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עס הערשט אין די גאסן א
פולווער לופט און די גערויש פון
קאנאנען הערן זיך ווי אין די
אויערן ,צום באפארשטייעדיגער
קריג וואס דער ראטמאן פארטיי
האט דערקלערט אנטקעגן "דער
אויטאמאבילן
דורכפאל",
אנגעפילט מיט די העכסטע
פארטיי פירער ,קען מען זען אין
די גאסן אדורכפארן וואו מען
גייט און וואו מען שטייט,
מיטינגען ווערן אפגעהאלטן
יעדע שטונדע אן אויפהער,
שווייס ווערט געגאסן פון די
שטערנס פון די איינגעשטעלטע
פון די ראטמאן פארטיי ,זיי גייען
ארום אויפגעברויזט מיט די
שטערנס ארומגעבינדן מיט
שמאטעס פאר קאפ וויי ,און זיי
זוכן אין אלע לעכער פון שטעטל
אפשר וועט מען דארט טרעפן די
די
ארויס
גיבן
וואס
אויסגאבע
פרעסטיזשפולער
"דער דורכפאל" ,און אלע ווייסן
אז "מען גייט גיין אין קריג".
אלע איינהייטן זענען
איינגעשפאנט געווארן אין א גאר
הויכער אלערט רוף ,צו קומען
העלפן אינעם שווערן קריג וואס
ספעציעלע
פאר,
קומט
סאפיסטיקירטע וואפן ווערן
פאבריצירט אויפן ארט ,א טייל
אימפארטירט פון דער פרעמד און
א טייל ווערן געמאכט דורכן
ווידעא-מאן כדי צו כאפן די
ווערן
אויגן
פארברעכער,
געלייגט אויף יעדן ווינקל און
אונטערהער-מאשינדלעך ווערן
ארויפגעלייגט אויף טעלעפאנען,
און אלעס גרייט זיך אין גרויסן
צום "קריג".
איינע פון די מעגליך
באטראכטע פלענער ווערט

גענומען אויף די אגענדע,
איינצושפאנען דעם "בור החיים"
צום קריג אלס טייל פון די וואפן,
וואס דורכן באשרייבן מיט גרויס
האס און מיט שוים אויף די ליפן,
וועלן די כוחות פון שונא ווערן
שטארק אפגעשוואכט ,ווי אויך –
האבן מיר געהערט פון קראנטע
מקורות – אז עס וועט
ארויסקומען א קול קורא במדבר
פון זייערע א.ג .תורה'דיגע
אויטאריטעטן ,וואס חוץ זיך
ציצושטעלן צו זייערע קאפריזן
טוען זיי גארנישט ,און יעדע זאך
צו וואס מען ווענדט זיך צו זיי
און עס איז נישט אין די
אינטערעסן פון די פארטיי ,זאגן
זיי אז זיי קענען גארנישט טוהן,
און עס איז פארשטענדליך וויאזוי
זייערס א קול קורא וועט
אויפגענומען ווערן צווישן די
ברייטע מאסן.
ווי אויך אלס א טייל פונעם
קריג האט מען באאויפטראגט א
אויספארש קאמיסיע וואס זאל
דורך די כוחות פון שפיאנאזש
נאכגיין די שווער געזוכטע
פארברעכער.
אבער ווי זיי ווענדן זיך ווערן
זיי אנגעקלאפט אין טונקעלע
ווענט וואס פירט זייער
גרויסארטיגער אויספארשונג צו
הערמעטיש פארמאכטע טויערן,
וואס ברענגט זיי צי צו הייבן
הענט איינמאל און נאכאמאהל,
מיט
ארויסבורטשען
און
אויפברויז "מיר האבן נאכנישט
געכאפט די פארברעכער".
באמת איז דער גאנצער
אויפברויז א תוצאה פון דעם
וואס אין אונזער פריערדיגער
געווען
איז
אויסגאבע
אריינגעלייגט א גאר געהיימער

בילד וואס די רעדאקציע האט
אנשטרענגונג
גרויס
מיט
געשאפט פארן באנוץ ,און דאס
איז דער בילד פון די נייעם און
גרויסארטיגער טרעקל מיט וואס
משה ראטמאן פאהרט ארום אין
די גאסן צו פייערן זיין דורכפאל,
און דאס האט ארויסגעברענגט א
וואונדערליכער אויפברויז וואס
מען זעהט זעלטן ביי זייער
אדמיניסטראציע.
אין די רייען פון די
אדמיניסטראציע הערשט א גאר
גרויסער צומישעניש ביי די
מיטינגען וואס ווערן אפגעראכטן
מיט גרויסע געשרייען און
געוואלדעס פון די קאמאנדירן
פון די פארטיי וואס הילכן אפ
אינעם גאנצן בנין פון בני לוי,
ווען עס האלטן און איין
צוריקקומען באריכטן וואס זענען
זייער אומגינסטיג פאר די
פארטיי.
ווען די אויספארשונג האט
זיך אנגעהויבן האט מען
באאויפטראגט עטליכע איינהייטן
אז זיי זאלן זיך אפגעבן מיט די
פארשונגען ,צום ערשט האט מען
באלד חושד געווען אז עס קומט
פון ניו יארק וואס אין איינע פון
די ווילעזשעס דארט איז
סטאנציאנירט א געוויסער
פרינטונג וואס איז באקאנט
אונטערן נאמען סאל ספידי ,און
דער אנפירער פון די פרינטונג איז
באקאנט אלס זייער אן
אומסטאביליזירטער פארשוין,
וואס האט נישט קיין אייגענעם
מיינונג און שטעקט אריין נאז און
אויערן איבעראל וואו ער קען,
אפגעזעהן צו מען דארף איהם יא
– א זאך וואס מאכט זיך גאר
זעלטן – און צו מען דארף איהם

נישט ,און ווי אויך איינע פון די
סיבות וואס מען האט באלד
געטראכט אז דאס איז דער
אויבנדערמאנטער איז ,ווייל ער
האט זייער ליעב פאבליסיטי
)אטענטשאן ,אויף ענגליש( און
וואו ער קען נאר ווייזן אז ער
עקזיסטירט נאך ,ווייזט ער עס,
און וואו אויך גיבט ער ארויס א
צייטונג יעדע וואך וואס ער
ברענגט דארט ארויס זיינע
שרייבערישע טאלאנטן וואס
ווערט געזעהן דורך יעדעם
איינעם מיט גרויס באדויערן און
שפאט אויפן שרייבער דערפון,
און דעריבער האט די אויספארש
איינהייט באלד געלייגט אן אויג
אויף זיינע אקטיוויטעטן ,און
דעריבער האט דאס אנגעזייעט א
שטארקער כאַאָס ביי די
אדמיניסטראציע ,וויבאלד דער
הויפט אויפזעהער פון די טעראר
אקטיוויטעטן פון שטעטל –
באקאנט אונטערן נאמען משה
ראטמאן – רעכנט זיך אלס
פונעם
פרענד
שטארקער
אויבנדערמאנטן פארדעכטיגטן,
דעריבער איז ער געווארן שטארק
צורידערט דערפון און ער האט
שיער נישט געכאפט קיין
אפילעפסיע אטאקע ,ער האט זיך
דערמאנט מיט שפייעכץ אין מויל
די אלע טעג וואס ער פלעגט מיט
איהם זיצן און פארברענגען על
סיר הבשר ,און מיט שוים אויף די
ליפן האט ער געטראכט אז יעצט
גאר איז ער דער געזוכטער
פארברעכער.
דער צווייטער שטופע פון די
אויספארשונגען איז געווען
באזירט אויף מענטשן פון די
אינערליכע רייען וואס האבן
]פארזעצונג אויף זייט [12



 Der Dorechfal 3



Thursday, August 4, 2005


 


 

די וואך האבן די אנפירער
פון די ראטמאן פארטיי
אנגעהויבן א אקציע אויסצוראטן
דעם מנין וואס קומט פאר שבת
אין ביהמ"ד אבריכים ,וואו אידן
וואס פארשפעטיגן שבת דעם
רבינ'ס מנין און זיי ווילן נישט
דאווענען ביחידות ,דאווענען
דארט.
דער מנין איז שוין באשריבן
געווארן אין אונזערע פריערדיגע
אויסגאבעס ,און ווי אויך דער
גרויסער אויפברויז וואס מען
זעהט מצד די ראטמאן פארטיי
דערויף ,וואס קיינער פארשטייט
נישט ,ווייל פונקט ווי מען
פארשטייט אז ווען צען מענטשן
אדער מער זיצן און שמועסן אין
אבריכים און גייען נישט צום
רבינ'ס דאווענען און קיינער
פארפירט נישט ,איז וואס איז
דער חילוק אז מען זאגט כאטשיג
א אידיש ווארט ,און אויפן טענה
מיט וואס זיי דרייען זיך ארום
מיט די קעפ אין די הייעך אין מיט
דעם שפאצירן זיי אוועק מיט א
ברייטן זיג-שמייכל אויף די ליפן
אז יעצט זענען זיי גערעכט,
נעמליך אז דער רבי שליט"א
האט קיינמאל נישט געלאזט
מאכן א מנין איז שטעטל ,דאס
ווערט באלד אפגעפרעגט דורך
יעדן פארשטענדיגן פארשוין ,אז
דעמאלס ווען דער רבי שליט"א
האט דאס געזאגט האט ער
געמיינט אז מען זאל נישט מאכן
א מנין פאר זיין מנין ,ווייל ער
פלעגט דעמאלס דאווענען
שפעט ,און ער האט נישט
געוואלט אז מען זאל דאוונען
פאר איהם ,אבער היינט ווען ער
דאוונט גאר פרי ,און גאר אסאך
דאס
פארשפעטיגן
אידן
דאווענען ,טראכט קיינער נישט

אז דער רבי וויל נישט אז אידן
זאלן דאוונען מיט מנין נאר
ביחידות.
די פארטיי האט שוין אסאך
פארשעמט דעם רבי'ן ,און לויט
זייערע קרעמפן דרייען זיי דעם
רבי'ן אז דער רבי וויל גענוי ווי
זיי ,אבער איצט ווילן זיי נאך
ארויפווארפן אויפן רבי'ן כאילו
דער רבי שליט"א וויל נישט אז
אידן זאלן דאווענען מיט מנין
ווען זיי פארשפעטיגן זיין
דאווענען ,און קיינער נעמט נישט
אן זייערע לעכערליכע און
פארדרייטע סברות וואס ווערן
געבוירן פון מינוט צו מינוט,
געמיינע אויסדריקן וואס זענען
אנטקעגן דעם באשעפער און
אנטקעגן יעדע אידיש הארץ וואס
האט נאך א געפיהל צו
אידישקייט ווערן ארויסגעלאזט
דורך זייערע כלומר'שטע א.ג.
"תורה פירער" ,זאגאר פון איינעם
תורה'דיגע
זייערע
פון
אויטאריטעטן האט מען געהערט
זיך אויסדריקן אזוינע ווערטער
ווי :דער מנין איז אנטקעגן דעם
באשעפער )?!( און די תפילות
ווערן נישט נתקבל )?!( עס איז א
מרידה אין כבוד שמים ,וכו' וכו'
אויסדריקן וואס זענען נישט
ווערט אפילו איבערגעזאגט צו
ווערן ,און מיר ווילן זיי פרעגן:
האט איר שוין נאכגעקוקט
אייערע מעשים צו איז עס נישט
אנטקעגן דעם באשעפער אז איר
קענט שוין קומען און איינטיילן
וואס עס איז אנקעגן באשעפער
און וועמענס תפילות מען איז
נישט מקבל? די אידן וואס זיצן
מיט קאוועס אין שמועסן דורך
אלע געמיינע זאכן ביז זייגער
צוואנציג דאס איז חשוב'ער פון
דאווענען ווי א איד מיט מנין?

איר דרייט אייך עפעס אזוי אפט
אין הימל אז איר ווייסט
פונקטליך וועמענס תפילות מען
איז יא מקבל און וועמענס נישט?
און אין די שו"ע מיט וואס דו
שטאלצירסט אזוי דארט שטייט
אויך אז מען מעג אזוי רעדן? אין
דעם שו"ע שטייט אויך אז מען
מעג פייניגן אידן און מען מעג
נעמען שריט ארויסציווארפן זיינע
קינדער פון די מוסדות און איהם
שאדן מאכן פרנסה )ווי איינער
פון די ראטמאן פירער האט
געזאגט וואס מען דארף טוהן
פאר איינער פון שטעטל וואס זיי
האלטן אז ער שטייט זיי אין וועג,
און אלע א.ג .תורה'דיגע
אויטאריטעטן האבן צוגעשטימט
דערמיט ווי קעלבער( ,און עס
דאכט זיך אז אין הל' שבת ווערט
נישט גערעדט פון דיני נפשות און
פון צונעמען פרנסות פון אידן
וכהנה וכהנה ,אויב אזוי איז ווער
ביזטו אריינצורעדן דא בכלל?
אין אן אקציע אפצושטעלן
דעם מנין ,האבן זיי אנגעהויבן
ארומצולויפן ווי פאר'סמ'טע מייז
צו אלע וואס דאוונען דארט און
זייערע
צו
גערופן
זיי
אזויגערופענע "מיטינגען" וואס
ווער עס האט נאר אביסל שכל
אין קאפ שטייט וויייט פון זייערע
מיטינגען כמטחוי קשת ,סיי
צוליב געזונטהייט ,ווייל מען קען
דארט שטארק געשעדיגט ווערן
פון די קולות און פון די
מעשים
אומקאנטראלירבארע
וואס קומען דאן פאר ,און סיי
צוליב דעם וואס קיינער איז נישט
אינטרעסירט צו גיין אויף
מיטינגען וואס מענטשן וואס
האבן זיך גענומען אליינס די
שררה אין די האנט און זיי מאכן
אפ אז זיי זענען בעה"ב אויפן

ציבור ,אן דעם וואס דער ציבור
זאל מסכים זיין ,און זיי )פרובירן
צו( געוועלטיגן אויפן ציבור ,און
דער וואס האט זיי געשטעלט
דערצו איז :זיי אליין ,און
דעריבער ווייכט מען אויס זייערע
מיטינגען פונקט ווי אלע אנדערע
זאכן וואס מענטשן ווייכן אויס
און גייען נישט אריין דערין ,און
זיי האבן אנגעהויבן צו וואפן
באשוליגונגען אויף וועמען זיי
האבן נאר געקענט ,אז זיי פירן אן
דעם מנין ,און מיט דעם האבן זיי
אין א שטארק פארלוירענער
שריט פרובירט אנצושרעקן
מענטשן אז זיי זאלן נישט קומען
דאווענען דארט ,סטייטש מען
ווייסט דאך אז דו פירסט עס אן
און וויאזוי וואגסטו ווייטער צו
גיין דארט דאווענען?.
זיי זענען צוגעגאנגען צו
איינע פון די דאווענערס און
איהם געמאלדן מיט האס זייער
גרויס אויפברויז אז ער פירט אן
דעם מנין ,און אז יעדער איז זייער
אויפגערעגט אויף איהם ,ווייל
כלומר'שט
האט
יענער
געבענטשט ר"ח און ווי אויך איז
געבוירן געווארן אין זייער הוילן
דמיון אז יענער האט געזאגט ה'
מלך אין אבריכים ביי שלש
סעודות ,זאכן וואס זענען לא היו
ולא נבראו ,און ווען יענער האט
זיי אנגעקוקט ווי פון די לבנה
אראפגעפאלן און האט זיי
געמאלדן דעם להד"ם האבן זיי
איהם העפליך איינגעלאדנט צו
א ...מיטינג ,א זאך וואס יענער
האט מיט גרויס שפאט נישט
אנגענומען ,ווייל וואס עפעס
דארף ער גיין צו זייערע מיטינגען
אפשר דארפן זיי קומען צו זיינע
מיטינגען?.
]פארזעצונג אויף פאלגענדע זייט[
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]פארזעצונג פון פריערדיגע זייט[

אין א צווייטע פאזע פון די
זיי
האבן
אפשטעלונגען,
געגרינדעט א "לנו או לצרינו"
פארטיי ,וואס מענטשן זענען
אנגעטיילט געווארן צו אדער א
"לנו" אדער א "לצרינו" ,און
איינער פון די פירער פון די
פארטיי באקאנט אלס דער
"ווייסער יועץ" וואס דרייט זיך
שטענדיג ארום מיט א צוקער-
זיסע שמייכל ארויפגעקלעבט
אויפן געזיכט ,און האט אייביג א
גוט ווארט אין מויל ,אנגעהויבן
פון קוואדער נאך זעקס ,און
געענדיגט ווען מען דארף גיין
מאכן לנו או לצרינו צוימונגען,
און ער האט איינעם גאר זיס
פארגעהאלטן אז יענער איז דאך
א "לנו" ,און וויאזוי וואגט ער צו
אנפירן דעם מנין ,ווער עס האט
געהערט דערפון האט פורץ
געווען אין א שטארקער און
שווער אפשטילנדער געלעכטער,
אויף די נייע גאר קלוגע
סטראטעגיעס פון די פארטיי,
מיט וואס מען שרעקט אפ
מענטשן.
עס זענען אויך פארגעקומען
נאך אינצידענטן וואו מענטשן
זענען געסטראשעט געווארן דורך
די פארטיי און אלעס אויך ווייל
זיי "פירן אן דעם מנין" ,אבער ביי
די פעלער האבן זיי עס געוואלט
האלטן אנאנים ,אבער אזוי צו
אזוי פירן זיי אן דעם מנין!.
אין איינע פון די זאכן וואס
מען האט געטראכט אין די
דאס
וויאזוי
פארטיי,
אפצושטעלן ,איז ארויסגעקומען
א סברה אז דאס קומט ווייל דער
ביהמ"ד אבריכים איז געבויעט

געווארן דורך די ראשי קהילתינו,
און דעריבער מאכט זיך דארט
מנינים שבת ,ווייל עס איז
געבויעט געווארן נישט דורך
"אונזערע" ווי זיי רופן עס אן ,און
אין אן עקסטערע פאזע פירט מען
אהיים דעם רבי'ן דאווענען יעדן
טאג כדי "דער רבי זאל נישט
דאוונען אין א פלאץ וואס די
ניימאנ'ס האבן געבויעט" ווי מר.
ראטמאן האט זיך אויסגעדריקט,
און דאן האבן זיי אנגעהויבן צו
טראכטן א וועג וויאזוי מען קען
דאס פארמיידן ,און זיי האבן שוין
זאגאר געטראכט פון פארמאכן
אינגאנצן דעם בנין ,אבער דאן
האבן זיי געכאפט אז זיי וועלן
דארפן אויפשטעלן א פרישער
שטעטל ,וויל דער גאנצער
שטעטל איז געבויעט געווארן
דורך די ראשי קהילתינו ,און אויב
ווילן זיי נישט א פלאץ וואס די
"ניימאנ'ס האבן געבויעט" וועלן
זיי דארפן פירן דעם רבי'ן מיטן
גאנצן שטעטל וואוינען ערגעץ
אנדערשוואו ,איינע פון די
מעגליכע פארשלאגן זענען
אויפגענומען געווארן" ,לאנדאן"
וואס דארט וועלן האבן א
דאקטאר אויפן פלאץ ,וואס וועט
קענען אויסהיילן זייערע שווערע
וואונדן ,וואס ווערן פאראורזאכט
טאג טעגליך.
בעת די שורות ווערן
געשריבן ,איז געבליבן ביי די
פיהלצאליגע מיטינגען פון די
פארטיי ,אז זיי וועלן אויפשטעלן
דער רבי'ן אויפן בעלעמער אדער
פרייטאג צונאכטס ,און אויסרופן
כאילו דער רבי האט געזאגט אז
ווער עס וועט דאווענען אין
אבריכים וועט מען ארויסווארפן

זיינע קינדער פון די מוסדות,
וואס ווי פארשטענדליך ווייסט
יעדער איינער אז דער רבי זאל
זיין געזונט האט קיינמאל נישט
געזאגט אזא זאך און וועט
קיינמאל נישט זאגן אזא זאך
ארויסציווארפן קינדער פון די
מוסדות ווייל ער דאווענט מיט
מנין ,און דאס איז קיינמאל נישט
געווען דעם רבי'ןס דרך אזוי צו
רעדן ,נאר זיי האבן נישט קיין
שום פראבלעם צו פארשעמען
דעם רבי'ן בפני קהל עם ועדה און
פאר די גאנצע וועלט ,נאכצוזאגן
ווערטער בשם דעם רבי'ן וואס די
ווערטער קומען פון זיי אליינס,
און דער ציבור נעמט עס אן מיט
פארשטענדעניש ,און יעדער
איינער פארשטייט אליינס אז
דאס איז א פראוואקאציע מצד די
ראטמאן פארטיי.
אזוי צו אזוי ,האפט מען אז
דער מנין שבת וועט אנגיין
ווייטער ברוב פאר והדר על אפם
ועל חמתם ,און זייערע אזוי
גערופענע שטארקע שריט מיט
וואס זיי לויפן ארום אין די גאסן
ווי גייסטיש געשלאגענע ,וועט
זיך אויסלאזן די זעלבע וועג וואס
עס האט זיך ביז היינט
אויסגעלאזט רוב רובם פון זייערע
אקטיוויטעטן.
און צום שלוס ווילן מיר
קלאר מאכן א געוויסער פונקט,
מיר זענען נישט אזוי "פרא -שבת
מנין" ווי מיר שרייבן ,און אוודאי
פארשטייען מיר די חשיבות פון
דאווענען מיטן רבי'ן ,און מיר
מיינען נישט אטאקירן די אידן
וואס ווען זיי שטייען אויף שפעט
גייען זיי אויך צום רבי'ן
אריינצוכאפן א דאווענען מיטן

רבי'ן ,נאר מיר קוקן דא פון נאך
א זייט ,פון די אנדערע זייט
איינער וואס שטייט אויף שפעט
און וויל דאוונען מיט א מנין
שבת ,און נישט זיך מיטכאפן ,און
אז מען באטראכט עס פון נאך א
שטאנדפונקט איז ער אלע יארן
געווען צוגעוואוינט צו דאווענען
שפעט מיטן רבי'ן ,און יעצט אז
דער רבי דאוונט גאר פרי און עס
איז איהם נישט אזוי מעגליך
נאכצוקומען דעם גרויסן מנין,
פארדעם דארפן אזוינע זאכן נאך
נישט געזאגט ווערן ,און פרנסות
פון אידן דארפן צוליב דעם נישט
געשטעלט ווערן אין סכנה ,פון די
אנדערע זייט דעמאלס ווען דער
רבי זאל זיין געזונט האט געזאגט
אז ער וויל נישט עס זאל זיין נאך
א מנין ,האט ער געדאוונט
שפעט ,און ער האט גערעדט פון
דעם אז מען זאל נישט מאכן קיין
מנין פאר זיין מנין ,אבער יעצט
פארשטייט יעדער איינער אז עס
איז עפעס אנדערש ,און וויבאלד
דער רבי דאוונט פרי איז שווער
נאכצוקומען די פריע שעה ,און
אז מען טראכט גוט אריין זעהט
מען אז עס איז נישט עפעס
אנדערש ווי דער אונזער אלעמען
באקאנטער תאוות הנצחון ,וואס
שפילט לעצטנס דא אין שטעטל
א גרויסער ראלע )ליידער( ,און
דערפאר זענען זיי אזוי
אויפגעבראכט ,און נישט ווייל זיי
זענען חס אויפן רבין'ס כבוד,
ווייל אויב זענען זיי חס אויפן
רבינ'ס כבוד איז נאך דא גענוג
אסאך זאכן וואס צו טוהן ביז
אהין ,און זיי דארפן נאך נישט
קריכן אזוי ווייט ביזן מנין שבת
אין אבריכים.
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פארדעכטיגט אין האנדלען מיט
 און,די אומלעגאלע פלאנצונגען
יענער איז אויך מיטגעקומען
.מיטן רבין'ס פליגער
מען שפעקולירט אז זיי האבן
אריינגעלייגט די פלאנצונגען
אינעם רבינ'ס טאש כדי עס זאל
נישט אדורכגיין די קאסטומס און
מען זאל זיי נישט כאפן ביי די
.מעשה
די שמועות זענען זייער
 און עס קען זיין אז עס,אומקלאר
איז ריכטיג און צוגלייך אז עס איז
.נישט ריכטיג
ירא הקהל וישפוט

אין אן אומקלארער באריכט
איז אנגעקומען צו אונזערע
 וועגן א אומלעגאלע,אויערן
איז
וואס
שמוגלעריי
פארגעקומען בשעת די נסיעה
 ווען ראטמאן,מיטן רבי'ן
ומשפחתו האבן געשמוגלט
אומלעגאלע סמ'ען וואס איז
פארבאטן דער באנוץ דערפון אין
.אלע לענדער
די קלאנגען קומען נאכדעם
וואס איינער פון די ראטמאן
משפחה איז געקומען קיין
מאנטרעאל און אפגעהאלטן
מיטינגען מיט איינער פון די
אונטערוועלט וואס ווערט
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אנגעהויבן
האט
ארי'
אריינצונעמען נאר זיינע מענטשן
אין פאבריק ,ער האט נישט
נאכגעקוקט אויב זיי זענען פעהיג
דערצו ,דער עיקר אויף וואס ער
האט געקוקט איז געווען אויב זיי
זענען געווען געטריי צו איהם,
פארשטייט זיך אז דאס האט
אנגעהויבן אראפצופירן דעם
פאבריק בארג אראפ .און אזוי
אויך די פארדינסטן ,ביים דאזיגן
פונקט האט יונה אנגעהויבן צו
כאפן די טראגעדיע ווי א מענטש
פיהל מיט פארשטאנד ,ער האט
איינגעזעהן אז זיין אויפפירונג
אנטקעגן זיין ברודער ארי' איז
געווען אביסל איבערגעאיילט און
נישט ריכטיג,די שטערקסטע
קלאפ וואס ער האט געכאפט איז
געווען די החלטה פון זיין טאטן
גאנצע
די
אריבערצופירן
פירערשאפט פונעם פאבריק צו
די הענט פון ארי' ,אנפאנג האט
יונה פרובירט צו רעדן צום טאטן
ער זאל טוישן זיין החלטה ,אבער
ער האט זיך אנגעשטויסן אין א
פארריסענע עקשנות וואס ער
האט נישט געוואוסט דער
באדייט דערפון.
 -האסט זיך אויפגעפירט

איבערגעאיילט אזוי ווי א קינד,
איך האב דיך געשטראפט ווייל די
ביזט נישט ראוי צו פיהרן ,דוקא
אין דיר האב איך געגלייבט און
אויף דיר האב איך מיר פארלאזט,
און דו ביסט אריינגעגאנגען אין
אזא מלחמה אנטקעגן דיין
ברודער דיין אייגענע בלוט און
פלייש ,דו ביסט נישט ראוי צו
פיהרן דעם פאבריק – האט ער
געזאגט.
 און ארי' איז יא ראוי? -האט ער געפרעגט.
 ניין – האט איהם זייןטאטע געענטפערט – איך האב
געמיינט אז נאר ער איז נישט
פאסיג ,יעצט זעה איך אז דו ביסט
אויך נישט ,איז מיר נאר געבליבן
איהם צוריקצוגעבן וואס עס
קומט זיך איהם אלס בכור.
יונה האט צוזאמגענומען
זיינע מענטשן מיטן ציהל צו
מאכן א פאראייניגטער כח" ,דיין
ברודער האט טאקע על פי געזעץ
א שטערקערע כח אין פאבריק
אנטקעגן דיר"  -האבן איהם
מענטשן געזאגט " -אבער דו
ביסט אינ'אמת'ן שטערקער פון
איהם" ,די ארבייטער וועלן גיין
פאר דיר אין פייער און אין

וואסער ,און זיי וועלן ארבייטן
פאר דיר אפילו פאר אומזינסט.
 און וואס קענען דיארבייטער טוהן?
 זיי האבן גאר א שטארקערכח – האט מען איהם געזאגט –
זיי קענען איבערדרייען די
פאבריק .איבעררעדן די אנדערע
ארבייטער און אנמאכן צרות
צרורות פאר ארי' ביז ער וועט זיך
אונטערגעבן.
 און אויב ער וועט זיך נישטאונטערגעבן?
 וועט די פאבריק אונטערגיין – האבן זיי איהם געזאגט –
עס וועט נישט בלייבן קיין זכר
דערפון.
 און אפשר איז דאס וואסארי' וויל? – האט יונה געזאגט.
אויפף דעם האבן שוין זיינע
מענטשן נישט געהאט קיין
תירוץ ,למעשה האבן זיי
געקלערט איז דאס די תשובה.
------------------------פרובירט
האבן
זיי
אונטערצושיקן א דריטן וואס זאל
פרובירן צו מאכן א פשרה ,עס
וועט אויף קיין פאל נישט זיין
קיין שום פשרה – האבן ארי'ס
מענטשן נאכגעזאגט אין זיין
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נאמען – "דער מענטש יונה דארף
פליען און נאכדעם וועל איך
מסכים זיין צו רעדן וועגן
פשרות".
ווען יונה און זיינע מענטשן
האבן געזען אז פאר ארי'
אינטרעסירט אינגאנצן נישט די
טובה פונם פאבריק ,האבן זיי
איהם אנגעהויבן אונטערצוהאקן
פון א שטערקערן פלאץ – זיין
פאבריק אין חו"ל ,וואס דאס
האט ער געבויט אין במשך
העכער צוואנציג יאר ,דואך
אונטערערדישע דריידלעך און
שפיצלעך איז זיי געלונגען און זיי
האבן אנגווערטשאפט אז מען
זאל אויפהערן שיקן )דיסריביוטן(
רויע מאטריאל צום פאבריק,
אלע
זענען
פלוצלינג
צייטונגען
אויסלענדישע
מיט
געווארן
אנגעפילט
שרייעדיגע קעפלעך וואס האבן
האר-
די
באריכטעט
אויפשטעלנדע נייעס איבער די
שווינדלערייען וואס מען האט
אנטדעקט אין די חו"ל'דיג'ן
פאבריק ,די אויסלענדישע
אינסטאנצן האבן געמאלדן אז
ארי' ווערט געזוכט פאר
אויספארשונג ,און ווי נאר ער
וועט אראפטרעטן אויף זייער
באדן וועט ער גלייך ארעסטירט
ווערן ,די אלע זאכן האבן
אויפגעטוהן זייערס און עס האט
אינגאנצן צובראכן דעם חלק
וואס איז נאך געבליבן פון ארי'.
די מענטשן וואס האבן
געזעהן וואס עס טוט זיך דא,
האבן אנגעהויבן צו רעדן צו
יונה'ס מענטשן אז מען זאל
פרובירן אויסצוארבייטן עפעס א
נייע פשרה ,לויט זייער פלאן
וועט מען שטעלן א נייע
פירערשאפט פון פיר מענטשן
וואס דאס וועט זיך ציילן פון יונה
און ארי' און נאך צוויי געוועזענע
הויכע אויפזעהערס פונעם
פאבריק ,דאס זענען שמחה
שיינפעלד און דוד הערצאג.
ווען די שלוחים זענען
אנגעקומען צו די צוויי ,זיי צו
די
איבערצונעמען
בעטן
פירערשאפט פונעם פאבריק,
באלד
"הערצאג"
האט
אויסגעדרוקט זיין הסכמה ,אבער
וואס עס האט זיי אויפגעשאקלט
איז געווען די שטייפע ערקלערונג
פון דעם שטילן אבער
]פארזעצונג אויף פאלגענדע זייט[
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]פארזעצונג פון פריערדיגע זייט[

"שיינפעלד",
ארויפגעקוקטן
גלייך ביים ערשטן מאל האט ער
אויפגעמאכט זיין מויל און
געלאזט וויסן" :איך בין מסכים
צו נעמען אויף מיר די אויפגאבע,
נאר מיט איין תנאי אז יונה זאל
נישט האבן קיין שום חלק אין די
פירערשאפט ,לויט מיין אפשאץ
קען דער מענטש נישט פירן און
איך קען ענדערש באשטיין צו
בלייבן אויף מיין איצטיגער
שטעלע ווי איידער מסכים זיין
זיך צו שטעלן אויף זיין זייט".
שיינפעלד'ס ווערטער זענען
געפאלן ווי א באמבע צווישן די
ארבייטער ,און ווי אויך איז עס
ברייט פארעפענטליכט געווארן
אויף די ערשטע בלעטער פון די
צייטונגען ,אבער דאס וואס האט
יעדעם אויפגעשאקלט איז נישט
געווען אז ער וויל נישט אננעמען
איינע פון די העכסטע שטעלעס
אין די "רותם פאבריק" נאר דאס
אז ער האט זיך אזוי שארף
ארויסגעשטעלט אנטקעגן יונה.
אפילו ביז יעצט זענען
געפלויגן שמוץ ווערטער און
מיינונגען פון איין זייט צום
צוויטן וואס קיינער האט זיך
ניטאמאל צוטוהן געמאכט ,זענען
די ווערטער פונעם שטילן
"שיינפעלד" געהערט געווארן ווי
א "באפעל" ,דאס האט געגעבן
פאר יונה א גאר שטארקן קלאפ,
ארבייטער וואס זענען געווען
וואקעלדיג אויף יונה'ס צד האבן
אנגעהויבן אריינצוטראכטן "אויב
שיינפעלד פסל'ט איהם אזוי
שטארק ,אפשר ליגט עפעס אין
זיינע רייד.
די נייע פשרה איז ווי
פארשטענדליך נישט צושטאנד
געקומען ,און די מלחמה איז
צוריק צום אלטן נאר אויף
העכערע שטאפלען ,ארי' נאכן
הערן די ערקלערונג פון
שיינפעלד האט געהאלטן אז
יעצט האט זיך איהם געמאכט א
טיר אינגאנצן צו באזייטיגן זיין
ברודער פון פאבריק ,אבער
יונה'ס געטרייע ארבייטער האבן
זיך זייער גרינג באהערשט אויפן
שפאלט וואס האט זיך געמאכט
אויף זייער פירער ,און זיי האבן
אנגעהויבן מיט א טוץ השמצות
הויכגעשעצטן
דעם
אויף
"שיינפעלד" וואס האט זיך
געטראפן דעם ערשטן מאל אין

און

זיין לעבן פארשעמט
באשמוצט ביי יעדעם.
ביז אפאר חדשים האט זיך
שמחה שיינפעלד געטראפן
אויסגעשפיגן פונעם גאנצן
פאבריק ,דאס אז ארבייטער זאלן
זיך באגריסן מיט יראת הכבוד
האט זיך אויפגעהערט ,זיין ווארט
האט שוין כמעט נישט געהאט
קיין אפשאץ ,ארבייטער האבן
איהם אפגעקערט ארויפצוקוקן
זיי האבן איהם נאר אנגעקוקט ווי
א ביליגער נער וואס זוכט זיך צו
חנפ'נען צו ארי' ,די ארבייטער
וואס איז זיי געלונגען נישט צו
האבן קיין שייכות צו די מחלוקת
האבן גוט געוואוסט אז שיינפעלד
האט זיך קיינמאל נישט געטוישט
נאר ער ווייסט וואס ער האלט און
נישט אומזיסט האט ער מוותר
געווען זיין הויכע שטעלע ,אבער
זיי האבן נישט געוואלט לאזן
קיין ווארט" ,אבער זיי האבן גוט
געוואוסט און געזעהן וואס עס
גייט זיין די אויסגאנג פון די
גאנצע געשעפט דא".
ארי' פון זיין זייט האט זיך

צוריקגעקערט צום אלטן ,ער
ווארפן
אנגעהויבן
האט
ארבעטערס רעכטס און לינקס,
אנגעהויבן
האט
און
אריינצונעמען נייע ארבעטער
אויף זייער פלאץ ,ער האט
אריינגעגבן קלאגעס אין געריכט
אנטקעגן זיי ,אנגערע האט ער
איינגעשפארט אין טרמע ,און ער
האט זיכער געמאכט אז זיי זאלן
נישט אנגענומען ווערן אין קיין
שום פאבריק.
יונה'ס מענטשן זענען אויך
נישט געבליבן אונטערשטעליג
זיי האבן זיך אנגעהויבן צו נעמען
צו ארי'ס משפחה ,זיי האבן
אנגעגריפן זיינע קינדער פיזיש
און גייסטיש ,מען האט זיי
פארשעמט אין אלע מוסדות ווי
זיי האבן געלערנט ,ארי' וואס איז
פארטון אין מלחמה האט אין
יענע צייט זיך נישט צו טוהן
געמאכט און נישט גענומען צום
הארצן דאס וואס זיינע קינדער
מאכן מיט ,זיינע קינדער וואס
זענען געווען אזוי צוגעבינדן צו
זייער טאטן האבן זיך יעדן טאג

איינגעהערט צו שרעקליכע
העצערייען און שאנד-רייד
אנטקעגן זייער טאטן ,קינדער און
עלטערע האבן זיכער געמאכט זיי
צו זאגן אז זייער טאטע איז א גנב
 ליגנער  -פאפער  -כבוד זוכער -מסור ,און נאך אזעלכע
העצערייען וואס קיין שום קינד
הערט נישט אויף זייער טאטע ,זיי
האבן גוט געזען אז מענטשן
האבן באמת פיינט זייער טאטן,
דאס האט זיי צובראכן אויף
שטיק שטיקער ,אזוי אז עס איז
זיי פאר'מיאוס'ט געווארן דאס
לעבן ,ווען ארי' וואלט ווען
אפשא געוואוסט וואס ער
באצאלט דערמיט מיט די נפשות
פון זיינע קינדער ,איז זיכער אז
ער וואלט ווען געהויבן הענט און
גאנצן
אויפן
אויפגעגעבן
געשעפט ,אבער ארי' האט נישט
געקוקט דערויף יעצט איז איהם
נאר אנגעגאנגען די נצחון ,ער
האט געהאלטן אז נאר אויב ער
וועט מנצח זיין יונה און איהם
געבן א טויט קלאפ ,וועלן סוף
]פארזעצונג אויף זייט [13
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טוהן למעשה ,די אלע זאכן ווערן
נישט געשריבן כדי עס זאל
בלייבן אויפן פאפיר ,עס דארף
אויך עפעס געטוהן ווערן
דערמיט ,נאכדערצו יעצט וואס די
ראטמאן פארטיי איז אביסל ווילד
געווארן ,וועט די ערשטע זאך
זיין מען וועט אריינלויפן צום
רבי'ן! מען וועט זאגן פארן
רבי'ן! מען וועט הייסן דעם רבי'ן
אויסרופן! מען וועט הייסן דעם
רבי'ן אונטערשרייבן! מען וועט
אריינשלעפן מענטשן צום רבי'ן
און הייסן דעם רבי'ן וואס צו
זאגן ,און דער רבי וועט
פארשטייט זיך מוזן פאלגן ,ווייל
די
וועלן
נישט
אויב
קאנסעקווענצן זיין ביטער! און
רבותי לאכט נישט! מיר האבן
געהערט פון קראנטע מקורות אז
זיי פלאנען אזוי צו טוהן ,האט
דער דער רבי נישט גענוג געהאט
ביז איצט אז מען דארף איהם
פריש פארדרייען דעם קאפ מיט
הכרזות וואס פארשעמען איהם
אין די גאנצע וועלט ,און מיט די
אנדערע קאפ-דרייענישן מיט
וואס זיי זענען טרויעריג
באריהמט.
לאמיר נישט טראכטן קיין
סאך און לאמיר טוהן צו די זאך,
באפרייען אונזער רבי'ן! כלנו
למערכה! איש בל יעדר!
די
פון
באמערקונג
רעדאקציע :לתועלת הענין האבן
מיר נאכאמאל אריינגעלייגט דעם
בריוו וואס איז געווען מפורסם
אין שטעטל עטליכע חדשים
צוריק ,עס איז כדי עס
איבערצוליינען און  
 



 
אין די טעג זענען אידן פון די
גארער וועלט מתפלל מיטן גאנצן
הארץ אז כ"ק מרן ר' משולם
פייש בן צירל שליט"א עמו"ש
זאל שוין אויסגעלייזט ווערן פון
זיינע פייניגער וואס לאזן איהם
נישט מנוחה טאג און נאכט און
רודף'ן איהם על לא עוול בכפו.
דער גאנצער פייניגונג האלט
שוין אן א שיינע פאר יאר אנדעם
וואס מען זאל עפעס קענען טוהן
דערצו ,ווייל ווער עס האט נאר
געוואגט צו טוהן דערין איז באלד
אפגעשטעמפלט געווארן אלס
גרויסער מתנגד פון רבי'ן ,און
דעריבער האט זיך נישט געפונען
קיינער וואס זאל טוהן דערין די
אלע יארן.
ווידעראום היינט צוטאגס
איז שוין דער פחד פון טעראר
געווארן אביסל שוואכער ,און
אידן פון אלע עקן וועלט קוקן
ארויס אז מען זאל שוין אויסלייזן
דעם צדיק הדור פון זיין
געפענגעניש ,און איהם שוין
פארלייכטערן זיינע גייסטישע און
פיזישע ליידן וואס ער מאכט
מיט.
די רדיפות וואס אונזער
הייליגער און באליבטער רבי זאל
זיין געזונט גייט אדורך איז
אומבאשרייבליך ,אנגעהויבן פון

דעם וואס ער קען נישט טוהן
וואס ער וויל ,ער קען נישט זאגן
וואס ער וויל ,ער קען נישט
טראכטן וואס ער וויל ,מען לאזט
איהם נישט רעדן צו קיין מענטשן
נאר צו די וואס דער גבאי
ערלויבט ,און דאן אויך מיט
שטענדיגע שמירה אז ער זאל זיך
נישט ארויסכאפן קיין שום ווארט
וואס פאסט נישט פאר די פארטיי
וואס שטייט אין זיינע אויגן א
סאך העכער פונעם רבי'ן ,א
יעדער מענטש וואס וויל
אריינגיין צום רבי'ן ווערט קודם
אויסגעפארשט מיט גאר שארפע
אויספארש מיטלען צו דער רבי
מעג רעדן צו איהם אדער נישט,
מען נעמט איהם צו זיינע
מענטשן ,מען נעמט איהם צו זיין
געלט ,מען נעמט איהם צו אלעס
וואס ער דארף ,מען רעדט צו
איהם ערגער ווי מען רעדט צום
ערגסטן מענטש ,מען שרייט אויף
איהם מיט קולי קולות ,מען
שרעקט איהם איבער מיט כל מיני
סטראשונקעס וואס די האר פון
קאפ שטעלט זיך אויף ווען מען
הערט דאס ,און מיר שווייגן?
תושבי קרית טאהש אייכם?
ווי זענען מיר געווען ביז
איצט ,און וואו זענען מיר
היינט? ,לאמיר זיך גיין אננעמען

פאר אונזער רבי'ן ,דער רבי איז
אויך אונזערס ,און מיר זענען
זיינס ,פארוואס זאלן מיר צולאזן
אזוינע זאכן וואס ווערן
אפגעטוען טעגליך? פארוואס
כאפן מיר נישט אן משה ראטמאן
און מיר ווארפן איהם נישט ארויס
פון דאנעט ,זאל ער גיין וואו די
אויגן טראגן איהם ,פארוואס
זאלן מיר צולאזן אז א אינגער 26
יעריגער ראצער זאל פירן אונזער
רבי'ן צוזאמען מיט זיין שטעטל
אין דר'ערד? אונזער רבי האט
גענוג געטוהן פאר אונז אז מיר
מעגן איהם צוריקגעבן די
קלייניגקייט ,דער צייט איז שוין
רייף )און עס איז שוין צו רייף,
עס איז שוין באלד "שפעט"!(
מיר האבן שוין גענוג געזען און
געהערט וואס די חברה האבן
געטוהן עס איז געווען נישט לאנג
צוריק טעיפס פון א געוויסער
מיטינג וואס איז אפגעראכטן
געווארן ביים רבי'ן און דארט
קען מען גאנץ גוט הערן אלעס
וואס מען דארף אזוי אז מען
דארף נישט צוקומען צו קיין
ביישפילן ,לאמיר שוין אויפהערן
חלום'ען ,עס איז נישט גענוג אז
מען באלעקט זיך די פינגער מיטן
נייעם "דורכפאל" וואס איז
ארויסגעקומען ,מען דארף אויך

אין לך פדיון שבויים גדול
מזה )ב"ק קי"ז(:





 

 

בשם ה' נעשה ונצליח...
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דורך "יענע זייט" ווי זיי רופן עס
אן ,און אלס פארלוירענע שריט
דאס צו צומישן ,האבן זיי
ארויסגעהאנגען א מעלדונג ,וואס
איז געשיקט געווארן דירעקט פון
סאל ספידי ,און דארט האבן זיי
פרובירט צו צומישן דעם ציבור
שרייבנדיג אז מען וועט
אנפאנגען דער דריטער פרק ,און
דורך דעם האבן זיי געוואלט
אפשוואכן פון מענטשן אז זיי
זאלן נישט וועלן זיך אנשליסן
אינעם שיעור ,מיינענדיג אז מען
האלט שוין דער דריטער פרק און
עס איז שוין שפעט זיך
אנצושליסן.
פון די אנדערע זייט האבן
מיר געהערט אז עס האט זיי
פשוט נישט געפאסט אז עס איז
דא א שיעור אין אבריכים און עס
האט מיט זיי גארנישט ,דעריבער
האבן זיי ארויסגעהאנגען א
מעלדונג כאילו עס איז אונטער
זייער אויפזיכט.
השתתפו וחזקו שיעורי תורה
דרבים


 
קרית טאהש  -ווי יעדער
איינער האלט מיט פון די נאנט,
דער גרויסער הצלחה פונעם כולל
בעה"ב ,וואס זייט עס האט זיך
געגרינדעט האט עס שוין
אויפגעטאהן גדולות ונצורות
פאר אידישקייט דא אין שטעטל,
און זייט די העכסט געלונגענע
מלוה מלכה וואס די חשוב'ע
ראשי קהילה האבן ארגאניזירט
פאר אלע היימישע אידן פון
שטעטל ,האט עס שוין
געוואלד,
א
אויפגעטאהן
אנגעהויבן פונעם ווינט וואס עס
האט געמאכט ביי אלע בעה"ב
אין שטעטל זיך קובע צו זיין

עיתים לתורה ,און ווי אויך דער
הערליכער שיעור וואס קומט
פאר יעדע נאכט  8:30אין
אבריכים ,ווי עס ווערט
פארגעלערנט שיעורי תורה
ברבים ,און צענדליגע אינגעלייט
זיצן און הערן אויס דעם שיעור
מיט א געשמאק ,און נאכן שיעור
לערנט מען פאר מוסר ,און דאן
איז דא א קורצער שיעור אין
קיצור שו"ע ווי מען לערנט הלכה
למעשה וואס דאס איז גאר א
גרויסער תועלת ,און צענדליגע
אינגעלייט גייען פון דארט ארויס
רייך און אנגעפילט מיט תורה
ויר"ש.

דעריבער איז מיט גרויס
פרייד אויפגענומען געווארן די
ידיעה אז מען וועט אנפאנגען א
נייער פרק אין מס' ביצה ,פרק
שני ,און מען קען זיך נאך
אנשליסן אינעם שיעור תורה
דרבים ,און גלייכצייטיג אויך
הנאה האבן פונעם געשמאקן
ווערט
וואס
פארלערנען
פארגעלערנט דורך א חשוב'ער
ת"ח פון שטעטל.
גלייכצייטיג זעהט מען אויך
ווי אין א בייזוויליגן שריט פון די
רעגירונג וואס זיי זענען זייער
בייז אויפן גאנצן שיעור ,ווייל
דאס איז אראנזשירט געווארן



לכבוד די רעדאקציע,
ביטע אריינלייגן מיינע שורות
מזכה צו זיין דעם רבים.
  
   
 
מיר ווייסן אלע זייער גוט
די שרעקליכע בשורות וואס
מיר הערן זיך לעצטנס ליידער
אן צווישן אונזערע היימישע
און באליבסטע ,און פון די
בעסטע צווישן אונז.
עס איז באקאנט וואס
דער אויבערשטער זאגט אונז
אין די הייליגע תורה ,ולא
יראה בך ערות דבר ושב
מאחריך = און עס זאל נישט
קיין
דיר
אין
זעהן
אומווערדיגע זאך אז ער זאל
זיך )ח"ו( נישט אפקערן פון

דיר.
אונטער
   
    
   

   
 און
דערמיט בעזהשי"ת פארמיידן
אזעלכע ביטערע טראגעדיעס
השם ירחם.
אלע
זיך
לאמיר
פאראייניגן מתקן צו זיין די
אלע ענינים פון צניעות בכלל
ובפרט.
אפשר איז דא דער פלאץ
מעורר צו זיין אויף א זאך
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וואס איז באמת א בושה אז
מ'דארף פון דעם רעדן.
עס שוידערט אויף און עס
גלייבט זיך נישט אז מיר
האלטן שוין אויף אזא
שטאפל אז צווישן אונז
היימישע און שענסטע זאל
אזא
געפונען
זיך
אומווערדיגע און מיאוס'ע
לבוש ,וואס אפילו א בלינדער
קען זען דאס נידעריגקייט און
אויסגעלאסענקייט דערפון!
דאס איז וואס מען גייט
פשוט )אנטשולדיגט( האלב
אנגעטון! פשוטו כמשמעו!
מען טוט זיך אן א  Topוואס
קומט אפן ,אדער נאך ערגער
א בלאז )וואס געהער ,לויט
דעם שיעפן שניט פון די זייטן
צו זיין אריינגעשטעקט און
עס בלייבט אינדרויסן( וואס
פשוט
לאזט
מען
אויפגעקנעפלט!
אנטשולדיגט איך האב שיעור
פארגעסן ,אז אונטער דעם
געפינט זיך אן אונטערמלבוש
)אנטשולדיגט –  (Shellוואס
איז נישט דורכזיכטיג אדער
אויסגעשניטן – .איז שוין
מותר ,נישט אזוי?! השם
ירחם!
טייערע חבר'טעס ,האט
איר גענומען אין באטראכט
וויפיהל מכשולות מען איז
גורם יעדע רגע מיט אזא
לבוש) ,אפילו נישט צווישן
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און האטס רחמנות
אויף גלות השכינה!

דער אויבערשטער זאל

העלפן אז מיר זאלן שטענדיג

וויסן און שפירן וואס עס איז

אונזער פליכט ,און מיר זאלן

קענען זיין )געזונט און(

שטארק עס אויסצופירן

בשלימות!

און בזכות פון זיך מתקן

אין די ענינים פון קדושה

וצניעות און אוועקווארפן

דאס אומווערדיגע לבוש
א.ד.ג .זאל שוין קומען
ישועות און רפואות פאר אונז
אלע ,און מיר זאלן שוין זיין
מענער(.
וואלט איר דען ח"ו צו די גאולה שלימה במהרה
נאר בימינו אמן!
אפילו
געגאנגען
  
ענטפערן ביים טיר מיט אן
אונטערמלבוש )ווי למשל א   
  
 ?(Slipאוודאי נישט!
      
  Shell 
פון אייער נאנטע חבר'טע
 וואס זוכט נאר אייער/אונזער
 טובה!



נ.ב .אפילו אויב דער פרט
 
איז ב"ה נישט שייך פאר אייך


 
ביטע עס פארשפרייטן און
 מזכה זיין את הרבים! תזכו
 
למצוות!
דאס קליינע בלומעלע
א דאנק פארן אריינלייגן
אדער  Designוואס עס די שורות
פארמאגט דערויף איז פשוט
דאס פלאץ ווי דער יצר הרע
חשובע רעדאקטאר.
פארשטעלט זיך! און צומאל
איך בין נישט קיין שרייבער
האט עס דעם  Designאויך אבער איך האב סתם געוואלט
נישט ,וואס איז שוין א מודיע זיין וואס איל האב
חילוק? )עס איז טאקע נישט לעצטנס געטראפן א גימטריא.
"משה בן אסתר" איז גימטריא:
קיין חילוק!( דאס קומט "כי יצר לב האדם רע מנעריו" און
פשוט פון נישט טראכטן "רק אין יראת אלהים" ,ווי אויך
אדער פון אומוויסן )אדער ווען איר האט געהאט געשריבן
נישט וועלן וויסן.(.....
אין די פינפטע אויסגאבע ווי איר
טייערע חבר'טעס ,האט געהאט צוגעגלייכט דעם
האטס רחמנות אויף חולי "ראש הממשלה" צו די זיבן קיען
פון פרעה ,איז מיר דאן אויפן
ישראל!
האטס רחמנות אויף פלאץ בייגעפאלן אז משה בן
אסתר איז בגימטריא גענוי "שבע
אייערע
טייערע פרות".
!
קינדערלעך
יישר כח פאר די ארבייט ביז
האטס רחמנות אויף אהער און חזק ואמץ.
זיך אליין!
)(-
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]פארזעצונג פון זייט [2

מעגליך דעזערטירט און זענען
אריבערגעגאנגען צו די אנדערע
זייט ,און גיבן ארויס גאר
געהיימע און סאפיסטיקירטע
אינפארמאציע ,וואס ווערט באלד
אריבערגעטראגן צום שונא'ס
לאגער ,און מען האט אנגעהויבן
נאכצוגיין פון וואו דאס קען
ארויסרינען.
ווי אויך – אין א עקסטערע
שריט נאכצוגיין די פארברעכער
– האט מען אנגעהויבן נאכצוגיין
יעדע אויסגאבע וואס קומט
ארויס אין שטעטל ,אלס
מעגליכקייט אז אפשר גיבן זיי
אויך ארויס "דער דורכפאל" ווי
למשל דער "גלוי וידוע" אן
אויסגאבע וואס ווער עס האט
שטארקע ווייטאג קען עס דארט
ארויסגעבן און דערמיט זיך
פארלייכטערן דאס הארץ ,און
איינע פון די קאנדידאטן זענען
באליבטער
אונזער
אדמיניסטראטאר וואס שטעלט
וועכנטליך אריין דארט זיינע
הארץ-עסענישן.
ווי אויך האבן זיי – ווי
שטענדיג אנגעהויבן צו ווארפן
נעמען ווי פון א וואסער-פלוס ,אז
דער מאכט עס און יענער מאכט
עס ,און זיי האבן זיך
ארומגעדרייט אין די גאסן מיט
מעלדונגען ווי צ.ב.ש .אז זיי
ווייסן אז מען מאכט עס ביי
יענעם אין אפיס און דער און דער
האט עס געפאקט און יענער האט
עס גע'איך ווייס נישט וואס'ט,
וכו' וכו'.
פון א קראנטן מקור האבן
מיר געהערט אז זיי גייען זיך -
אדער האבן זיך שוין –

ווענדן/געוואנדן צו די פאליציי
כדי נאכצוגיין פון וואו מען האט
ארויסגעשיקט "דער דורכפאל"
און אזוי וועלן זיי אויסגעפינען
פונקטליך ווער עס ארבייט אין די
פאסט-אפיס ,מיר וואונטשן זיי א
גרויסער הצלחה ,און ווי אויך
בענטשן מיר זיי פון טיפן הארצן
אז ווען זיי וועלן געוואויר ווערן
אז זיי האבן נישט דעם געזוכטן
פארשוין ,אויך נאכן נאכגיין מיט
פאליציי און עף .בי .איי ,.זאל עס
זיי נישט צו שטארק שאדן צום
געזונט.
ווי אויך האבן מיר געהערט
פון א קראנטן מקור אז זיי וועלן
נוצן זייער סאפיסטיקירטן וואפן
וואס איז ערפינדן געווארן דורך
די ראטמאן פארטיי ,וואס דאס
איז דער טרויעריג באריהמטער
"באלעמער וואפן" ,וואס עס
שטעלן זיך אויף אייניגע מענטשן
און פראקלאמירן אז דער רבי
האט כלומר'שט געזאגט דאס
וואס עס שמעקט זיי ,און דאן
טראכטן אלע אז דער רבי האט
עס טאקע געזאגט ,און ווי
געזאגט פלאנען זיי דאס צו נוצן
פארן איצטיגן קריג.
עס וואלט געווען א פעלער
פון אונזער זייט זיך אויסצודריקן
אז מיר קענען אראפלייגן וואס
עס האט זיך אין די וואך
אפגעטוען אין די אפיסעס פון די
אדמיניסטראציע ,ווייל מען וועט
לאכן פון אונז ,אזוי ארים
אראפצולייגן אזא קאלירפולע
סצענע ,עס האבן זיך געהערט
זעצעס און קלאפעס אויפן טיש
און אויף די ווענט ,אזש די טישן
זענען צושפרינגען פון ארט מיט
אויפברויז אויף די מעמד,

באטלעך – טייל פון גלאז און
אנדערע זאגאר פון פלאסטיק –
געווארן
געווארפן
זענען
איבעראל נישט אויסלאזנדיג קיין
שום ארט ,און א חלק הניכר
דערפון האבן זיך צופלאצט אויפן
ארט וואו זיי זענען געווארפן
הילכיגע
מיט
געווארן,
אפקלאנגען פון צובראכענע
גלאז.
אונזערס א רעפארטער האט
אונז איבערגעגעבן אין געהיים אז
ער האט גאר געזען א
קארפענטער אריינגיין אין די בני
לוי קאמפלעקסעס דארפנדיג
פאררעכן די שאדנס – וואס זענען
גערעכנט געווארן אין די הויכע
ציפערן – וואס איז פאראורזאכט
געווארן פון די געשרייען און
ראיאטן וואס זענען דארט
פארגעקומען.
גרויס
מיט
אבער
אנטריסטונג האבן זיי געמוזט
מעלדן "דער דורכפאל" ,אז זיי
האבן נאכנישט געטראפן קיין
האר וואס זאל זיי פירן צו די
אזויגעזוכטע פארברעכער ,עס
זענען געפלויגן סטראשונקעס
אויף פאסטנס צוזאמען מיטן
גרויסן אויפברויז פונעם פארטיי
פירער משה ראטמאן וואס האט
מיט אן אויפגערעגט געזיכט –
וואס ווי באקאנט איז דאס גאר א
שרעקוועדיגער פנים-אויסדריק –
געשריגן ווי א ציווילדעוועטער
באשעפעניש און געמאכט
געוואלדעס ווי א קליין קינד
"היתכן פארוואס טרעפט מען
איהם נישט זיינע פארברעכערס,
ער וועט זיי צורייסן ווי א פיש".
זיי האבן געמאלדן א קריגס
צושטאנד ,און גלייכצייטיג

געמאלדן א טאטאלער געהיימניס
פון די גאנצע פרשה ,כדי עס זאלן
ערוועקן
נישט
זיך
קאנספיראציעס אנטקעגן זייער
צופאלענעם רעזשים ,אבער איינע
פון די רעדאקציעס שפיאנען
האבן אונז איבערגעגעבן אלע
זייערע
פון
דעטאלן
צוזאמענקום'ס און פון זייער
שרייען און האקן טישן –
דעמאנסטראציעס.
מיט דעם וויל די רעדאקציע
מעלדן ,קודם כל א ברכה אז
זייער געזונט-צושטאנד זאל זיך
גאר שנעל פארבעסערן ,און אויך
אז די פארברעכער וועלן נישט
אפיר קומען אזוי שנעל טראץ
זייערע באמיהונגען דערצו ,און
"דער דורכפאל" וועט ווייטער
ארויסקומען צו די צופרידנהייט
פון אלע איינוואוינער פון
שטעטל ,און אזויפיל וועט די
רעדאקציע יא צוליעב טוען פאר
זיי ,אז פאַר מיר האלטן ביים
פארמאכן אונזער אויסגאבע
)טאמער עס וועט פאסירן ,און
הלוואי זאל עס פאסירן ווי
שנעלער דורך די אויפלעזונג פון
די טעראר פארטיי( וועלן מיר זיי
איינמעלדן אז מיר פארמאכן ,כדי
זיי זאלן קענען מעלדן אז זיי
האבן עס פארמאכט....
והמם מהומה גדלה עד
השמדם
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]פארזעצונג אויף זייט [12

סוף זיינע קינדער קענען הייבן די
קעפ מיט גאווה ,ער האט
געהאלטן אז די נצחון געפינט זיך
שוין ממש פארנט פון זיינע אויגן,
ער האט אבער נישט אין אכט
גענומען אז די דאזיגע געדאנק
באגלייט איהם שוין אזוי אפאר
יאר ,און פונקט ווי די האריזאנט
וואס דערווייטערט זיך ווען מען
גייט אנטקעגן איר – אזוי אויך
זיין נצחון.
יונה און זיינע מענטשן האבן
נישט ארויסגעוויזן קיין שום
רחמנות אויף די מצב פון ארי'
און זיין משפחה ,אפשר ווייל זיי
האבן זיך אויך געשפירט ווי
נרדפים ,ווייל אגאנצן צייט האבן
זיי אנגעטראגן פשרות וואס איז
יעדעס מאל אפגעווארפן געווארן
דורך ארי' ,און אויך ווייל די
איז
רחמים
פון
מושג
פארשוואונדן געווארן במשך פון
די מלחמות.
עס איז אבער א טעות צו
טראכטן אז יונה האט גארנישט
געליטן פון די גאנצע מהפכה,
דאס אז זיין ברודער האט איבער
גענומען רוב פירערשאפט פונעם
פאבריק און דאס אז ער האט מער
גארנישט קיין השפעה דארט
האט גאר שטארק אויסגעקלאפט
אויף איהם ,אבער דאס איז נאך
געווען א קלייניגקייט אנטקעגן
דעם אז זיין ברודער הרגע'ט
איהם מיט הנאה דא אוועק ,זיין
פאבריק וואס ער האט
אויפגעשטעלט מיט בלוט און
שווייס ,שטייט יעצט אויף אזא
ארגע מצב אז ערגער קען שוין
נישט ווערן ,אבער דאס וואס עס
האט געווען וואס האט געהאלטן
יונה די אלע מלחמה יארן איז
געווען אדאנק זיינע ארבעטער
וואס זענען געשטאנען צו זיין
רעכטע האנט אגאנצן צייט.
די יארן האבן זיך געריקט
און די מצב האט זיך אזוי ווייט
דערקייקלט ,אז יונה האט שוין
נישט געקענט געהעריג באצאל די
געהאלט פון די ארבייטער,
ארבעטער זענען אויפגעזאגט
געווארן חודש'ליך ,די ליידיגע
אפיסעס פונעם פאבריק האט מען
אנגעפאנגען צו פארדינגען כדי צו
קענען באצאלן די געהאלטן ,מען
האט אנגעהויבן צו פארקויפן

חפיצים פונעם פאבריק ,אלע
צייטונגען פון די גאנצע וועלט
האבן אנגעהויבן צו באריכטן
וואס עס טוט זיך אפ אונטער די
קוליסן פונם "רותם פאבריק" ,עס
זענען ארויסגעקומען פיהל מיט
ערקלערונגען
פסיכאלאגישע
וואס נצחון קען צוגרינד לייגן א
מענטש.
עס האט זיך געריקט ווייטער
און עס האבן אנגעהויבן צו
קורסירן שמועות אז די "רותם
פאבריק" האלט שוין נישט ווייט
פון זיך פארמאכן!!!
דאס פארמאכונג איז נישט
געווען קיין שאק פאר קיינעם ,די
לויערס האבן געוואלט צוזאמען
זעצן די צוויי ברודער צו זעהן
וואס מען קען נאך ארויסנעמען
פארן פארשליסן דאס געשעפט,
אבער זיי האבן זיך נישט
געוואלט צוזאם זעצן ,יעדער
האט זיי געזאגט" :טיפשים
נערנים קוקט'ס וואס עטס האט
אליינס געברענגט אויף אייך".
די רותם פאבריק איז
פארקויפט געווארן פאר נייע
בעלי בתים ,און עס האט זייער
מצליח געווען ,נאכן איבערפיקסן
און איבערפארבן די נייע פאבריק
איז דער נייער בעל הבית
געקומען זעהן די פאבריק ,ער
האט געגעבן א קוק ארויף פון
דרויסן און האט באלד געהייסן
אראפנעמען דעם גרויסן שילד
פונם בנין ,די ארבעטער האבן זיך
געאיילט ארויפצוגיין אויפן דאך

אראפצונעמען דעם גרויסן שילד
אפילו נישט קוקענדיג וואס עס
שטייט דערויף" :וכיתתו חרבותם
לאיתים וחניתותיהם למזמרות",
זיי האבן נישט געוואוסט אז דער
שילד וועגט אפאר טאן ,זיי האבן
אראפגעבראכן די שווערע
אייזערנע אנהאלטערס וואס האבן
אנגעהאלטן די שילד ,און
פלוצלינג ...טראך! דער שילד
האט זיך געגעבן מיטאמאל א
רייס אפ און איז אראפגעפלויגן
און געלאנדעט מיט קראפט אויפן
ערד ,א נס אז מענטשן זענען
פונקט דעמאלס דארט נישט
געשטאנען ,נאר פיר אויטאס
)קארס( זענען צוקוועטשט
געווארן אונטער איר.
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"דאס איז געווען די ענדע פון
די רותם פאבריק"
==============
=================
===============
"דא האט איר די גאנצע
מעשה פון די אנגעוויטאגטע
געשעעניש פון די רותם פאבריק"
– האט דער שנארער אויסגעפירט
זיין ערציילונג – "קוקט ווי
קורצקעפיג מענטשן זענען" -
זאגט לייבל דער שנארער –
קיינער האט נישט וואס עס
שטייט אויף די גרויסע שילד,
קיינער האט נישט געזען וואס עס
גייט ארויסקומען דערפון ,זיי
האבן געזען פאר זיך נאר די כעס
פון יענע רגע ,קוקט וויאזוי
מענטשן עסן זיך אויף איינער
דעם צווייטן און קיינער האט
נישט פרובירט אפצוהאקן זייער
מאלצייט ,די דאזיגע האבן
צובראכן אזא גוט גייענדיגע
פאבריק וואס איז געבויעט
געווארן מיט אזוי פיהל בלוט און
שווייס ,דאס אלעס צוליב כבוד
און צו געוועלטיגן אויף מענטשן,
די דאזיגע שילד איז אהער
געשלעפט געווארן  -האט דער
שנארער אויסגעפיהרט מיט זיין
ריהרנדע ערציילונג  -כדי מען
זאל נאך קענען געפינען זייער
שיריים כדי מענטשן זאלן קענען
זעהן און מחליט זיין" :צו מען
זאל זיך עפעס אפלערנען דערפון
– אדער זיין אזוי ווי זיי".

 

Thursday, August 4, 2005



 Der Dorechfal 14




      

      

     


    
    


!
--

