעגנדיג
זיך אליינס בין איך טאקע דא אין
ערגעץ
אדער
טאהש?

אנדערשוואו ,איז דאס דער
שטעטל וואס דער רבי שליט"א
האט אויפגעשטעלט ,אדער
נישט? איז דאס די סקול וואו
מיר פלעגן אלע יארן שיקן
אונזערע קינדער ,אדער איז עס
אן אנדערס? וואס האבן זיי
געטוהן צו אונזער הייליג -
געוועזענעם  -סקול ,געדענקען
מיר דען נישט די תקנות וואס

]פארזעצונג אויף זייט [14



 


אויב מיר האבן ביז יעצט
געמיינט אז מיר קענען שוין די
טרויעריג באריהמטע "ראטמאן
אדמיניסטראציע" האבן מיר
יעצט איינגעזען אז מיר האלטן
נאך נישט דארט ,זייערע
שמוציגע טאקטיקן ווערט ערגער
און ערגער פון טאג צו טאג.
אידן פון אלע מקומות זענען
אויפגעשוידערט געווארן ווען
עס איז געעפנט געווארן א וועב-
זייט דורך די ראטמאן פארטיי
וואס רופט זיך "לאווי
פאנדעישן" ווי אויפן פראנט
זייט ווערט געזען דעם רבי'ן מיט


 

 
מיט גרויס פרייד האלטן די
טאהש'ע אידנטהום מיט די
פאראויסריקונג פון די נייע
גראסערי וואס גייט בקרוב
די
צו
ווערן
געעפנט
אלע
פון
צופרידנהייט

מען פלעגט ארומשיקן וואס
דארט איז געשטאנען שווארץ
אויף ווייס ווי דער רבי שליט"א
פלעגט פארלאנגען מען זאל גיין
ביים שווימען פונקט ווי מען
גייט אין גאס) ,דער איינציגסטער
לימוד זכות וואס פאלט יעצט ביי
פארן שרייבער פון די שורות איז
אז זיי גייען אויך אזוי גיין אין די

שטעטעלישע איינוואוינער.
מיט עטליכע וואכן צוריק
האט מען  -אלס א טייל פון די
גראסערי פלענער  -געבויעט א
וואנט אונטן אין שאפינג-
]פארזעצונג אויף זייט [5

עפעס א מגולח און מיט דעם
סימבאליזירט מען אונזער
הייליגן רבי'ן )זעה א קאפיע
בייגעלייגט אינעם היינטיגן
נומער( ,און אויך ווערט דארט
באשריבן דעם רבי'ן לויט זייערע
הסברים וואס די האר פון קאפ
שטעלן זיך אויף קאפויער ,ווי
אויך איז דא דארט א בריוו פון א
ראטמאן
געוויסער
איינגעשטעלטער וואס טיטילירט
זיך דארט מיט א פרעכהייט
אונטערן נאמען "דאקטאר
טרויעריג
דער
גראד"
]פארזעצונג אויף זייט [8
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אין די טעג פייערן די
ראטמאן פירער די הצלחה וואס
מען האט געהאט אין לאנדאן
נאכדעם וואס מען האט
ארומגעשלעפט דעם רבי'ן על
לא עוול בכפו ,און מען האט
דעם
געשטעלט
צוזאמען
אסטראנאמישן ריזיגן סכום פון
 $10,000.00 u.s.וואס נדיבי
העם האבן געגעבן פארן רבי'ן
אויס רחמנות אז ער דארף נעבעך
אויף דער עלטער ארומפארן
שנארן ווי א יעדער פשוט'ער
שנארער.
כדי צו פייערן דעם נצחון ווי
געהעריג ,האט  -דער
געוועזענער ראש הממשלה -
משה ראטמאן זיך געקויפט מיט
די געלט א שפאגל נייעם טרעקל
)זעה בייגעלייגט א בילד( מיט
ארום
וואס ער פארט
מאיעסטעטיש אין די גאסן פון
שטאט ,און יעדער ווערט
געקוקט דורך איהם פון אויבן
אראפ ,כדי צו דעמאנסטרירן אז
מען האט געמאכט אפאר טויזנט
דאלער און אז ער נוצט אויס
יעדע פעני וואס מען גיבט פארן
רבי'ן און אלעס גייט גלייך פאר
זיין טאש און פאר זיין
אנגעפילטן טעלער וואס ווערט
שטענדיג אויסגעליידיגט מיט א
אומגעהויערער שנעלקייט.
פון דא גיי ארויס א רוף פאר
אלע אידן די בכל אתר ואתר ,אז
אויב איינער וויל אמאהל געבן
געלט פארן רבי'ן זאל זיין

גוט
ער
זאל
געזונט,
אריינטראכטן פאר וועמען ער
וויל געבן דאס געלט און פאר
וועמען דאס געלט גייט גיין,
ווייל דער טרויעריגער פאקט
האט באוויזן אז אלע געלטער
וואס ווערן איבערגעגעבן פארן
רבי'ן גייט גלייך אריין אין
פריוואטע באנק-קאנטעס  -אויב
עס ווערט נישט אויסגענוצט
פריער  -און דער רבי קען
קיינמאל נישט טוהן מיטן געלט
וואס ער וויל ,און א יעדער דארף
דאס נעמען אין באטראכט.
גלייכצייטיג צייכענען אפ
ערליכע אידן פון אלע מקומות
דעם פונקט ,ווי ווייט דער גלות
השכינה האלט ליידער היינט צו
]פארזעצונג אויף זייט [5


 
לעצטנס איז דער ציבור
איבעראשט געווארן געוואויר צו
ווערן אז דער שטעטל האט
באקומען א נייע פירער)ין( ,און
אויב ביז יעצט האט מען
געמיינט אז דער שטעטל פירט
זיך נאר דורך אומערפארענע
ראצערס וואס זענען נעבן קיין
שטעטל פירן קיינמאל נישט
געשטאנען ,איז מען יעצט
געוואויר געווארן אז פרויען
קענען אויך פירן דאס שטעטל.
עס איז געעפנט געווארן א
נייע פלעי-גרופ אין שטעטל,
וואס וואו באוואוסט זענען די
פלעי-גרופס א מקור פון פרנסה
פאר היבשע איינוואוינער פון
שטעטל ,דורכדעם וואס מען
באקומט פון די שטאט געלט,
אבער א טאג דערויף פון דער
עפענונג פון די פלעי-גרופ איז
געקומען א שטרענגע מעסעזש



היימישע אידן פון לאנדאן
און פון די גאנצע וועלט האבן
שטארק געברויזט אויף די
גרויזאמקייט פון די ראטמאן
פארטיי מיט איר דאקטאר וואס
האבן מיט א הארצלאזיגקייט
אינגעלייט
ארויסגעווארפן
פונעם רבי'ן ,וואס זיי זענען
געקומען צו פארן פון דעווייטנס
מיטצוהאלטן א שבת מיטן רבי'ן,
און דער דאקטאר )וואס דארף

 
איינער פון אונזערע ליינער האט אריינגערופן און

געבעטן אז ער זוכט דרינגענד א טאהש'ע גארטל מיט א

טאהש'ע עטרה ,כדי צו קענען קוקן די "טאהש'ע

וועב-זייט" ,ווער עס איז וויליג איהם דאס צו געבן
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נאך אליינס צוקומען צו א
זיי
האט
דאקטאר(
ארויסגעטריבן פון דארט מיט א
געוואלטיגע מאס רשעות.
ווי עס איז באקאנט האט מען
געהאט אוועקגעפירט דעם רבי'ן
קיין אונגארן ,און אנטקעגן יעדע
מענטשליכע געפיהל האט מען
איהם געפירט אינדערצייט וואס
אין אזא עלטער מיט אזא
צושטאנד טאר מען אזא זאך
נישט טוהן ,און צו דעם האט
מען נאך אויסגע'נער'ט דעם
גאנצן עולם זאגנדיג אז דער רבי
זאל זיין געזונט קומט צוריק נאך
פאר שבת און ער וועט נישט זיין
אין לאנדאן ,און מען האט איהם
יא געפירט קיין לאנדאן אויף
איבער שבת מיט נאך אפאר טאג
נאכדעם.
די סיבה דערצו איז ווייל וואו
באוואוסט וואוינט אין לאנדאן
זייער גאלד-מינע  -וואס האט
פראקטיצירט
לעצטנס
דאקטאריע און איז געווארן א

פון איינע פון די סקול פירערין'ס
אז מען זאל עס שוין פארמאכן.
עטליכע
מיט
באגלייט
דראאונגען אויב מען וועט עס
נישט פארמאכן ,און זאגנדיג נאך
מיט א פרעכהייט" ,זאלסט נישט
זאגן פארוואס דו פארמאכסט
עס ,נאר סתם אז מען וועט נישט
קענען ווייטער שיקן די קינדער".
דער אנפירערין פון די פלעי-
גרופ האט שוין איינמאל
מיטגעמאכט א מארד-פרוב וואס
איז געקומען פונעם זעלבן
פירערין וואס האט יעצט
געהייסן פארמאכן דעם פלעי-
גרופ ,און עס איז דאן געווען
ברייט באריכטעט אין אונזער
אויסגאבע ,און יעצט האט די
מערדערין אפגעמאכט אז
"הרצחת וגם ירשת" און זי וועט
פארמאכן די פלעי-גרופ אויך
פאר גארנישט און פאר נישט נאר
אירע
נאכצוקומען
כדי
פרעזענדליכע נצחונות.
דער אלגעמיינער ציבור האט
זייער געברויזט אויף די זאכן,
ווער איז זי צו קומען איינטיילן
וואס צו טוהן ,מען האט איר
קיינמאל נישט געשטעלט אלס
בעה"ב דא אין שטעטל ,און דער
שטעטל ליידט שוין גענוג פון
מענטשן וואס האבן זיך זעלבסט
געקרוינט פאר דעה-זאגערס און
טיילן איין פאר אלעמען חוץ
פאר זיך וואס צו טוהן און וואס
נישט צו טוהן ,און מען דארף
נישט נאך אזוינע צולאזטע
ברואים  -וואס וואלטן באמת
געדארפט טראנספערירט ווערן
]פארזעצונג אויף זייט [4

דאקטאר  -און כדי שטארק
אנצופילן די טאשן האט
אויסגעפעלט אהין צוגיין איהם
באזוכן ,ווען מען איז אנגעקומען
אהין איז דער רבי זאל זיין
געזונט ארומגענומען געווארן
מיט א גאנצע גווארדיע פון
לייב-וועכטער און אזוי איז ער
ארומגעפירט געווארן אין די
גאסן פון שטאט ווי א
פארברעכער פון דער ערשטע
]פארזעצונג אויף זייט [17
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אפטיילונג וואו צו קענען
?ווייטער פראקטיצירן די זאכן
פון די אנדערע זייט קוקט
סייווי נישט אויס אז עס וועט
אויפגעבויעט ווערן אין דער
 ווייל עס,נאהנטער צוקונפט
וועט מן הסתם געבויעט ווערן
הארט נאכן אויפבויען די שפאגל
נייע דירות וואס זענען שוין אט
,אט גרייט זיך אריינצוציען דערין
און אויב אזוי וועט עס מן הסתם
נעמען נאך אביסל צייט )נישט
 איר זעהט,קיין סאך צייט ח"ו
דאך ווי ווייט דער דירות
 און דאס,פראיעקט האלט שוין
וועט אויך געבויעט ווערן מיט א
.(שנעלן טעמפא
ויחלם עוד חלום אחר ויספר
אותו לאחיו

די וואך איז אנגעקומען די
פריידיגע ידיעה אז עס וועט
אויפגעבויעט ווערן א נייער
"היכל ראזנבערג" אויפן פלאץ
-וואו עס געפינט זיך דער שווים
באסיין הארט נעבן ביהמ"ד
 און עס וועט זיין,אבריכים
.צוגעשטעלט לתורה ולתפילה
מיט
פרעגן
ציניקער
 צי פעלט זיי דען נאך:וואונדער
א פלאץ וואו זיי זאלן קענען
קאנדישן איבערן-אויסלעשן עיר
 און וואו צו צונעמען,טאג
-קאוועס און וואו צו לייגן ראלל
פאפיר וכו' וכו' אלע אנדערע
זאכן וואס זיי מאכן אין
 איז דער אבריכים,אבריכים
נישט גענוג פאר די אלע זאכן אז
מען דארף אויפבויען א פרישער

(713) 583-0830

(713) 583-0830






      



      

       
     

      


      
       


[19 ]פארזעצונג אויף זייט
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פאריגע וואך שבת זענען
צענדליגע אידן אפגעהאלטן
געווארן פון הערן קריה"ת דורך
א ביליגע און אומציוויליזירטער
מיטל וואס די ראטמאן פארטיי
האט געטוהן מיט דעם וואס זיי
האבן פארשפארט דעם ארון
הקודש פון ביהמ"ד אבריכים,
ספעציעל מיטן ציהל כדי
אפצוהאלטן אידן פון הערן
ליינען.
למעשה איז עס נישט
געקומען דערצו ,וויל מען האט
געטראפן א צווייטע ס"ת אין
וואס מען האט געליינט ברוב
פאר והדר ,אבער דער גאנצער
עולם איז געווען זייער
אויפגעברויזט אויפן שמוציגן
טריק אפצוהאלטן אידן פון הערן
ליינען.
דער מנין שבת פון אידן וואס
פארשפעטיגן דעם רבי'ןס

דאווענען וויל דער רבי זאל זיין
געזונט דאוונט לעצטנס גאר פרי
שטעכט שוין לאנג אין די אויגן
פאר די ראטמאן פארטיי ,און זיי
זיכן דאס ארינטערצוברענגען
בכל כוחם ,אבער ביזדעווייל
האט זיך זיי עס נאכנישט
איינגעגעבן ,און עס וועט זיך זיי
בעזהשי"ת ווייטער נישט אזוי
שנעל איינגעבן.
באמת איז א גרויסער
וואונדער און גאר אסאך
מענטשן וואונדערן זיך ,וואס איז
דער חטא פון דאווענען מיט מנין
שבת ,עס איז דא יעדע וואך אין
גרויסן ביהמ"ד א מנין פון
הונדערטער מתפללים און עס
שטערט זיי נישט און זיי פרובירן
ניטאמאל דאס צו שטערן ,יעדער
פארשטייט אז א יעדע דבר
שבקדושה שטעכט זיי אויס די
]פארזעצונג אויף זייט [18



]פארזעצונג פון זייט [2

דרינגענד צום פלאץ ווי זיי
באלאנגען  -זאלן זיך אנרוקן און
טיילן דיעות אויף אלס און אויף
אלעמען.
א פלייץ פון ליפלעטן און
שונד-צעטלעך האבן אנגעהויבן
יאווען אין שטעטל אנטקעגן
דעם און אנטקעגן יענעם ,וואו
מענטשן וואס האבן זיך נישט
געקענט איינהאלטן זייער
ווייטאג האבן עס ארויסגעגעבן
אין די עפנטליכקייט ,און
פארפירט אנטקעגן די נייע מאדע
וואס איז לעצנטנס געווארן
צווישן די )אומ(כבוד זוכער אז
מען ווארפט באפעלן פאר ווער
עס כאפט ,אויב אזוי  -האבן די
מענטשן וואס האבן פארשפרייט
די צעטלאך גע'טענה'עט  -ווילן
מיר אויך זאגן א דעה ,אויב
יעדער וואס וויל קען הייסן וואס
ער וויל פאר וועמען ער וויל,
מעגן מיר דאך אויך ,מיר זענען
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נישט ווייניגער ווי די נערוון
קראנקע וואס נאר פאר זיי דארף
מען האבן עהרע און רעספעקט
און אויסהערן זייערע באפעלן
כמסיני נאמרו ,מיר מעגן אויך
זאגן אונזער מיינונג ,וביותר אז
מיר הייסן נישט קיינעם וואס צו
טוהן מיר גיסן נאר ארויס אונזער
ווייטאג.
מען האפט אז די נייע מאדע
וואס איז לעצטנס איינגעריסן אז
פרויען ווארפן באפעלן ,וועט זיך
ענדיגן ווי שנעלער ,און ווי אויך
בעצם דער גאנצער ענין פון סתם
מענטשן וואס ווילן פיהלן זיך
שררה'יש געשטימט נעמען זיך
פארפירן מיט די קאפ אין די
הייעך דאס מעג זיך שוין אויך
ענדיגן ,ושנשמע ונתבשר
בשורות טובות
לא חרבה ירושלים אלא
בשביל שביטלו בה תינוקות של
בית רבן
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אין די טעג זענען אידן פריש
אויפגעברויזט געווארן ,ווען עס
איז געמאלדן געווארן א פרישער
פאל וואס עס איז צוגענומען
געווארן פרנסה פון א היימישער
איד פון שטעטל.
ווי באקאנט איז דא אין
אבריכים א וויין שטיבל וואס עס
ווערט דארט פארקויפט וויינען
מכל המינים לקידוש להבדלה
ולארבע כוסות ,וואס באלאנגט
פאר א חשובע'ר אינגערמאן פון
שטעטל ,וואס האט שוין גאר
לאנג דעם שטיבל וואו ער
פארקויפט דארטן די וויינען ,און
לא די אז ווען די נייע קהלה די
אזוי גערופענע "בני לוי" האבן
פארכאפט די אברכים האבן זיי
אריינגעשטעלט א שמש וואס
אטאמאטיש
האט
דאס
אוועקגענומען האלב פון זיין
פרנסה ווייל ער האט איהם
געמוזט אוועקגעבן א שיין

פראצענט פון זיין פרנסה ,זענען
זיי געקומען יעצט גג על גג
סטראשע על גבי סטראשע און
ווילן אינגאנצען צונעמען זיין
זכות פון פארקויפן די וויינען,
און זיי האבן פארלאנגט דאס
אוועקצוגעבן פארן שמש ,און זיי
האבן פארלאנגט מיט א
פרעכהייט אז ער זאל זיי גאר
פארקויפן אלע זיינע וויינען פאר
"קאסט פרייז" און אויב וועט ער
נישט פארקויפן די וויינען פאר
קאסט פרייז ,וועלן זיי העכערן
זיין רענט פאר אומגעהויערע
הויכע פרייזן ,אז עס וועט זיך
איהם נישט לוינען!.
די אטאקע קומט נאכדעם
וואס פאר א פאר חדשים צוריק
ראטמאן
מר.
האט
אריינשפאצירט אין אבריכים און
ארויסגעבורטשעט צום שמש אז
ער וואלט שוין געמעגט
]פארזעצונג אויף זייט [13


דעם )הלוואי זאל עס שוין זיין
]פארזעצונג פון זייט [2
געענדיגט ביי דעם( און דערנאך
טאגס ,אז מען נעמט אונזער
הערט מען ווי די שישקעס ביי די
הייליגן רבי'ן וואס איז דער
ראטמאן פארטיי טוען זיך אויף
קודש קדשים אין אונזער דור,
אז "די נסיעה האט אויפגעלעבט
און ער איז יעצט ליידער אין א
דעם רבי'ן" ,אויף אלע אונזערע
שוואכן מצב ,און מען שלעפט
שונאים אזא יאר ווי די נסיעה
איהם ארום אין אלע ערליי
האט אויפגעלעבט דעם רבי'ן,
מקומות ,און באמת איז עס נישט
יעדער קען זען אויפן רבי'ן ווי
קיין "מען" שלעפט ארום דעם
שטארק עס האט איהם
רבי'ן ,נאר משה ראטמאן בלווית
אויסגעמיטשעט ,און זיי דרייען
)אדער בעסער געזאגט "בבני
זיך ארום מיט די קאפ אין די
לווית"( יוצר משרתיו ואשר
הייעך און קוואקען ווי די
משרתיו ,און דער גאנצער סכום
זשאבעס "אויפגעלעבט דעם
וואס מען האט געמאכט איז א
רבי'ן ,אויפגעלעבט דעם רבי'ן".
אפשר א צענטל פון וואס דער
בשם אלע תלמידי וחסידי
רבי פלעגט מאכן אין איין טאג
רבינו זענען מיר מודיע ,אז מיר
נאר זיצענדיג אינדערהיים.
זענען נישט מסכים מען זאל
די רעדאקציע קען עדות זאגן
אויספייניגן אונזער רבי'ן פאר
לויט וויפיל טעלעפאן קאלס און
תאוות הנצחון ,און ווי אויך
מעסעזשעס און אומצאליגע
נישט פאר תאוות הממון ,מיר
פעקסעס מען האט ערהאלטן
וועלן דאס נישט צולאזן מיר
אויפן רעדאקציע טיש ,פון אידן
וועלן איינמאל פאר אלעמאל
איבער די גארער וועלט וואס עס
אנפאנגען נעמען שריט אנטקעגן
טוט זיי וויי אז "טאהש'ער רבי
די דאזיגע פארשוינען וואס
איז געווארן א פאנדרעיזער" און
מיינען נאר זייער טאש און
גייט ארום נאך געלט ,אנגעהויבן
פארדעם זענען זיי מסכים מבזה
פון דאס פירן דעם רבי'ן קיין
צו זיין כל הקודש לנו.
קרית יואל און געענדיגט ביי
הרצחת וגם ירשת


 
]פארזעצונג פון זייט [1

סענטער ,וואס דארט וועט זיין די
סטארעזש פון די נייע גראסערי.
באלד דערויף ווען דער
אדמיניסטראטאר איז געוואויר
געווארן דערפון האט ער
געכאפט זיין נשמה אין די האנט
און איז געלאפן מיט איין אטעם
דאס צו צוברעכן )א צייט
פארדעם האט מען שוין געהאט
געבויעט א וואנט און דער
אדמיניסטראטאר האט דאס
מרוב כעסו צובראכן( ווען ער
איז אנגעקומען ,האט ער געזען
אז מען האט זיך מיט איהם ווי
געהעריג גערעכנט ,און מען האט
געבויעט א שטארקן וואנט אזוי
אז די בעלי בשר פון די ראטמאן
פארטיי זאלן דאס נישט קענען
צוברעכן.
ווי ער האט דאס באמערקט
האט ער גלייך אנגערופן די
פאליציי ,ווי די פאליציי איז

ער
האט
אנגעקומען
ארויסגעריקט שטארקע טענות,
ווי אויך האט ער זיך געסודות'ט
מיט פאליציי עטליכע מינוט,
)ווארשיינדליך געפרעגט וואס
זיי האבן געגעסן פאר פרישטאג
יענעם טאג( כדי גרויס צו מאכן
זיין אנזען אין די אויגן פון די
צושויער  -וואס האבן זיך נישט
געגלייבט די אויגן אז א איד און
נאכדערצו איינער וואס האלט אז
ער טראגט די אחריות פונעם
שטעטל זאל גיין רופן פאליציי -
און דאן האט דער מענעזשער
פון די נייע גראסערי געוויזן אז
ער האט א ליע"ס אויף די פלאץ.
דאן איז אונזער קלוגער
אדמיניסטראטאר געפאלן אויף
האט
ער
המצאה,
אן
ארויסגערוקט א טענה אז ער
ארבייט פאר די ראשי קהילה און
זיי האבן איהם איבערגעגעבן
דאס פלאץ) ,ווייזט אויס אז ער

האט געמיינט אז ער האנדלט דא
מיט טאהש'ע אידן וואס ער קען
איינרעדן אז מען בויעט שוין,
און מען פעינט שוין גאר דארט,
און נאך דמיונות וואס ער
חלום'ט בייטאג( באלד האבן זיי
גערופן די ראשי קהילה און זיי
האבן באשטעטיגט דעם ליע"ס,
און געזאגט אז ער ארבייט נישט
פאר זיי.
די פאליציי האט עס
מיט
אנגענומען
פארשטענדעניש ,און איינער פון
די הויפטן האט זיך דאן אויפן
פלאץ אויסגעדריקט פאר
איינעם ,אז עס איז איהם געווען
אפי' א וואונדער ווי אזוי די
ראשי קהילה קענען אויפנעמען
אזא מענטש וואס עס איז
געזונטער צו שטיין ווי ווייטער
פון איהם ,אבער יעצט
פארשטייט ער שוין אז עס איז

געווען א פרעכער ליגנט ,און
מען ווייסט יא אז ביי דעם
פארשוין איז "וואס ווייטער אלס
געזונטער" ,און באלד האבן זיי
פארן
אנטשולדיגט
זיך
פארן
און
מענעזשער,
אדמיניסטראטאר האבן זיי
געמאלדן דעם "וואס ווייטער
אלס געזונטער" און איהם
אנגעזאגט אז ער טאר נישט
אריינגיין אין דעם בנין ,ער וועט
ווייטער קענען אריינשרייבן
ארטיקלעך אינעם "נקבים
חלילים" וועגן די שעדליכקייט
פון גארבעטש פייערן און וועגן
די גוטסקייט פון נייע דירות ,און
אויב ער וויל קען ער עס אויך
אריינשיקן אין "דער דורכפאל"
און די רעדאקציע וועט עס
אננעמען זייער גערן  -אבי א איד
האט זיך אויסגערעדט פון הארצן
]פארזעצונג אויף זייט [13
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אין קורצן פון פריער:
אלי' בן סימון דער גרינדער פונם גיגאנטישן "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 ,דער
פאבריק איז געווען דער געשפרעך פון טאג איבערן גאנצן לאנד,
ספעציעל נאכדעם וואס אלי' האט געלאזט ארויפלייגן אויפן שפיץ
א ריזיגער שילד מיטן אויפשריפט "וכתתו חרבותם לאתים
וחנינותיהם למזמרות".
אלי' האט געהאט צוויי זוהן ארי' און יונה ,ארי'  -דער בכור -
איז געווען א גערעגטער פארשוין און יונה איז געווען א
פריינדליכער ,מיט די צייט זענען ביידע געווארן די פארוואלטערס
פונעם פאבריק ,און אסאך מאל האט פאסירט אז ארי' האט
ארויסגעווארפן ארבייטער און יונה האט זיי אונטער ארי'ס רוקן
צוריק אריינגענומען ,און דורך דעם האט יונה באוויזן אפצוקויפן
די הערצער פון אלע ארבייטער אינדערצייט וואס פון ארי' האבן
אלע מורא געהאט ,במשך די צייט איז ארי' געגאנגען אויף
אמעריקע אויפשטעלן דארט אן אפטיילונג פונעם פאבריק ,און
יונה איז געבליבן אין ארץ ישראל און דער פאבריק האט
געבליהט ,אויסזעענדיג אז קיין שום זאך וועט נישט קענען רירן
דעם פאבריק פון ארט ,אפילו נישט קיין אטאם באמבע!
ביז.........

 
תל אביב האט מיט די
און
געבליהט
צייט
געשפראצט ביז עס איז
געווארן א גרויסע שטאט,
במשך די יארן זענען
צוגעקומען אסאך גרויסע
בנינים .אבער פארוואס איז די
רותם פאבריק נאך אלס
געבליבן די געשפרעך פון
טאג ,אסאך צוליב דעם גרויסן
אייזערנעם שילד ,וואס מיט די
ריזיגע קידוש לבנה אותיות
אויפן שפיץ פאבריק ,וואס
דאס האט אהין געצויגן אסאך
אויגן.
אין איינע פון די באזוכן
וואס ארי’ פלעגט מאכן אין די
רותם פאבריק אין תל אביב,
האט ער געוואלט אריינקוקן
אין די ביכער פון די פאבריק.
אזוי בלעטערנדיג די ביכער,
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בייגעפאלן
איהם
איז
נאכצוקוקן די געהאלטן פון
זיינע ארבייטער אין חו"ל .ער
האט הנאה געהאט צו זעהן ווי
אלעס שטימט ממש הונדערט
פראצענט ,געוואלדיג .און
פלוצלינג....
די טיר מאכט זיך אויף
און יונה שפאצירט אריין.
אה א גוטן שלום עליכם,
וואס מאכסטו יונה ,א לאנגע
צייט האב איך דיר שוין נישט
געזעהן.
פארוואס קוקסטו דורך די
ביכער פון מיינע פארדינסטן?.
עה ,אנטשולדיגט:
מיט וועמענס רשות
ביסטו דא אריינגעקומען און
דו טוסט וואס דו ווילסט?
וואלסט געוואלט איך זאל
קומען צו דיר קיין חו"ל ,און
מאכן אן אויספארשונג אויף
דיינע ביכער?.
ארי’ האט אנגעהויבן
שפירן ווי די כעס פליסט אריין
אין זיינע אדערן .איך מאך
נישט דא קיין אונטערזוכונג,
איך זיץ דא פשוט און האב
הנאה .איך האב דיר איינמאל
געשטערט פון קומען קיין
חו"ל ,און אדורכקוקן מיינע
ביכער?.
דו האסט מיר נישט
צוריקגעהאלטן ,אבער איך
האב דאס נישט געטאן .און דו
ווייסט גאנץ גוט אז דו
וואלסט נישט געוואלט אז איך
זאל דאס טאן.
די וואולקאן מיט לאַווע
האט אויסגעשאסן" .ווער
טראכסטו אז דו ביסט?"
שרייט ארי’" .איך בין די
זעלבע בעה"ב אין פאבריק,
פונקט ווי דו".
]פארזעצונג אויף פאלגנדע זייט[
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]פארזעצונג פון פריערדיגע זייט[

דאס איז אמת אז דו
האסט הנאה פון די רווחים.
אבער איך בעט דיר דו זאלסט
דיך נישט אריינמישן אין די
חלק שותפות וואס איך פיר.
דו ביסט שוין נישט דא געווען
מער ווי צען יאר ,און דו
האסט נישט קיין שום זכות דא
אהער צוקומען ,און אנהייבן
עפענען ביכער אן רשות.
די וויכוח האט אנגעהויבן
ארויפצוטאנצן אויף די
העכסטע טענער .ארי’ האט
זיך נישט געקענט באהערשן,
און ער האט אנגעהויבן
ארויסצושטופן יונה פונם
אפיס ,פאר די אויגן פון
צענדליגע ארבעטער .יונה
האט זיך נישט קעגן
געשטעלט ,ער האט איהם נאר
אנגעקוקט מיט בליקן פון
גאווה.
פלוצלינג האט ארי'
באמערקט ,ווי די ארבייטער
ריקן זיך צו ארום יונה,
קוקענדיג מיט כעס ארי’ אין
פנים אריין" .גייט צוריק
ארבייטן" ,האט ארי’ געשריגן
צו די ארבייטער .אבער ווי
גארנישט וואלט געווען,
קיינער האט זיך נישט גערירט
פון ארט" .איך וועל ענק נאך
ווייזען ווער עס איז דא
בעה"ב" ,זאגט ארי’  -און ער
האט פארלאזט דאס פלאץ ווי
א בייזע ווינט .יונה איז
געבליבן שטיין אויף זיין
פלאץ ווי ווי די וואנט ,אפאר
איהם
האבן
ארבייטער
אהינדערלאנגט וואסער ,אבער
ער האט עס צוריקגעוויזן.
"אויסוואורף וואס ער איז",
האט זיך יונה אנגערופן.

דערנאך האט ער זיך ערלויבט
א געצווינגענעם שמייכל ,און
ער האט געהייסן די
זאל
יעדער
ארבייטער,
צוריקגיין צו זיין פלאץ.
נישט
האט
ארי’
פארברענגט קיין לאנגע צייט.
און גלייך צופרי איז ער צוריק
געקומען צום פאבריק .דארט
איז ער געוואויר געווארן אז
ער האט נישט די שליסלעך,
און די שומר לאזט איהם נישט
אריינגיין .האט ער גלייך
אנגערופן א "שלעסער"
)לאקסמיט( ,און יענער האט
איהם אויפגעבראכן אלע
שלעסער .יונה איז גלייך
גערופן געווארן צום ארט
דורך די ארבייטער ,אבער יונה
האט נישט געלאזט די
ארבייטער זיך אריינמישען.
ארי’ האט זיך אריינגעזעצט
אין אפיס ,און האט
דורכגעקוקט די ביכער פאר
בערך א שעה צייט .דערנאך
באשלאסן
ער
האט
אריינצוגיין אינעם אפיס ווי די
שטייער ביכער זענען געלעגן.

"איך וויל זען די שטייער
ביכער און ווי אויך וויפיהל
געלט עס איז אריינגעקומען די
לעצטע דריי יאר" ,האט ער
דער
באפוילן.
איינגעשטעלטער ענטפערט
עם קאלט " -איך נעם נאר אן
באפעלן פון יונה"" .דו ביסט
ארויסגעווארפן" ,שרייט ארי’.
"מיך קען נאר יונה
ארויסווארפן" ,ענטפערט עם
דער איינגעשטעלטער .און
מיט זיין ברייטע קערפער,
האט ער פארשטעלט די
אריינגאנג פאר ארי’.
ארי’ האט ביי זיך
געשפירט ווי ער איז גארנישט
ווערט .די כעס האט איהם
אנגעהויבן ברענען ,אויף דעם
יונגען מחוצף און עזות פנים,
וואס האלט איהם צוריק
אריינצוגיין דורכקוקן די
ביכער פון זיין אייגענעם
האט
ער
פארמעגן.
אויפגעהויבן זיין האנט ,און
האט דערלאנגט א קלונגעדיגן
פראסק פאר דעם יונגען
מחוצף .אויף די רגע האבן
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אלע געווארט ,און א צען
ארבייטער האבן זיך א לאז
געטאן ,און האבן זיך
ארויפגעווארפן אויף ארי’,
און האבן עם געגעבן מכות
רצח .זיי האבן אנגעפאנגען
איהם צו שלעפן ,און זיי האבן
עם ארויסגעווארפן אינדרויסן
פון פאבריק.
לאנגע מינוטן איז ארי’
געליגן צושלאגן און צוריבן
אויף דער ערד ,לעבן די
גרויסע מיסט קאסטענעס,
אינדרויסן פון זיין אייגענעם
פאבריק .זיינע אויסערליכע
ווייטאגן האבן איהם נישט
אזוי וויי געטון ,ווי זיין
שרעקליכע
אינערליכע
ווייטאג וואס ער האט
געשפירט .ער האט זיך
אויפגעשטעלט אנטקעגן דעם
בנין ,און האט געשריגן :דו
ווילסט מלחמה? דו וועסט
דאס באקומען! .די ווערטער
וואס ער האט געזאגט
אנטקעגן דעם בנין ,האט
גארנישט אויסגעמאכט .קיין
שום ערד ציטערניש ,האט זיך
אויפן
אנגעוויזן
נישט
"סיסמאגראף מאשין" וואס
כאפט אויף די ערד
ציטערנישן.
ארי’ איז אהיימגעגאנגען
ברענעדיג מיט א גרימצארן.
ער האט גלייך צוזאמען
גערופן זיינע אדוואקאטן
)לויערס( ,און זיי האבן איהם
אויסגערעכנט אלע זיינע
רעכטן אינעם פאבריק .לויטן
געזעץ ,קענסטו אפזאגן און
ארויסווארפן וועם עס שמעקט
דיר .קענסט אז דו ווילסט,
אדער
ארויסווארפן
ארייננעמען נייע ארבייטער.
]פארזעצונג אויף זייט [22
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]פארזעצונג פון זייט [1

באריהמטער דאקטאר וואס
שעמט זיך נישט צו עפענען א
וועב-זייט און מאכן דארט שאנד
און שפאט פונעם רבי'ן זאל זיין
געזונט און פון בנו יחידו אב"ד
שליט"א )ווי מיר האבן
בייגעלייגט אויסצוגן פונעם
באשרייבונג אין אידיש( ער האט
דארט ארויפגעלייגט זיין אדרעס
מיט זיין טעלעפאן נומער ,און
אידן פון אלע עקן וועלט ציפן
זיך די באקן צו זען אויב מען איז
ווירקליך וואַך אדער איז עס
בלויז א שרעקוועדיגער חלום.
באלד ווען עס איז
ארויסגערינען די נייעס וועגן די
וועב-זייט ,האט מען געזען ווי די
אלע וואס זענען שטענדיג מוחה

פאר כבוד רבינו וכדומה,
פארשטעקן זיך פאר בושה און
ווייסן נישט אוואו זיך אהין
האט
מען
אז
צוטוהן
אויפגעדעקט איינע פון זייערע
שמוציגע מעשים ,און לויט ווי
מיר זענען אינפארמירט געווארן
האבן זיי באלד געטוישט די
אדרעס פון די וועב-זייט פון
"לאווי פאנדעישן" אויף "טאהש
פאנדעישן" כדי צו צומישן
מענטשן מען זאל מיינען אז די
גאנצע זאך איז בלויז א בילבול,
און עס נישט פארהאנדען אזא
וועב-זייט.
ווי אויך זעהט מען דארט אז
די גאנצע דרייעריי מיטן עולם אז
דער רבי וועט נאר זיין אין
לאנדאן צוויי טעג און ער וועט

באלד צוריקקומען וכו' ,זענען
שקר מוחלט ,ווייל מען זעהט
דארט קלאר שטיין אז דער רבי
וועט זיין אין לאנדאן א וואך
צייט )און דאס האט זיך געעפנט
נאך פאר די נסיעה(.
גלייכצייטיג נעמען אלע
היימישע אידן אויף מיט גרויס
געלעכטער די שפאטישע נייעס
אז די ת"ת גייט מאכן נייע
תקנות ,וואס איינע פון די תקנות
וועט זיין ,אז ווער עס האט
אינטערנעט וועט נישט טארן
האלטן זיין זון אין ת"ת ,ערשטנס
זענען זיי זיך אליינס סותר מיט
דעם מאכן א וועב-זייט און
נאכדעם גיין פארפירן אנטקעגן
אינטענעט ,און צווייטנס ווייל

"אינעם מנהל'ס אפיס איז דא א
קאמפיוטער וואס האט דערין
אינטערנעט" )לויט ווי מיר האבן
זיך דערוואוסט פון קראנטע
מקורות( וואס די זאך פאר זיך
איז א געפערליכער עוולה אז אין
א ת"ת וואס מען איז מחנך
אונזערע קינדער האט דער מנהל
אליינס "אינטערנעט" ,אבער די
לעכערליכע תקנות וואס זיי ווילן
מאכן אינדערצייט וואס אין ת"ת
ביים מנהל איז דא אינטערנעט,
דאס ברענגט שוין ארויס א
גרויסער געלעכטער אויף די
לעפצן פון יעדער וואס הערט
דערפון.
שהם מסתכלים בה מסוף העולם
ועד סופו בסקירה אחת


 



Thursday, July 28, 2005



 Der Dorechfal 9

 





 

 



 

 



Thursday, July 28, 2005



 Der Dorechfal 10

 




Thursday, July 28, 2005



 Der Dorechfal 11

 













 

 Der Dorechfal 12















לכבוד די רעדאקציע פון "דער
דורכפאל"
איך בין נישט קיין שרייבער
און נישט קיין זון פון א שרייבער,
אבער דא איז עפעס אנדערש ,איר
ברענגט גאר גוט ארויס אונזער
מיינונג יעדעס מאל מיט אייער
ערשיינען ,אז איך מוז אוועקגעבן
אויך פון מיר און ארויסברענגען
מיין מיינונג אויך.
איך בין פון די גאר שטארקע
חסידים פון אייער אויסגאבע,
ווייל דאס איז דער איינציגסטער
מיטל ווי אזוי מען קען צוברעכן
זייער כח פון טעראר א.ד.ג ,.דער
איז
וועג
איינציגסטער
די
אין
ארויסצוקומען
עפנטליכקייט און זאגן אונזער
מיינונג  -א זאך וואס גאר ווייניג
האלטן ביים טוהן פשוט אלס
מורא אז מען וועט פארשריגן
ווערן אלס אונטערברענגער און
אלס בעל מחלוקת  -זיי זאלן
נישט מיינען אז עס איז הפקר
וועלט ,ניין! מיר האבן אויך א
מיינונג און אונזער מיינונג איז
אויך א זאך מיט וואס מען דארף
זיך רעכענען ,נישט נאר דער
מיינונג פון מ' ראטמאן ,מיר האבן
אויך א דעה אין די ענינים פון
אונזער שטעטל ,דער שטעטל איז
אונזערס פונקט אזוי ווי זייערס
און אפשר נאך מער ,דער שטעטל
איז נישט געמאכט געווארן פאר
אזעלכע וואס ווילן זיך רייך מאכן
אויף אונזער חשבון און אויפן
רבינ'ס חשבון ,דעריבער וויל איך
אייך זאגן בשם מיר און בשם אלע
אידן וואס ווילן דאס באמת ארויס
זאגן נאר מחמת איזה סיבה טוען
זיי עס נישט :חזקו ואמצו ,גייטס

אן ווייטער און ווייטער.
דער ענין אויף וואס איך וויל
מיך איצטער באציען איז די נסיעה
וואס איז פארגעקומען לעצטנס,
קודם כל זעהט מען ווי זיי זענען
ארומגעלאפן און געטיילט
טיקעטס אין גרויסן פאר ווער עס
האט נאר געוואלט ,אזוי ווייט אז
מוצאי שבת פארן פאהרן האבן זיי
נאך פרובירט צו רופן מענטשן און
פארשלאגן אומזיסטיגע טיקעטס
נאר כדי זיי זאלן האבן נאך אפאר
מענטשן ,און יעדער זעהט דאך אז
מיט די גאנצע טיקעטס טיילונגען
האבן זיי געהאט א נישטיגע
זעכציג מענטשן פון דאהי ,וגם
אני בתוכם האלטנדיג אז פאר אזא
פרייז וואס זיי האבן מיר
פארגעשלאגן איז אן עבירה נישט
צו פארן ,אבער איך האב נאר אזוי
דעמאלס געהאלטן ,יעצט האלט
איך שוין אנדערש ,יעצט אפילו זיי
וואלטן צוגעצאהלט פארן פאהרן
וואלט איך אויך נישט געפארן.
קודם כל אנקומענדיג קיין ניו
יארק איז דער עולם שוין געווען
הרוגים אינעם פוהלסטן זין פון
ווארט ,און זיצנדיג שוין ענדליך
אויפן פליגער נאכן שפעטיגן
די
ווייל
עטליכע שעה
אויסגערעכנטע עסקנים האבן
גארנישט געהאט צוגעגרייט און
האבן סתם געפעניעט די צייט מיט
ארומלויפן און זיך וויכטיג מאכן,
האבן א טייל שוין חרטה געהאט
פונעם גאנצן געשעפט ,און ווער
רעדט נאך אנקומענדיג קיין
דעברעצין ביז מען האט זיך
ארויפדערזעהן אויף די באסעס,
און ביז מען האט אנגעהויבן פארן
מיט דער גאנצער צומישעניש

וואס קיינער האט נישט געוואוסט
וואו צו גיין ,און גארנישט איז
נישט געווען מסודר וואו יעדער
איינער און אויף וועלכע באס מען
זאל זיין ,איז שוין די גאל
צופלאצט געווארן ,און ענדליך
מען קומט שוין אן מען וויל שוין
גיין אראפלייגן די מיהדע ביינער,
נישטא וואו צו גיין ,דער שרייט
אזוי און יענער שרייט אזוי און
קיין בעט איז נישט דא ,וואס איז?
מען ווארט אויפן ווידעא-מאן )ווי
איר רופט איהם אן( זאל קומען,
וואס זאל איך זאגן דער עולם איז
געווען אזוי אויפגערעגט אז מען
האט נישט געוואוסט אוואו זיך
אהין צוטוהן ,דא שטייען מענטשן
אויסגעמיטשעט פון וואנדערן
איבער פיר און צוואנציק שעה,
און מען ווארט ווי נערנים אויף א
נישטיגע בעט ,און גארנישט מען
ווארט אויף נחמי' שווארץ ער זאל
זיך אויסטשוכענען און ענדיגן
פארברענגען דארט ווי ער האט
פארברענגט  -איין באשעפער

Thursday, July 28, 2005

ווייסט וואו ער האט דאן
געהאָצקעט  -עסן האבן זיי
געברענגט וואס איז שוין געווען
פינף שעה אינדרויסן )ווייל מען
האט זיך געהאט גערעכנט אז דער
עולם וועט קומען פריער( אזויפיל
מיטגעפיהל קענען זיי נישט האבן
פאר די מענטשן וואס שטייען
מיהדערהייט און ווארטן אויף א
ישועה פון הימל? מען איז
געפארן אהין און צוריק פונעם
האטעל ביזן סקול וחוזר חלילה,
יא יא  -האבן זיי געהאלטן און
איין שרייען  -עס ווערט שוין
מסודר עס איז נאר דא א קליינע
פראבלעם ,און ווען עס איז שוין
יא מסודר געווארן ,זאל דער
אייבישטער שומר ומציל זיין
וואספארא האטעל מיר האבן
געהאט אן קיין זכר פון עיר-
קאנדישן )איך האב געהערט
שפעטער פאר א געלעכטער אז
דער ווידעא-מאן האט געהאט
אינסטאלט עיר-קאנדישן און ער
האט בטעות געלייגט ווידעא!
יענץ געלעכטער( מיר האבן זיך
גע'טובל'ט אין שווייס ,און
ניטאמאל שלאפן האבן מיר
בין
איך
ווען
געקענט,
אריינגעפאלן דארט אין בעט
אויסגע'הרג'עט פון פארן אזוי
לאנג ,האב איך מיך אויפגעוועקט
צוויי שעה דערויף גענצליך וואך
זייענדיג פריש אויסגעמוטשעט -
איך וואלט אין פרידנס-צייטן נאך
אזוי לאנג פארן געקענט שלאפן
כאטשיג א צוועלעווער  -און
זייענדיג נאס פון קאפ ביז פיס,
און נישט קענענדיג שלאפן
ווייטער.
בקיצור דאס און יענץ מענטשן
]פארזעצונג אויף זייט [18
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עטליכע וואכן צוריק איז
פארגעקומען די מסיבת ה"בר
מצווה" פון נכד כ"ק אדמו"ר
שליט"א בן הרה"צ ר' יחזקא-ל
לאווי שליט"א בנו בכורו של
הרה"צ עמוד החסד והיראה ר
מרדכי סג"ל זצ"ל בנו בכורו של
כ"ק אדמו"ר שליט"א ,וואס
כידוע האט איהם דער רבי זאל
זיין געזונט גאר שטארק מחבב
ומעריץ געווען.
ביי די סעודת בר מצווה איז
אנוועזנד געווען א גאר גרויסער
ציבור און ווי אויך פארשטייט
זיך די ראשי קהילה ,און אינמיטן
די סעודה האט איינער פון די
גבאים פונעם רבי'ן געגעבן א
שטיקל חלה שיריים פונעם רבי'ן
פאר זיין ברודער וואס איז
איינער פון די ראשי קהילה ,און
דאן איז אויפגעשפרינגען איינער
פון די ראטמאן פירער וואס האט
 אויפן באפעל פון משהראטמאן  -אנגעהויבן שרייען
אויף איהם מיט אלערליי זלזולים
אין מויל אן געשריגן ברבים
אומקאנטראלירבאר קולי קולות
פארשעמענדיג איהם פארן גאנצן
קהל וואס האט זיך דארט געהאט
פארזאמלט און געקוקט מיט
שטוינונג אויפן ספעקטאל ווי אן
עלטערער מענטש כאפט אן
אטאקע בפני קהל עם ועדה און
שרייט מיט שוים אויף די ליפן



 







ווי א קליין קינד.
באמת האט די מעשה א
המשך פון פריער ,נעמליך ווען
די פריערדערמאנטער גבאי
פלעגט זיין ביים רבי'ן און
פלעגט באדינען דעם רבי'ן
געטריי א צירקע צוואנציק יאר,
מיט א נאמנות וואס מען זעהט
זעלטן ,און ער איז געווען דער
איינציגסטער וואס האט אמת'דיג
גוט פארשטאנען דעם רבי'ן ,און
ווי אויך איז ער געווען דער
איינציגסטער וואס פלעגט קענען
ארויסברענגען א שמייכל אויפן
רבי'ןס געזיכט ,וואס כידוע זייט
דער רבי איז געפאנגען און ער
ווערט געפייניגט דורך זיינע
פאנגער ,פיהלט זיך דער רבי
זייער שוואך ,הן אלס די יסורי
נפש וגוף וואס ער גייט אדורך,
און הן וועגן מעשיות שהיו וואס
דער רבי האט נישט גוט
געשפירט און ער  -דער
ליידיגגייער  -האט גארנישט
געטוהן דערצו און געלאזט דעם
רבי'ן אויסגיין ווי א ליכט ,ביז
ער האט ברוב רחמיו געלאזט
רופן די חברה הצלה ,און דאן
ווען מען האט געזאגט אז מען
דארף דעם רבי'ן אריינפירן אין
שפיטאל קריטיש דרינגענד האט
ער זיך  -אויפן רבי'ן פלייצעס -
זיך
און
ארומגעשפילט
]פארזעצונג אויף זייט [19

]פארזעצונג פון זייט [5

וואס עס דריקט איהם און עס איז
איהם שוין לייכטער ,אבער
דארט קען ער נישט אריינגיין,
און דאס וואס ער האט געוואלט
מאכן פאר יענעם איז
ארויפגעפאלן אויף איהם אליין.
א ווארטזאגער פונעם
אדמיניסטראטאר האט געמאלדן
אז ער וועט זיך נישט
דערשרעקן ,און ער אנשטאט
אריינגיין וועט ער אריינשיקן
איימיצן ,און וויבאלד שליחו של
אדם כמותו וועט עס הייסן אז ער
איז דארט געווען )ווייזט אויס
פון זיין גירסא דינקותא(.
גייענדיג צום דרוק איז
אריינגעקומען א מעלדונג וואס
דער
ווי
לויטעט
אדמיניסטראטאר האט געשיקט
"היידרא" אפצוהאקן די לעקטער
פון איימיצן וואס די קהילה איז
איהם שולדיג גאר אסאך געלט
און איהם עס נישט געוואלט
דער
און
אפגעבן,
אדמיניסטראטאר וואס נאכן
גרויסן דורכפאל וואס ער האט
מיט איהם געהאט ביי די
פאליציי פרשה  -ווי באשריבן
אין דעם ארטיקל  -איז געווארן
פיל מיט האס אויפן יעניגן ,האט
ער געשיקט "היידרא קוויבעק"
אפצוהאקן זיין לעקטער ,און ער
האט נאך מיט א פרעכהייט


]פארזעצונג פון זייט [5

איבערנעמען דעם וויין שטיבל
)הפנים דער אייגנטהומער
דערפון האט איהם נישט געפאלן
און האט נישט נושא חן געווען
אין זיין טביעות עין של ת"ח(
און ווען א מלך הייסט עפעס מוז
מען תיכף פאלגן ,דעריבער האט
ער באלד אנגעהויבן טוהן דערין,
אבער עס האט זיך געשלעפט ביז
עטליכע וואכן צוריק )ווייזט
אויס וועגן "אין מלך בלא עם(
און יעצט האבן זיי אנגעהויבן
פארסירן דאס געזעץ ,און יעדער
וואס שטייט נעבן זייערע געזעצן

מוז דאך ליידן! )כידוע(.
די אטאקע קומט נאך א
שטיקל צייט וואס זיי האבן זיך
שוין געהאט בארוהיגט פון
צוכאפן פרנסות פון מענטשן ,ווי
יעדער געדענקט די מילך
פאבריק וואס זיי האבן
צוגענומען און די פלייש
געשעפט וואס זיי האבן דארט
אנגעארבייט וכו' וכו' ,און יעצט
ווילן זיי דאס צוריק באנייען מיט
א פרישקייט ,ווייזט אויס אז זיי
האבן זיך נאכנישט אויסגעלערנט
אז מיט פרנסות פון מענטשן
שפילט מען זיך נישט ,און מר.

געזאגט פאר היידרא "עס איז
מיין "פלעזשער" אז איר וועט
אפהאקן ביי איהם די לעקטער"
איר הערט ווערטער? שוין
אפגערעדט פון דעם חילול ה'
וואס איז פאראורזאכט געווארן
דורך דעם אז גוים זעען ווי אידן
דער עם הנבחר האבן פיינט
איינער דעם צווייטן ,אבער וואס
איז מיט זיין אידיש הארץ
געפינט זיך נישט ביי איהם אזא
זאך? ווי האט ער א הארץ צו
זאגן אזא זאך ,וואו איז דער
אידישער ]גארבעטש[ פייער
וואס ברענט אין איהם? )קען זיין
אז פארלעשנדיג די גארבעטש
פייערן האט ער אויך פארלאשן
זיין אידישער פונק וואס האט
נאך אביסל געטוליעט אין
איהם( ,יא דאס איז אונזער
אדמיניסטראטאר!.
אבער פטור בלא כלום איז
דאך אי אפשר ,און ווי באקאנט
באליבטער
אונזער
האט
אדמיניסטראטאר א מנהג צו
האבן א דורכפאל ביי יעדע
פראיעקט וואס ער פירט אדורך,
אנגעהויבן פון די דירות וואס
מען דארף שוין זייער לאנג
פעינטן און מען שטייט און מען
ווארט אויף א פעינטער אזש די
פיס טוט שוין וויי פון שטיין און
ווארטן אזוי לאנג ,און דאס מאל
האט ער אנגעטראפן ווען ער
האט אפגעהאקט די לעקטער
ביים ארט ווי עס איז געווען דער
אפיס פון ישיבה ,און דער
טעלעפאן סיסטעם פון ישיבה
איז דארט געווען סטאנציאנירט,
און אלעס איז געגאנגען אין
דר'ערד ,און ער האט געדארפט
גיין איבערמאכן דער גאנצער
סיסטעם וואס קאסט אפ אפאר
טויזנט דאלאר ,עס בלייבט נישט
איבער נאר צו זאגן:
בור כרה ויחפרהו
ראטמאן שטייט העכער יעדעם
איינעם ,און ווער עס דארף
ברויט אין שטוב דארף גיין און
בעטן ביי ראטמאן'ען.
אדונינו המלך ,עמך ישראל
צריכין לפרנסה!
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]פארזעצונג פון זייט [1

גאס( ,און ווי אויך האט יעדער
איינער געזען די תקנות וואס דער
בית הוראה  -פון וועמען זיי
לאכן זיך אויס ווען זיי קענען
נאר ,און עס איז געשטעלט נאר
צו באפרידיגן זייערע תאוות -
וואס כאטש עס איז געשטאנען
אביסל מילדער ווי די פריערדיגע
יארן  -עס איז דאך היינט פרישע
צייטן  -איז אבער אויך גענוג
קלאר געשטאנען נישט צו גיין
ח"ו מיט אזעלכע קליידונג ,איז
די שאלה וואס יעדער פרעגט זיך
אליינס :ווי אזוי קען מען
איבערדרייען א אנשטאלט אזוי
שנעל פון איין עק צום אנדערן,
אויב נישט מיטן דירעקטן
צוהילף פון די סטרא אחרא?.
גלייכצייטיג איז אויך
לעצטנס אויפגענומען געווארן
מיט גרויס צער די ידיעה אז מען
האט אויפגענומען אין סקול אכט
נייע פרענטש טיטשערס וואס
זאלן לערנען מיט אונזערע
טעכטער ,און די גאנצע אלטע
סטעף איז ארויסגעווארפן
געווארן ,און אידן פון אלע זייטן
דריקן אויס זארג "ווער ווייסט
וואס זיי האבן אונז אנגעברענגט
פון וועלכן פלאנעט זיי האבן
אנגעברענגט טיטשערס פאר די
מיידלאך"  -אזוי ווי מען איז
שוין טרויעריג באקאנט מיט
טאקטיקן
זייערע
אריינצוברענגען טיטשערס וואס
איז אין רוח חכמים נוחה הימנו -
ווייל וואס האט אויסגעפעלט
ארויסציווארפן די אלטע און
אנברענגען פרישע ,און מיט זיי
קען מען נישט וויסן וואספארא
שטיק זיי פלאנען ,זיי וועלן נאך
באלד וועלן מאכן אז "די
פרענטש סעקשאן פון די
טאהש'ע סקול זאל זיין די
בעסטע פרענטש סקול פון גאנץ
קוויבעק" ,און דעמאלס דארף
מען גרויס רחמים וואס דא וועט
זיין.
"דער גרעסטער ווייטאג פון

אלעם איז דאס וואס זיי האבן
געמאכט פון אונזער סקול" -
הערט מען פון אלע זייטן ווי
מענטשן דריקן זיך אויס מיט
צער סיי אויף די שווימען מעשה
און סיי אויף אלע אנדערע זאכן -
זיי האבן גענומען אונזער מיידל
סקול ,ארויסגעטראסקעט אלע
טיטשערס וואס האבן נאך א
אידיש הארץ און קענען נאך
טראכטן פונעם אויבערשטן
אויך ,און נישט נאר פון די
פארטיי ,און געזעהן אז זיי זאלן
זיך נישט דעוואגן ח"ו צו האבן
אן השפעה אויף די טעכטער,
ווייל עס קען נאך ח"ו צוברענגען
אז די מיידלאך זאלן באקומען -
אויף אלע גוים  -א עקסטערע
דאזע פון פרומקייט  -א זאך
וואס טאר נישט פאסירן און
אונזער פארגעשריטענע שטעטל,
 און אנגעהויבן פרעדיגןמחלוקת מיט מאדערנקייט ,אויף
די העכסטע טענער ,און ווען מען
בעט זיך צו זיי מיט טרערן אז
מען וויל נישט אונזערע טעכטער
זאלן אויסקוקן ווי גויטעס ח"ו,
האבן זיי א פארטיגן תירוץ "מען
וויל נישט אז לאווען זאל קענען
זיך צוריק אריינדרייען אין
סקול!" ,דאס איז דער תירוץ
מיט וואס מען פירט אראפ א
סקול פון די ליניעס? דארט
ענדיגט זיך אידישקייט ,ווייל
לאווען וועט זיך אפשר צוריק
אריינדרייען אין סקול? פאר דעם
איז מותר צו טוען מיטן חינוך
וויאזוי עס שמעקט פארן
הויכגעשעצטן בעה"ב'טע פון
שטעטל? און לאמיר נישט רעדן
פון דעם צי איז דען מותר פארן
זעלבן ציהל ארויסציווארפן און
צונעמען פרנסות פון טיטשערס
נאר פארן זעלבן תירוץ ווייל זיי
זענען אויפגענומען געווארן
דורכן פריערדיגן מנהל ,און
וויבאלד זיי זענען נישט פון די
וואס זענען פארקויפט פארן
געלט און טוישן זיך נישט דעם
מיינונג  -ווי בעלי חיים אנע שכל

 פאר דער וואס גיבט אפארשמוציגע מיט בלוט באטריפטע
דאלאר ,פארדעם מעג מען זיי
ארויסווארפן אויפן גאס? אבער
דאס איז דאך שוין געווארן דער
מאדע אין גאס ,און יעדער פירט
זיך שוין אזוי ,דאס איז דאך שוין
מותר לכל הדיעות! יא! זאגן
אלע ערליכע אידן פון שטעטל,
ווען דער לאווען  -פון וועמען
זיי ציטערן אזוי אז ער וועט זיך
ח"ו צוריק אריינדרייען  -איז
געווען מנהל ,איז נישט געווען
אזא הפקירות אין סקול ,און ער
האט געהאלטן אן אויג מיט
שטרענגע פרינציפן אויף אלע
ענינים פון סקול  -מיר רעדן
נישט פון די טענות וואס מען
האט ארויסגעריקט אויף איהם,
אבער בעצם מיט די ענינים פון
די סקול האט ער שטרענג
געהיטן ,אז עס זאלן זיך נישט
אריינכאפן די אלע גויאישקייטן
פון די גאס וכו' וכו' ,און פון
ווען מען האט איבערגענומען די
פירערשאפט ווערט דער מצב
פון די חינוך פון אונזערע
טעכטער ,ערגער און ערגער פון
טאג צו טאג.
מ'זוכט
און
מ'כאפט
טיטשער'ס סיי פון דא סיי פון
מאנטריאל מכל הבא ליד ,און זיי
זוכן בכלל נישט דער עיקר יר"ש
נאר די עיקר זוכעריי איז פון די
שוואכערע סארט ,אזעלכע וואס
שטאלצירן נישט מיט פרומקייט
זיי זענען אנגעשטאפט מיט אַ
אנדערן סארט חינוך ,און די
זעלבע זאך איז מיט די
פרינצעפלס וכו' און זיי זענען די
וואס זענען משפיע אויף די ריינע
מוחות פון אונזערע טעכטער און
אויף זייער חינוך ,אויף דעם
האבן מיר זיך געפלאגט ביז
אהער? מען האט פארלוירן דעם
דורך
גראדקייט
גאנצן
צומישעניש פון פאליטישע
חשבונות ,מ'קוקט נאר צי איז זי
פון אונזערע  -פון יענע וכו' ,און
דאס איז דער יסוד מחליט צו זיין

צו מ'זאל איר יא אננעמען פאר א
מחנכת צי נישט .און אויב זי
טויג נישט פארענטפערט מען
איר שוין בק"ן טעמים – בו בעת
וואס אין ערליכע מוסדות איז די
עיקר נקודה וואס מ'זוכט איז ,צי
איז מען אַ ריינע השקפה'דיגע
מסירות נפש אידענע אדער
מיידל וואס וועט קענען מגדל
זיין די קינדער כמותם,
אידישקייט איז מהיכא תיתי,
דער עיקר איז מענער"ס
מענטשלי"ך ,און עס איז נישט
קיין שום חילוק אויב יענער גייט
מיט א שייטל ,פונקט פארקערט,
אויב גייט זי מיט א שפיצל דארף
מען נאכקוקן צען מאהל אויב זי
איז נישט ח"ו פון די א.ג.
חוצפנ'יאקעס ,און די היימישע
ערליכע אידן דארפן אלעס צו
זעהן און שווייגן!! מ'גייט מיט
די נאז אין וואנט אריין און
מ'שלאפט.
אידן פון שטעטל טענה'ען
און זאגן ביי יעדע געלעגנהייט:
מיר זענען פונקט אזוי תלמידים
פונעם רבי'ן זאל זיין געזונט ,און
מיר זענען געגאנגען ביז אהער
אין זיינע וועגן מיט יעדע
קלייניגקייט ,אויף ווי ווייט מיר
האבן געקענט ,און מיר זענען
בשום אופן נישט מסכים ס'זאל
אזוי גיין ווייטער די רוחניות –
די פנימיות פון די אידישקייט
זאל זיין הפקר פאר כל צרוע וכל
זב וואס איז אינטרעסירט צו
קומען און איבערדרייען זאל
דאס קענען טון ,עס האבן זיך
אריינגעמישט אינעם חינוך
אזעלכע מענטשן וואס האבן
שוין תמיד געהאַסט פרומקייט
שלפי דעתם איז אַ פרוי מיט אַ
ראק אין זומער אַ צעדרייטע וכו'
וכו' ,און אויף דעם וועג זענען
זיי מחנך אונזערע קינדער.
דאס איז דאך די מסורה -
טענה'ען כסדר אנדערע  -וואס
אונזערע עלטערן האבן זיך
געלאזט הרג'ענען פאר דעם כל
]פארזעצונג אויף זייט [19
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אין די טעג ווען די ראטמאן
פארטיי איז ווילד ארומגעלאפן
אין לאנדאן און געזאמלט קעפ
און זיך געבעטן צו מענטשן מען
זאל קומען צום באַל וואס זיי
האבן דארט געפייערט און ליתר
שאת וואס זיי האבן אויך
אריינגעשלעפט דארט דעם
רבי'ן ,איז צו אונז אנגעקומען א
ידיעה וואס ברענגט ארויס די
ביליגקייט וואס זיי האבן אין די
גאס.
זיי זענען אריינגעקומען צו
איינעם און אנגעהויבן מיט א
צוקער-זיסע שטימע צו דערציילן
פונעם זיידן פון טאהש און
פונעם עלטער זיידן ,וואס לויט
זייער מיינונג זענען זיי דאך די
ממשיכי דרך און דער עלטער
זיידע וואלט זיי געדארפט

פערזענדליך באדאנקען דערויף,
ווען דער איד האט זיי
איבערגעהאקט און געבעטן
נישט צו האקן אין קאפ ,און
רעדן תכלית צו וואס זיי זענען
געקומען ,דאן האבן זיי
אנגעהויבן צו דערציילן אז דער
רבי איז געקומען און מען גייט
מאכן א סעודה וכו' וכו' וכו'
זייערע אלע דמיונות וואס
שפילט זיי טאג און נאכט ,דאן
האט זיי דער איד פארציילט אז
ער האט א זיידע )א באוואוסטער
פערזענדליכקייט( וואס איז שוין
אויך אין די עלטערע יארן ,און
מען שלעפט איהם אויך ארום
כדי צו מאכן געלט פאר זיינע
גבאים ,און ער קען שוין די
מעשיות אויף אויסענווייניג פון
מענטשן וואס ווילן זיך רייך
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קלאס ,נאך לאנדאן איז ער
געפירט געווארן צו א צווייטע
פלאץ מיט אן העליקאפטער,
וואס דאס האט איהם זייער
אפגעשוואכט ,אויף אזוי ווייט
אז ער האט נישט געקענט
אריינקומען צום באַל וואס זיי
האבן ארגעניזירט) ,למעשה -
האבן געהערט פון נישט קלארע
מקורות  -איז ער יא
אריינגעקומען אנטקעגן זיין
ווילן( דארט איז דער רבי זאל
זיין געזונט איינגעשפארט
געווארן וואו מען האט נישט
צוגעלאזט קיין נברא נאר וועמען
דער דאקטאר האט ערלויבט ,און
דארט זענען פארגעקומען
שרעקליכע זאכן וואס מויל און
אויער מאכן זיך אויף מיט
וואונדער ווען מען הערט דאס,
צ.ב.ש .חשוב'ע אידן וואס די
וועלט שאקלט מיט זיי זענען
געקומען און מען האט זיך צו זיי
א
מיט
אויפגעפירט
ברוטאליטעט און מיט א

פראסטקייט וואס פאסט פאר
גויאשע דאקטוירים נישט פאר
קיין אידישע דאקטוירים.
שבת האבן זיי קיינעם נישט
צוגעלאזט ,און איינער פון די
חשוב'ע טאהש'ע אינגעלייט
וואס איז יא געקומען ,פשוט ער
איז געקומען צו זיין רבי'ן וואס
איז דא אין שטאט ,און וויל
איהם זען ווי ער פירט א טיש
וכדומה ,און נישט נאר וואס ער
איז ארויסגעטריבן געווארן פון
דארט מיט א ברוטאליטעט נאר
אפי' ווען ער איז געשטאנען
נעבן פענסטער נאר זיך
איינצוקוקן אינעם הייליגן רבינ'ס
זיי
האבן
געשטאלט
אויפגערייצט זייערע שחורים-
גארדס און מען האט איהם פון
דארט פארטריבן מיט א
געוואלדיגער אכזריות ,און דער
אינגערמאן איז געצוואונגען
געווארן צוריק אריינצושפאנצירן
קיין לאנדאן אינמיטן שבת  -א
וועג פון זעקס שעה גאגג צופיס
 -פאסטענדיגערהייט ווייל מען

מאכן אויף זייער רבי'נס חשבון,
און זייטס מוחל – האט דער איד
פארענדיגט – נעמטס אייערע
פיס אויף די פלייצעס און גייט
וואו די אויגן טראגן אייך ,און
אויב איר ווילט – האט ער
צוגעלייגט – קענט איר מיר שיקן
"דער דורכפאל" ,דאס וועל איך
גערן אקצעפטירן.
עס איז איבריג צו זאגן אז זיי
זענען פון דארט ארויס ווי
אפגעגאסן מיט קאלט וואסער,
זעענדיג אז זייערע מעשים זענען
באוואוסט פאר מער מענטשן ווי
זיי האבן געמיינט.
אויך האבן מיר געהערט פון
א פאל וואס יענער האט שוין
בקושי מסכים געווען צו קומען
צום באַל ,אבער פרעגנדיג וואו
עס גייט זיין האבן זיי אנגעהויבן
האט איהם נישט געלאזט אפי'
עסן דארט.
ווער עס האט נאר געהערט
דערפון איז זייער אויפגעברויזט
געווארן דערפון ,היתכן א
אינגערמאן וואס איז אן
אמת'דיגער חסיד פון רבי'ן זאל
זיין געזונט ,און קומט צו פארן
אויף יעדן יו"ט מיט מסירות נפש
איבערלאזנדיג א משפחה מיט
קינדער ,וואס דאס קומט נישט
אן גרינג ,און דארט אין לאנדאן
קומט ער צוקריכן צום טאהש'ן
ביהמ"ד אין לאנדאן און ער
לעקט נישט קיין כבוד פון זיין א
טאהש'ער חסיד דארט אין
לאנדאן ,וואס לשיטתם פון די
פארטיי וואלט מען איהם
געדארפט אויפנעמען מיט ביידע
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דרייען ,מען ווייסט נאכנישט –
מען וועט וויסן נעקסטע וואך –
אהין אהער ,ביז דער איד האט
זיי מכבד געווען בערך מיטן
דער
ווי
כיבוד
זעלבן
פריערדיגער ,און זיי מודיע
געווען זיי זאלן גיין וואו די
שווארצע פעפער וואקסט) ,זיי
האבן קודם געמיינט אז עס איז
עפעס א ביזנעס פארשלאג און
מען קען מאכן דערפון אפאר
דאלער מער מיט וואס צו פייערן
דעם נצחון( עס דארף נישט
באטאנט ווערן אז פון דארט
זענען זיי אויך ארויס מיט
אראפגעלאזטע נעזער ,מיט
עטליכע געמיינע קללות אויף
זייערע ליפן.
עס איז געווען נאך עטליכע
געשיכטעס וואס מען האט זיי
ארויסגעקאפעט מיט בזיונות,
אבער נישט אלע קענען מיר
שרייבן ,עס איז געווען עטליכע
וואס האבן געבעטן נישט צו
שרייבן ,און געוואלט בלייבן
אנאנים.
הוציאם אותם החוצה ויאמר
המלט על נפשך
הענט עס איז דאך א כבוד פאר
זייער פארטיי צו האבן אזא
אינגערמאן ,און אזוי האט מען
איהם אוועקגעשטויסן?.
עס איז דאן ערשינען א בריוו
אונטערגעשריבן די תלמידי
וחסידי רבינו שליט"א פון
האבן
וואס
לאנדאן
אויסגעדריקט זייער אויפברויז
אנטקעגן דעם דאקטאר און זיינע
מענטשן) ,זעה בייגעלייגט
אינעם היינטיגן נומער( און האבן
אראפגענומען פון זיך דער בושה
וואס איז געווארן פארן רבי'ן
דורך די מעשה און דורך די אלע
זאכן וואס זענען פארגעקומען
במשך די גאנצע צייט וואס דער
רבי איז געווען אין לאנדאן.
והסיר חרפה מעל ישראל
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האבן זיך דערמאנט אין די
פריערדיגע נסיעה וואו אלעס האט
געקלאפט אויפן האר און אלעס
דורך איין מענטש )ברם זכר ההוא
האיש לטוב ה"ה ר' דוד
פרושינובסקי וואס אלעס איז
געליגן אויף זיין קאפ אבער אלעס
האט געקלאפט ווי א זייגער( און
יעצט האבן זיך ארומגעדרייעט
צענדליגע בעלי בתים און יעדער
האט מיט א אויטאריזירטע
שטימע געשריגן ביז הייזעריג צו
ווערן וואס איהם האט געשמעקט
סטיישט? ער פירט דאך די נסיעה,
נישט אזוי? און יענער פירט אויך
די נסיעה ,און יענער אויך ,ווער
ווייסט וויפיל מענטשן עס האבן
עס געפירט אבער הצד השווה
שבהם אז אלע האבן עס געפירט
אין באד אריין ,אין אמת'ן אריין
הלוואי וואלטן זיי אונז געפירט
אין באד ,איין טאג האבן מיר
נישט געהאט קיין מקווה דארט,
)פון א ספר תורה איז שוין
אפגערעדט ,זיי האבן נישט קיין
צייט פאר אזעלכע נישטיגקייטן
זיי זענען געווען ביזי מיט
וויכטיגערע זאכן ,איי מיט וואס?
תיקו!( אויך ווייל אלעס איז
געווען אויסגערעכנט דורך זייערע
קארפן קעפ וואס נאר ברענגען א
טרעילער און פאמפן מצב קענען
זיי גאנישט חוץ דעם ,איך האב
געהערט דארט פון איינער פונעם
רבינ'ס אייניקלעך  -דעמאלס ווען
מיר האבן נישט צום נישט געהאט
קיין מקווה  -אז ווען ער וואלט
געוואוסט אז מען וועט נישט
האבן קיין מקווה וואלט ער בכלל
נישט געפארן און ער וואלט
מוותר געווען אויף די גאנצע
געשעפט ,און ער איז נישט דער
איינציגסטער ,צענדליגע מענטשן
האבן זיך געשוואוירן ביים בארד
אז מער פארט מען נישט מיט אזא
מסע הקודש.

און צוריקקומענדיג אויך די
זעלבע געשעפט אויפהאלטנדיג
דעם עולם אפאר שעה אין ווייסעך
וואו שעלטנדיג דעם טאג וואס
מען האט מסכים געווען צו פארן
בכלל ,בקיצור דער עולם זאל נאר
וויסן וואס דארט האט זיך
אפגעטוען אין די הייליגע מסע
הקודש ,וואלט מען שוין אנדערש
גערעדט.
א דאנק פארן אריינלייגן די
שורות.
)(-
חשוב'ער מערכת!
דא שרייבט איינער וואס איז
נישט קיין ליינער פון אייער
אויסגאבע )בעסער געזאגט נישט
"געווען" קיין ליינער( ווייל איך
האב געהאלטן אז מען דארף נישט
איבערדרייען קיין וועלטן ,אויב
אזוי זאל זיין אזוי ,און אויב דער
רב איז בעה"ב זאל עס עם וואויל
באקומען ,נאך אלעם איז ער דאך
דער רבי'ס זין וכו' וכו' די אלע
טענות וואס מען הערט כסדר,
אבער די וואך האב איך עפעס
געזען א זאך וואס האט מיך
איבערגעדרייט מיין בליק אויף
דעם מענטש אינגאנצן.
אריינפאלענדיג אין אבריכים
דאנערשטיג ביינאכט זעה איך ווי
דער רב קומט אן פון ניו יארק מיט
א קאר און קוקנדיג ווייטער זע
איך אז דער דרייווער איז א...
"בחור" דאס האט מיך געגעבן א
זעץ אין הארץ דאס איז דער רב?
אזוי פאלגט ער זיין טאטן? מילא
אין אנדערע אידישקייט זאכן וואס
קיינער ווייסט נישט און קיינער
זעט נישט און ער טוט וואס ער
וויל ,נו?! מען קען דאך עם נישט
נאכקוקן פיר אין צוואנציג/זיבן,
אבער טון אזא זאך? בריש גלי
ארינפארן אין שטעטל אין זיין
טאטנס שטעטל ווי זיין טאטע



האט פארפירט אז בחורים זאלן
נישט דרייוון און יעדער געדענקט
נאך אפי' די דרשה פון עטליכע
יאר צוריק חול המועד ווי דער רבי
האט אזוי שארף גערעט קעגן
דרייוון ,אז מיר איז שוין אויך
דעמאלטס שיר איינגעפאלן
אויפצוגעבן דאס דרייוון ,און דא
קומט ער אזוי טרעטן אויף זיין
טאטן'ס געפילן? אזא מענטש
גייט אונדז פירן? אונטער אזא
זיך
מיר
זאלן
מענטש
אונטערווארפן? אוי נאו! גארניש
און טאקע גאנישט שטייט פאר
זיין ווילן? אזא זאך קען ער נישט
עפארדן? נישט פארן מיט א בחור
אויף וואס זיין טאטע אונזער
הייליגער רבי זאל זיין געזונט
האט אזוי פארפירט? אין עס
פאלט עם אפילו נישט ביי ,נישט
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זיך אפצושטעלן אין פראנט פון
אבריכים און פאקט זיך נאך אזוי
געמיטלעך ארויס פון קאר ווי עס
וואלט גארנישט געשען! )הגם
איך פריי זיך אז ער האט זיך נישט
אפגעשטעלט ערגעץ אנדערש
ווייל אזוי האב איך געזען ווי איך
האלט מיט עם ,אבער גלייבטס
מיר אז איך וואלט עס נישט
געוואלט זען( יעצט הייב איך שוין
אן צו פארשטיין אביסל וואס דא
טוט זיך און איך הייב אן
)הערת
איינצוזען............
הרעדאקציע :פון דא און ווייטער
האבן מיר ארויסגענומען ,ווייל עס
איז נישט געווען פאסיג דאס
אריינצושטעלן אין א אויסגאבע
צוליב פארשטענדליכע סיבות.
ואתכם הסליחה(.
)(-
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אויגן ,אבער דאווענען מיט מנין
שבת איז א זאך וואס איז שוין
זייער לאנג איינגעפירט דא אין
שטעטל און קיינער פארשטייט
נישט פארוואס זיי ווילן דאס
נישט צולאזן.
ווי אויך פרעגט יעדער
איינער מיט וואונדער ,וואס איז
דער חילוק אויב פופציק אידן
דאווענען אין אבריכים ביחידות,
צווישן דעם אז מען זאגט א
קדיש און מען הערט קדושה
אויך ,און נאכמער מיט וואס איז
עס ערגער פון א מנין שמועסערס
וואס פלעגט א לאנגע צייט
פארקומען אין אבריכים אין די
צייט פונעם רבי'ןס דאווענען און
עס האט זיי גארנישט געשטערט.
אלענפאלס האפט מען אז עס
וועט זיך זיי נישט איינגעבן די
תחבולות פון אפצוהאלטן אידן
פון דאווענען מיט מנין ,און ווי
אויך האט מען געשאפט א ס"ת

וואס וועט אי"ה שטיין גרייט
אויב די ארון הקודש וועט זיין
פארשפארט ,און כדי צו
פארזיכערן אז אזא זאך וועט זיך
מער נישט איבער'חזר'ן ,האט
וואך
יענע
נאך
מען
אראפגענומען איינע פון די
ריגלעך אזוי אז מען וועט מער
נישט קענען פארשפארן דעם
ארון הקודש און איבער'חזר'ן
אזא שענדליכע זאך ווי
אפהאלטן אידן פון הערן
קריה"ת ,א ווארטזאגער פונעם
מנין האט זיך ארויסגעכאפט
פאר איינע פון אונזערע
רעפארטערס ,אז אויב מען וועט
פארשפארן דעם ביהמ"ד וועט
מען אראפנעמען איינע פון די
טירן ,מיר וועלן זיך נישט
דערשרעקן פון טעראר און מיר
וועלן אויף אלע קאסטן
אנהאלטן ווייטער דעם מנין.
ובריח ודלתים אין להם
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]פארזעצונג פון זייט [14

הדורות זאלן מיר צוזעהן ווי
וועגן פאליטיק זאל זיך דאס
ענדיגן?
און פון אלע זייטן הערט מען
כסדר אז אויב דער בית הוראה
פון די קהילה וועט נישט טוהן
ווי שנעלער די נויטיגע שריט
אפצושטעלן די דאזיגע זאכן
וואס קומען פאר ,וועט מען
אנהויבן צו טוהן וועגן א
פרישער מיידל-סקול ,ווי ערליכע
אידן וועלן קענען רוהיג שיקן
זייערע טעכטער פארלאזנדיג זיך
אז מען וועט זיי מחנך זיין ווי די
עלטערן פארלאנגען ,און אפי' זיי
וועלן נישט קענען רעדן אזא

פליסיגן פרענטש  -מיט וואס די
נייע סקול באהערדע וויל אונז
שטארק מזכה זיין  -וועלן זיי
אויך זיין צופרידן ,און מען
הערט טאקע פון דא און דארט
ווי עלטערן נעמען זיך צוזאמען
צו טראכטן וואס מען קען טוהן
אויף די שרעקליכע זאכן וואס
קומען דא פאר ,און זיי זענען
אלע מודה בפה אחת אז דער
ענגילטיגער לעהזונג דערצו וועט
זיין "א פרישער מיידל-סקול,
אבער מען דארף נאך א סאך
סייעתא דשמיא ביז אהין ,ואנחנו
בשם ה' נזכיר און בעזרת ה'
נעשה ונצליח.
ולא תסרו ימין ושמאל

 
]פארזעצונג פון זייט [3
       
      
      
     
      
      
    
       
      
         
        
      

       
      

         
 
        

]פארזעצונג אויף פאלגענדע זייט[

]פארזעצונג פון זייט [13

ארומגע'טענה'עט מיט זיי ווי א
רוצח "אבער אפשר נישט -
אפשר דארף מען נישט
אריינפירן" און אזוי האט ער
אויפגעהאלטן דעם רבי'ן אין א
שווערן מצב בערך א דריי
פערטל שעה ביז א דאקטאר איז
געקומען צו פארן פון
מאנטרעאל און האט איהם
אנגעקוקט ווי פון די לבנה
אראפגעפאלן ווי אזוי ער האט
געמעגט אויפהאלטן דעם רבי'ן
אין אזא מצב אפילו איין מינוט,
און כל שכן ווען עס האט זיך
שוין אזוי געצויגן פון
אינדערפרי ,און ער דער לאזיגער
יונג האט נישט געלאזט רופן
הצלה ,און א קל וחומר בן בנו
של קל וחומר ווען הצלה איז
שוין יא געווען און זיי האבן
באפוילן שוין אריינצופירן ,און
עס איז דאן געווען אזוי שווער
דער מצב אז עס איז געווען א
פראצענט
פופציג-פופציג
שאנסן ...ל"ע ,און ער האט ח"ו
נישט געלאזט זאגן תהילים,
ווייל עס קען האבן א שלעכטן
עפעקט אויף די פארטיי,!!!....
און דאס איז איינע פון די
מעשיות שהיו וואס קען
באשטעטיגט ווערן ביי די
ריכטיגע אינסטאנצן.
מיר וועלן זיך צוריקקערן
צום ענין ,אז דאס וואס גבאי איז
געווען אזוי געטריי פארן רבי'ן
האט זייער געשטאכן פאר מר.
ראטמאן ,און עס האט איהם
זייער געשטערט אז עס איז דא
איינער וואס האט א גרעסערער
השפעה אויפן רבי'ן ווי ער  -דער
יונגאטש וואס איז נאכנישט

ארויסגעקראכן פון די ווינדלען -
און ער איז געגאנגען און האט
איהם באזייטיגט פונעם רבי'ן
אינדערהיים ,און אויב דער רבי
זאל זיין געזונט האט נאך געהאט
וועמען
מיט
אמאהל
אויסצוטוישן א גראד ווארט -
אנדעם וואס ער זאל תיכף
פארוואנדלט ווערן פאר א כלי
קיבול פאר א רונדע מיט קללות
און ביליגע רייד וואס ווערן
ארויסגעשאסן ווי פון א
רעוואלווער  -האט ער דאס שוין
אויך נישט ,און עס איז שוין
אפגערעדט פון דעם וואס סתם
אזוי ארויסווארפן א איד פון זיין
ארבייט וואס ער האט ערפולט
מיט געטריישאפט שוין אזויפיל
יארן ,דאס טאר מען אויך נישט,
אבער אפי' נישט קוקנדיג אויף
דעם איז אויך בושה תכסה
פניהם ווי קען מען אוועקנעמען
פונעם רבי'ן זאל זיין געזונט א
מענטש וואס פלעגט זיך מיט
איהם אפגעבן מיט אזא
געטריישאפט.
אבער יעצט האט ער שוין
לכל הדיעות איבערגעריסן דעם
שטריקל ,ווען ער האט פאר א
נישטיגע קלייניגקייט ווי געבן
שיריים פונעם רבי'ןס חלה פאר
זיין ברודער ,געשיקט איינע פון
זיינע אונטערטהאנען איהם אזוי
צו באזידלען ,דאס טאר נישט
טאלערירט ווערן און יעדער
איינער האט אויף זיין אחריות
צוצוגיין צו ראטמאן און מוחה
זיין אויף די שענדליכע זאך וואס
איז אפגעטוהן געווארן.
כאדם שמקלל את עצמו
ותולה קללתו בחבירו

TEL. FAX
(713) 583-0830
FAX ON DEMAND
(405) 244-4069
e-mail: derdorechfal@gmail.com

Thursday, July 28, 2005
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[23 ]פארזעצונג אויף זייט

[]פארזעצונג פון פריערדיגע זייט
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]פארזעצונג פון זייט [7

אבער פארגעס נישט! אז דאס
קען דיך גורם זיין שאדן פארן
פאבריק" .וואס קען איך טון
קעגן מיין ברודער יונה"?
שרייט ארי’ .דער מענטש האט
מיך פארשעמט פאר איעדעם
איינעם ,ער פירט זיך אויף צו
מיר ווי צו זיין קלענסטע
ארבייטער .מחוצף וואס ער
איז ,איך שווער אז איך וועל
נישט רוען ,ביז איך וועל איהם
ארויסטראסקען פון פאבריק,
ביז ער וועט שפירן וואס איך
האב געשפירט .רשע וואס ער
איז ,וואס נאך האב איך איהם
געקענט טוהן? איך האב איהם
אלעס געגעבן ,אלעס!!!.
האט
ארי’
און
אויסגעבראכן אין א געוויין,
וואס האט אויפגעציטערט
אלע הערצער .א יונגער
"אדוואקאט" פראבירט איהם
עפעס מסביר צו זיין .אבער א
עלטערער לויער שטעלט
איהם אפ ,און רוימט איהם
אריין אין אויער" :א שאד
אויף די ווערטער" אזוי קומט
עס ,עס איז א נארמאלע
ערשיינונג ,איך זעה שוין וואס
דא וועט זיך אויסלאזן.
ארי’ איז געגאנגען צו זיין
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און
טאטן,
אלטן
וויינענדיגערהייט האט ער
איהם פארציילט די אלע
בושות וואס ער איז אדורך,
אליהו בן סימון האט זיך
מורא'דיג געוואונדערט אויף

אריבערצופירן פאר ארי' דעם
גאנצן פאבריק נאר ער האט
צוגעלייגט פאר ארי' נאך צען
פונעם
פראצענט
)(10
פאבריק.
גלייך צומארגנס האט
ארי' געשיקט "רעזיגנאציע-
בריוו" פאר די ארבייטער וואס
האבן איהם ארויסגעווארפן
פון פאבריק ,אבער זיי האבן
זיך נישט וואוסנדיג געמאכט
און זיי זענען געקומען ווי
גבורים צו די ארבייט,
"פארשטייט זיך מיט די
הסכמה פון יונה" .ארי' האט
אריינגעגעבן א קלאגע אין
געריכט צוריקצוהאלטן יונה
פון צו גיבן ארבייט און צו




 

 



 

די אויפפירונג פון יונה" ,און
איך האב איהם געהאלטן פאר
א חכם"  -האט ער געטראכט
צו זיך  -א סקרוך איז איהם
דורך אין די ביינער ,ער האט
אנגעהויבן צו גלייבן אז יונה
פירט די ביזנעס אן קיין
פארשטאנד און אחריות ,ער
האט אפגעמאכט נישט

באצאהלן דער געהאלט פון די
ארבייטער וואס ער האט
ארויסגעווארפן ,און דער
געריכט האט גע'פסק'נט :יונה
האט נישט קיין רשות זיי צו
געבן ארבייט אדער צו
באצאהלן געהאלט .אבער
יונה האט פארארדענט זיי צו
באצאהלן פון זיינע פריוואטע
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געלטער ,און די צען
ארבייטער זענען ווייטער
געקומען אין פאבריק און זיי
האבן אנגעהויבן צו העצן די
אנדערע ארבייטער אנטקעגן
ארי' .ארי' האט געדינגען
פריוואטע וועכטער און ער
איז צוריקגעקומען אין
האט
ער
פאבריק,
ארויסגעווארפן אלע חפצים
פון יונה און ער האט זיך
געזעצט אויף זיין פלאץ,
צענדליגע ארבייטער האבן זיך
אנגעהויבן צו רייסן צווישן
זיך ,און די וועכטער האבן
נישט מצליח געווען דאס
אפצושטעלן ,ביז מען האט
אריינגערופן די פאליציי און
נאך לאנגע שלעגערייען האבן
זיי אויסגעליידיגט דער
גאנצער פאבריק ,חוץ ארי'
האבן זיי דארט געלאזט.
איז
עס
וואס
ארויסגעקומען פון דיגאנצע
איבערקערעניש איז געווען
שרעקליך ביז גאר :א שאדן
פון הונדערטער טויזנטער
דאלער פאר די מעכטיגע
"רותם פאבריק" ,אבער דער
ריכטיגער שאדן האט גורם
געווען דאס וואס איז ארויס
אין גאס דורך די מהפיכה
וואס די צייטונגען האבן
אנגעברענגט ,די סטאקס פון
רותם זענען געפאלן מיט צען
) (10פראצענט ,און צומארגנס
מיט נאך צען ) (10פראצענט,
און ביים דריטן טאג האט עס
שוין געהאלטן צוויי און
דרייסיג ) (32פראצענט  -א
שאדן מער ווי הונדערט
מיליאן דאלער פאר די "רותם
פאבריק".
פאלגט נאך די שפאנענדע
ענדע אי"ה

Thursday, July 28, 2005
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[20 ]פארזעצונג פון זייט
       
     
  
 
  

      
      
     
      
      

       

      
     
     

       
       
       

    
    

    

       
       
       
      
       
      
       
      

 
  
           

 

         
 
 
  
 


TEL. FAX 1-713-583-0830

1-405-244-4069

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 


