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  טרויעריג באריהמטער בנימין

וואס איז געקומען , גליק' ארי
צוציהעלפן די ראטמאן פארטיי 

עס איז אנגעקומען אין ',  וגויחן
שטעטל א פרישער עלעמענט 

איז וואס איז דרכן להזיק און עס 
דער , היינו שור היינו בור

די ידיעה אז עס איז ליידער 
ישא מקוים געווארן דער פסוק 

 עליך גוי מרחוק גוי עז פנים 'ה
אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא 

  !!!א גאסט אין שטעטל
ילן פון שטארקע געפ

אויפרעגונג נעמען ארום די 
תושבי קרייתינו ביים אויפנעמען 
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האט ער איהם געענטפערט מיט  

און ווען דער ראש , א פרעכהייט
הכולל האט איהם געפרעגט 

" ?איך קען פארמאכן דעם כולל"
עס , האט ער איהם געזאגט יא

  !!!בני לוי פארן באנקראט
אזוי שרייט ארויס פון אלע 

פון , ווינקלען פון שטעטל
 רשעי -ת " ת- כולל -אבריכים 

',  וכו- רועי על חשבון -קהילה 
עס איז שוין נישט געצאהלט 
געווארן קיין געהאלט א צירקע 

די וואוטשערס ווערן , צען וואכן
ומען נאר פאר שכר נישט אנגענ

און עס זעהט , לימוד און רענט
זיך אן א דעמאראליזאציע אויף 

און עס , ער'אלע זייערע פנים
זאגט עדות אויפן גרויסן 
באנקראט וואס קען יעדן טאג 

  אויסגערופן ווערן
אין , אנגעהויבן מיטן כולל

כולל איז ווי איבעראל נישט 
געצאהלט געווארן קיין געהאלט 

און ווען דער ראש , צען וואכן
הכולל איז צוגעגאנגען צו 
איינער פון די פארטיי פירער און 
האט איהם געפרעגט וואס וועט 

האט ער , זיין מיט געלט
" עס איז נישט דא"געענטפערט 

און וואס וועט זיין מיט די כולל 
 האט איהם דער ראש הכולל -

איך ווייס נישט דו , געפרעגט
 -לט קענסט אליינס גיין שאפן גע

אמאהל אויסגעדריקט אז ער 
דארף נישט קיין כולל און ער 
וויל אויסלערנען דעם עולם 

און יעצט איז ער , ארבייטן
צוגעקומען צו זיין לאנג יעריגער 

און ער האט שוין , חלום
ארויסגעזאגט אז ער דארף נישט 

  .קיין כולל
ת האט מען געהערט "אין ת

אויסדריקן און אייניגע האבן 
שוין אפילו געוואלט טוהן 
למעשה און שיקן דעפוטאטן צו 
די ראשי קהילה בעטן זיי זאלן 
צוריק אנפאנגען צו גיבן געלט 
פארן שטעטל און פאר די 

  .מוסדות
 -ר אבריכים קוקט אויס דע

  .וועט שוין במילא געשען
היסטאריקער דריקן זיך אויס 
אז יעצט איז ער צוגעקומען צום 
פונקט וואס ער האט אלע יארן 

ך ער האט זיך נעמלי, געוואלט


 


 

 
די וואך האט אונז איינער 
מודיע געווען פון גאר א קראנטן 

וואס די רעדאקציע איז , מקור
, נאכגעגאנגען און נאכגעפארשט

מאסקין אליינס האט ' און אפי
און מען איז , עס נישט געלייקנט

גאנגען אז אמת נכון הדבר דער
  .נעשתה התואבה הזאת בקרבך
איז , דער אויסוואורף מאסקין

געקומען דא אין שטעטל 
צוצוהעלפן די טעראר אין 
שטעטל אז עס זאל פארן ווי 

און ווי איר פארשטייט , געהעריג
און ווי יעדער פארשטייט אז אזא 
איינער איז נישט קיין גרויסער 

 האט און ביי אשמנו, תנא קמא
ער נישט אינזין אז ער האט 
איינמאל נישט אינזין געהאט ביי 

אבער אויף אזוי ווייט , א שם
, האט זיך קיינער נישט גערישט

נעמליך די רעדאקציע איז 
נאכגעגאנגען און מען איז 
געוואויר געווארן אז ער וואוינט 
יעצט און האט געהייראט 

און אין , געהאט מיט א שיקסע
 פאלנע גויטע א: פלעין אידיש

  .ל"רח
און , דער מאסקין איז א כהן

ער האט קינדער פון אן אנדערע 
און יעצט האט ער , ווייב

זעהט , געהייראט מיט א שיקסע
אויס אז ער איז פארדעם געווען 
צו כשר אריינצוקומען אין 

און דעריבער האט ער , טאהש
  .געמוזט טוהן אזא שריט

מיר זענען עס נאכגעגאנגען 
און זיך שטארק , שבכובד רא

נאכגעפרעגט אויפן באריכט 
מיר זענען , אויב דאס איז אמת

אנגעקומען צו זיין זוהן פון ' אפי
מאנהעטן וואס איז דארט א 

מאסקין אליינס ' און אפי, לויער
האט עס נישט געלייקנט נאך די 
ראיות ברורות וואס מיר האבן 

וואס נישט (איהם אויפגעוויזן 
יסשרייבן אלעס קענען מיר ארו

צוליב געוויסע פרטים און 
  )סיבות

דער אויסוואורף איז יעדע 
וואך שבת צוגאסט אינאיינעם 
מיט זיין שיקסע ביים 

וואו ער עסט , אדמיניסטראטאר
און דער , די סעודות

ליינט מיט אינטערעסע אונזערע 
  >!!!נייע אפטיילונגען די וואך

 




 דעבאטע פון די וואך

 ]6פארזעצונג אויף זייט   [

 ]13פארזעצונג אויף זייט   [

   



 3  Der Dorechfal Thursday, September 1, 2005   

 
   

ווען , איבעראשונג פארן ציבור
מען איז אויפגעקומען אז ער קען 

ער און אויך מיט זיין שטארק
גאר שיין "באסאווער שטימע 

  ".זינגען
נעמליך די וואך ביי קבלת 
שבת איז דער משתמש געווען 
אין א גאר הויכער מוחין דגדלין 

 און לויט ווי אונזערע -
קארעספעדאנטן גיבן אונז 

הערשט יעדע וואך אין , איבער
די צייט א געוואלדיגער שמחת 

 און ער -שבת אויפן משתמש 
 תבושי האט בשעת לא

מיטגעזינגען דעם ניגון מיט די 
גנב -גנב שלום-שלום"ווערטער 
און ער האט דאס " גנב-שששלום

וי באקאנט פאר אלע ו
אונזערע ליינער און ווי אויך פאר 
אלע שטעטעלישע איינוואוינער 
און אויך פאר אלע געסט וואס 
קומען פון מאהל צו מאל אויף 

אז דער משתמש , שבת אהער
בקודש משה ראטמאן האט 

ה זייער א הויכע און "קע
און ער צייגט , באסאווע שטימע

דאס פאר ווער עס איז 
 זיך דאס אינטרעסירט

ביים בענטשן , איבערצוצייגן
און , און ביי קדושה, יעדע וואך

גלייכצייטיג אויך ביי אלע 
שטיקלעך וואס מען איז מחויב 

  .צו זאגן א ספעציעלער נוסח
די וואך האט אבער 
 ]6פארזעצונג אויף זייט   [אנגעכאפט א גרויסער 
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א טייערן דימאנט וואס איז מיר 

און איך מוז , פארלוירן געגאנגען
דערפאר זוך איך עס , עס טרעפן

ווי האסטו עס ", "אזוי שטארק
 -רעגט יענער  פ-" פארלוירן

, וועלנדיג איהם צוהעלפן זוכן
איך האב עס פארלוירן דא "

 האט ער -" אינדרויסן
גלייך אין פראנט  "-געענטפערט 

באלד רעאגירט , "פון מיין הויז
אויב דו : "יענער מיט וואונדער

האסט עס פארלוירן אין פראנט 
פון דיין הויז פארוואס זוכסטו 

איך וועל דיר " ?עס אין הויז
 זאגט יענער -ארשטיין געבן פ

 אין דרויסן איז -מיט אומגעדולד 
טונקל און איך קען נישט זוכן 

דעריבער זיך איך דא , דארט
אינעווייניג ווי עס איז 

  ........ליכטיג
בערך אזא פנים האט זייערע 

זיי קענען נישט זוכן , זוכערייען
איבעראל ווייל זיי ווייסן אז זיי 

, טרעפןוועלן עס במילא נישט 

זעצן פאר אבער זיי , מענטש זיי
אן קיין שום , דאס זוכעריי

האפענונג אז זיי וועלן טרעפן די 
אבער זיי זוכן און , פארברעכער

זוכן ביז זיי וועלן אליינס 
  .אויפגעזוכט ווערן

און די וואך האבן זיי 
אויפגעזוכט צוויי בחורים וואס 
זיי האבן פראקלאמירט אין די 

זיי זענען די : "גאסן פון שטאט
און זיי " ברעכערגעזוכטער פאר

האבן מיט גרויס רעש און 
פאמפע זיי ארויסגעשיקט פון 

  .שטעטל
איינער פון אונזערע ליינער 
האט אונז אויפגעקלערט אין א 
, מעסעזש ווי וואס דאס איז גלייך

איינער האט געזוכט זייער א 
ער האט געזוכט , טייערן דימאנט
אין קאך און אין , אונטערן טיש

ן בוידעם און אויפ, צימער-שלאף
אונטער די בעטן און אין אלע 

און אויף די פראגע פון , שאפעס
האט ?, איינעם וואס זוכסטו אזוי

איך זוך זייער : "ער געענטפערט

לאך א שפריץ און אלע ווערן 
און א זייער נישט , אנגעשפריצט

גוטע גערוך הויבט זיך אן צו 
ָאפס "שפירן אויף יעדעם איינעם 

" לאמיר גיין ווייטער, א סקָאנק
  .'וכו' וכו

 אויס די בערך אזוי קוקט
אויפארשונג און דער קריג וואס 
די ראטמאן פארטיי פירט יעצט 

ווער "אדורך אויסצוגעפינען 
  ".גיבט ארויס דער דורכפאל

, זיי זוכן אין אלע לעכער
, שיסן אין אלע ריכטונגען

אמאהל כאפן זיי דעם נישט 
און אמאהל , ריכטיגן מענטש

כאפט דער נישט ריכטיגער 

אינמיטן דעם שטילן נאכט 
זעען זיך אייניגע זעלנער 
באקליידעט פון קאפ ביז פוס 

און , קליידונגמיט מיליטערישע 
מיט רעוואלווערס אין זייערע 

און איינער פון זיי , הענט
דארט ! אה", שעפשעט שטיל

און פלוצים , "איז דער דורכפאל
דונערט אפ עטליכע שאסן צו די 
, ריכטונג ווי יענער האט געוויזן

זאגט " אוי עס איז נאר א קאץ"
און , "געגאנגען ווייטער"יענער 

א ! אה, מען מארשירט ווייטער
און אלע בייגן זיך אריין , לאך

און , און שיסן אריין אהין
אינמיטן קומט ארויס פון יענעם 




 
און דער , מיט די נייע קאנאנען 

אדמיניסטראטאר האט זיך 
 אראפגעשטעלט מיט פראכט און

, "פייער: "געגעבן דער באפעל
..... האט גאר אנגעהויבן צו שיסן

  ".עיקולים"
תיכף ווען מען האט דאס 
באמערקט האט מען 

אבער , אפגעשטעלט די אקציע
די קוילן האבן געטראפן צוויי 

מען האט קודם , מענטשן
געמיינט אז זיי זענען לייכט 

אבער מען האט , פארוואונדערט
יגט אז זיך שפעטער איבערגעצי

, עס האט זיי ניטאמאל בארירט
און זיי זענען ארויס 
אומבאשעדיגט פון די גאנצע 

 קריג וואס אינעם יעצטיגן
דער ראטמאן פארטיי פירט 

,  אדער ווי אדורכפירן-אדורך 
האבן זיי געלאזט ברענגען 
ספעציעלע נייע קאנאנען וואס 
זאל שיסן גאר שטארק און 

כדי צו פארזיכערן , פונקטליך
  .זייער סוקסעס

צוליב די גרויסע איילעניש 
אין וואס די קריג איז אנגעהויבן 

עקומען איז נישט אויסג, געווארן
אדורכצופירן א פרוב צו עס 

און מען , ארבייט אדער נישט
האט זיך פארלאזט אז עס וועט 

  .אדורכגיין ווי געהעריג
למעשה האט פאסירט א 

און בשעת מען , גרויסער בראך
האט געוואלט אנפאנגען שיסן 


 

גלייך נגמר ווערט , פ"ענוועלא
ונשלם אז ער מאכט דער 

און מען טאנצט אין די , דורכפאל
מען "גאסן מיט גרויס פרייד 

האט שוין געבאפט ווער עס 
און נאך , "מאכט דער דורכפאל

אייניגע טעג ווען מען זעהט אז 
עס איז נישט מער ווי פירות פון 
, זייער פרוכטבארער פאנטאזיע

ווערן זיי צוריק אנמאכט און 

בעת די אויספארשונג וועגן 
גייט פאר מיטן " דער דורכפאל"

און ראטמאן , לן פראכטפוה
איינגעשטעלטע גייען ארום מיט 
שמאטעס אויף די שטערנס פאר 

און טראכטן אן , קאפ ווייטאג
ווער קען מאכן דער "אויפהער 
און ווען זיי זעען , "דורכפאל

איינער וואס פירט זיך אויף 
פארדעכטיגט און גייט ארויס פון 
געוויסע אפיסעס מיט א געלע 

 ]8פארזעצונג אויף זייט   [

 ]6פארזעצונג אויף זייט   [ ]11פארזעצונג אויף זייט   [
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 ?ווען איך זיך איהם, מעג איך רופן איינעם אויפן סעליולער פאון


        

      
       

  
       

         
 


     

          

         

 
    

        
        

 
          

         
 









       



 


        


     

         
        


 

        
         

         



 

וואס רופט זיך דער , ת אן א נייע אפטיילונג" דא בעזהשיהייבן מיר, אויפן פארלאנג פון א טייל ליינער
ין דא וועלן מיר פאר די אינטרעסאנטקייט פון אונזערע ליינער פרובירן צוצושטעלן א, "דעבאטע פון די וואך"

און די ליינער וועלן קענען אריינשיקן זייערע מיינונגען דורכן לאזן , יעדע אויסגאבע א דעבאטע פון צוויי זייטן
  .און מיר וועלן אריינשטעלן די מיינונגען פון אונזערע ליינער, א מעסעדזש אדער א פעקס

נען רעדן פון דברים העומדים על עס וועט זיך קע, דעבאטעס וועלן מיר אויך אננעמען פון ליינער דורכן פעקס
  .אין וואס עס קען זיך מאכן חילוקי דיעות, און ווי אויך פון סתם אינטרעסאנטע זאכן, הפרק

  !!!ליינט און האט הנאה
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וין וואס דינט אלס איינע פארש

, פארטיי פירער-פון די ראטמאן
זיך צוקריגט מיט איהם אויף בייז 

און דורכדעם געשטעלט , בלוט
-די אויפלעזונג פון די ראטמאן

פארטיי אויף א נענטערן 
  .שטאפל

אין א צווייטע שטופע פון די 
האט , אויפלעזונג פון די פארטיי

דער יעניגער פירער געהאט אן 
געפעכט מיט -ר ווערטערערנסטע

איינע פון זייערע פארנדרעיזערס 
וואס זיי האבן געהאט געפאנגען 
גלייך נאכדעם וואס זיי האבן 
ארויסגעווארפן די ראשי קהילה 
, און אויפגענומען רשעי קהילה

און יענער פלעגט ארבייטן פאר 
און ער איז , די ראשי קהילה

פון די גאנצער גארער וועלט 
האבן אידן געהערט וועגן די 
גרויסארטיגע געפעכטן וואס 
קומען פאר ביי די ראטמאן 

ווען זיי ווארפן ארויס , פארטיי
זייערע מענטשן כמעט אזוי ווי 

 אדער בעסערער -זיי ווארפן 
 אלע -" ווילן ווארפן"געזאגט 

 שטייען אנדערע מענטשן וואס
  .זיי ווי א דארן אין אויג

די וואך האט איינער פון די 
פארטיי פירער זיך צוקריגט מיט 

מיט וועמען , לוי פריינט-זיין בני
ער פלעגט אסאך פארברענגען 

און זיי , אויף כל מיני מקומות
פלעגן זיך צוזאמען מחזק זיין 
אין דעם שווערן מצב פון בני 

אבער יעצט האט דער , לוי

  .מעשה
דאס איז פארגעקומען ווען 
איינער פון די אייוואוינער האט 

 -זיך אוועקגעצויגן פון שטעטל 
א געווענדליכע ערשיינונג 

 און א צווייטער האט -לעצטנס 
און , איבער גענומען זיין דירה

טראק איז -ר מאווינגבשעת דע
, געשטאנען פארן צווייטנס דירה

האט פאסירט די טראגעדיע און 
עס האט באטראפן סיי דער וואס 

און סיי , האט זיך אוועקגעצויגן
דער אנדערער וואס האט זיך 

  .אריינגעצויגן אין יענעמס דירה
אבער ווי דערמאנט האט עס 

, ה קיינעם נישט באשעדיגט"ב
ארויס גאנץ און זיי זענען אלע 

  .פונעם געשעפט
עקמו את הדרך לביתי דרך 

  "עקלתון"
 

אריבערגעגאנגען צו די רשעי 
 ביי די ראשי קהילה וויבאלד

קהילה האט ער שוין נישט 
און יעצט , געהאט וואס צו טוהן

האט דער אויבנדערמאנטער 
פירער געהאט א -ראטמאן

און , שווערן געפעכט מיט יענעם
ווי עס קוקט אויס וועט יענער 
נישט צוריקגיין ארבייטן פאר 

  .לוי-בני
אין א דריטע פאזע פון די 

האט דער פירער געהאט , מיסיע
יצונג מיט די אנפירער פון א ז

און האט דארט געמאכט , ת"ת
קולות וברקים אז ער וועט 
שניידן דער געהאלט פון די 

און ער ... מלמדים און ער וועט




 
 

מיט א קענטיגער פרייד און מיט 
גרויס הנאה אויף זיין בליציגער 
בייפאל דאס געלאזט הערן פאר 

און ווי אויך האט , זיינע ארומיגע
ער עס מיט א פרעכהייט 

 פון אריינגעזינגען אין די אויערן
א "ד שליט"צ אב"הגה

אריינבייגנדיג זיך צו זיינע 
און ער האט נאך , אויערן

, ערווארטעט א קאמפלימענט
אבער ווי מען גיבט אונז איבער 

א "האט דער רב שליט
פארשטאנען זיינע בייזוויליגע 

און ער האט איהם נישט , כוונות
געגעבן זיין ערווארטעטן 

נאר ער האט , קאמפלימענט
אט דעם גאר שטארק איהם אנשט

, אויסגעלאכט און אויסגעלאכט
ביז דער משתמש האט עס 

מן (, אויפגעהערט צו זינגען
  )הסתם מחמת בושה

מען ערווארטעט פונעם 
עולם אז נאך די אנטדעקונג אז 
דער משתמש האט גאר אזא 

וועט מען זיך צו , שיינער שטימע
איהם באציען מיט מער 

  .רעספעקט
 רונך אל תקרי מהונך אלא מג

 

 
 

 ]24רזעצונג אויף זייט   פא[

 ]3 זייט   פוןפארזעצונג [ 
  

האט , פריערדיגע ראשי קהילה
עס שטארק נישט געפאסט פארן 

און עס האט געוויזן , משתמש
קוקט ווער עס : פארן עולם
, דיג דעם שטעטל'מיינט אמת

דעריבער האט ער באלד 
ארויסגענומען געלט פון טאש 

  .און אהין געגעבן פאר די גוים
ן אריין פרעגט 'אין אמת

ער ד, יעדער איינער די פראגע
משתמש האט דאך געלט צו 

און , געבן פאר זיינע מענטשן
און ווי אויך , פאר זיינע זאכן

געוויסע אנדערע בעלי בתים פון 
שטעטל וואס יעדער ווייסט אז 
זיי האבן צענדליגע בנינים וואס 
מאכט זייערע קעשענעס גרעסער 

אויב אזוי פארוואס , און גרעסער
קענען זיי נישט מיט דעם געלט 

ל געבן פאר צענדליגע אידן אביס
וואס האבן נישט וויאזוי צו 

? קויפן ברויט אין שטוב
פארוואס נאר פאר גוים קען מען 
געבן ווייל עס וועט אויסקוקן 

 -אבן אויבן ערווענט ווי מיר ה
אין מקוה , ווי נאכן משתה היין

זענען דא בערג מיט האנטוכער 
אזוי אז מען קען נאר , ביזן דאך

, ארויפקריכן אהין מיט לייטערס
הינטערן בנין זענען דא 

זעקלעך -אנגעהויפנט מיט מיסט
און עס שפירט זיך ווי מען איז 
-אין צענטער פון די סאניטאציע

און אויף די טישן , דעפארטמענט
זענען נאך דא מיסט פון דריי 
וואכן צוריק וואס קיינער האט 

יה דאס נישט גענומען די מ
  .אוועקצורוימען

גראדע די וואך האט דער 
משתמש די וואך יא געגעבן 
געלט פאר גוים וואס זאלן קומען 

ווייל אין ליכט פון די , רוימען
שרעקליכע שמוץ וואס האט 

האט , געהערשט אין אבריכים
און , איינער אביסל אויפגערוימט

וויבאלד יענער איז געווען פון די 
 פאר די וואס האבן געארבייט

דיג 'אויב האבן זיי אמת, ...ווי
מיטגעפיל פארן שטעטל וואלטן 
זיי געקענט אויסהאלטן דעם 
שטעטל מיט איינע פון זייערע 

ס ברענגט זיי גרויסע בנינים ווא
  .אזויפיל געלט צו די קעשענעס

אלענפאלס זעען אלע ווי דער 
לוי פאבריק וועט אין די -בני

נאהנטע טעג פראקלאמירן דעם 
לוי אפיסעס -די בני, באנקראט

זענען געשלאסן אונטער שלאס 
און עס שטייט אויף צו , און ריגל

די באאמטע טרעטן , פארדינגען
 האבן נישט אריין אהין ווייל זיי

און דער עולם , נישט פארוואס
האלט שוין צו די אויערן מיט 
שרעק אויפן גרויסן זעץ וואס 
וועט געהערט ווערן ביי די 

ווי (צוזאמענפאל פון די פארטיי 
געשילדערט אין אן עקסטערע 

און אלע האפן אז עס , )ארטיקל
וועט זיין ווי שנעלער און אן קיין 

  .שאדן פאר אידישע קינדער
  דףוו ואין רונפל

 

 ]2 זייט   פוןפארזעצונג [

 ]4 זייט   פוןפארזעצונג [
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עס בכלל נאכגעגאנגען צו עס איז 
דאן האבן זיי ', וכו' וכו? אמת

עס איז נישט וועגן ", געענטפערט
נאר וועגן אנדערע , דער דורכפאל

סיבות וואס מיר ווילן נישט 
  !).?(דערציילן

יט זיך אז עס איז פארשטי
נישט בייגעפאלן פאר קיין איינעם 
פון זיי אויסצופאלגן דעם 

ווייל ווער , אומזיניגן באפעל
זאגט אז ווען זיי הייסן גיין דארף 

אפשר איז פונקט , איך גיין
און ווען איך הייס גיין , פארקערט

ווער האט זיי , דארפן זיי גיין
ב "בכלל געשטעלט פאר די בעה

ז מען זאל זיי פון שטעטל א
  .דארפן אויספאלגן

נאך א וואך ווען איינער פון 
די באטרעפנדע איז געזיצן אין 

איז די , כולל אין געלערנט
ליכטיגקייט פון די טיר 
פארשטעלט געווארן ווען דער 
משתמש איז ערשינען און האט 
זיך צוגעשלעפט צום ראש 

און האט איהם באפוילן , הכולל
דער אז ער דארף ארויסזעהן 

דער ראש הכולל , בחור פון כולל
האט זיך צוגעשארט צום 
באטרעפנדעם און מודיע געווען 

טאר ער נישט ... י הוראת"אז עפ
און ער , מער קומען אין כולל

האט זיך דאן אויסגעדריקט אז עס 
נאר דער משתמש , איז נישט ער

און אויב , צאהלט די וועדזשעס
און ער , ער הייסט מוז מען פאלגן

היינט (, ט נישט קיין ברירההא
זעהט מען שוין אז ניטאמאל די 

און , )וועדזשעס צאהלט ער
וויבאלד אויב האט ער נישט דער 
כולל האט ער נישט וואס צו זיין 

האט ער איהם געראטן ער , דא
זאל גיין רעדן צו איינער פון די 

דעריבער כאפן זיי אן איינעם 
און דאס , וואס זיי קענען צופיקסן

איז איינער וואס דער משתמש 
וויל שוין לאנג ארויסדעזעהן פון 
דא און ער טראגט שוין אן אלטן 
האס אויף איהם דעריבער האבן 

  .זיי זי גענומען אויף זיינע ביינער
-------------------------------  

 האט די קהילה פאריגע וואך
אריינגערופן איינער פון די 
שטעטעלישע איינוואוינער וואס 

 - אגב -האט זיך שוין 
און ווען , אוועקגעצויגן פון דא

ער איז אנגעקומען אהין האט ער 
דארט געטראפן דעם ווייסן יועץ 

יועץ מיט נאך איינער -מיטן פיש
און זיי האבן איהם , פון די הנהלה

זאגן פאר געמאלדן אז ער זאל 
זיין ברודער און פאר זיין קאזין 
אז זיי האבן נישט וואס צו זוכן 

און זיי זאלן גיין , דא אין שטעטל
  .פון דא

פארוואס זיי האבן נישט 
, גערופן די באטרעפנדע אליינס

איז זייער פארשטענדליך פאר 
ווייל זיי ווייסן דאך , יעדן איינעם

ביי זיך די ריכטיגקייט פון די 
אז עס איז נאר א , אךגאנצע ז

ס 'הוילער דמיון פונעם משתמש
און דעריבער האבן זיי , פאנטאזיע

נישט געקענט רופן די 
ווייל זיי , באטרעפנדע אליינס

האבן געהאט דעם זעלבן 
מיט וואס "פראבלעם 

  ".?באשולדיגט מען זיי
ווען דער גערופענער האט 
פרובירט צו פרעגן מיט 

י ווייל מען האט זי: וואונדער
חושד געווען אז זיי גיבן ארויס 

וועגן דער ווארפט , דער דורכפאל
מען איז ? מען ארויס פון שטעטל

וויץ איז געווען אז ער האט 
לעשער -שט גערופן פייער'כלומר

ד "מיט פאליס צום בנין הביהמ
אויך צוליב דעם זעלבן סיבה ווי 
פריער ווייל ער האט דארט 
געוואלט שלאפן און ער האט 

-שט געוואלט אז די פייער'כלומר
. לעשער זאלן אויפברעכן די בנין

געווען זייער א דאס איז 
און דא זענען , שלעכטער ליגן

מיר געקומען צום אויספיר אז ער 
זיך נישט פארגעברייט מיט ליגנס 

ווייל ער , בעפאר די מיטינג
וואלט דאן געהאט בעסערע 

עס איז באוואוסט , ליגנס ווי דאס
" הרוצה לשקר ירחיק עדותו"אז 

אבער ער האט אין דעם פאל 
,  טוהןניטאמאל פרובירט דאס צו

און ווי מיר האבן זיך 
-נאכגעפרעגט איז קיין פייער

" נישט"לעשער מיט פאליס 
נאר , ד"געווען ביים בנין הביהמ

ביים בנין הישיבה וואו דער 
סיסטעם איז געווען -אלארם

און דעריבער זענען , צובראכן
לעשער יעדעס -געקומען פייער

  .מאל ווען עס האט געקלונגען
ירט ער האט ווייטער פרוב

ארויסציווישן פון הינטער די 
ארבל יעדע מינוט נאך עפעס א 

און האט זיך ניטאמאל , מעשה
ווייל וואס ער , געלאזט אפפרעגן

און וואס , זאגט איז זיכער אמת
מען ענטפערט איהם איז זיכער 

ביז צום סוף האט ער , ליגנט
איהם געשיקט צום משתמש 
, אליינס ער זאל גיין צו איהם

אט געוואוסט אז אזא ווייל ער ה
פראפעסיאנאלער ליגענער ווי 

און , ראטמאן איז נישט דא
דעריבער האט ער געטראכט אז 

  .נייע רשעי הקהל
צוגייענדיג צו יענעם האט 

אז ער מען גלייך געקענט זעהן 
איז נישט אינטרעסירט אין קיין 

נאר ער איז , גערעכטיגקייט
אינטרעסירט יענעם צו זעהן 
אינדרויסן נישט קיין חילוק אויף 

און ער האט , וואסערע סיבה
גלייך אנגעהויבן צו זוכן סיבות 
מיט וואס ער שטערט פאר די 
הנהלת המוסדות און פאר די 

און אויפן פלאץ , הנהלת הישיבה
געווארן אויפגעטראכט זענען 

איינס נאכן צווייטן מעשיות וואס 
ער האט , זענען לא היו ולא נבראו

זיך איינגעבראכן אין בנין 
 האט -הישיבה איינמאל 
 ווייל ער -געלויטעט איין מעשה 

 א -האט דארט געוואלט שלאפן 
מעשה וואס איז אפילו נישט גוט 

ווייל ער האט , פאר קיין וויץ
וי צו שלאפן און אייביג געהאט ו

ער האט נישט געדארפט אין 
ערגעץ איינברעכן כדי צו האבן 

און אפילו אויב די , ווי צו שלאפן
מעשה וואלט ווען יא געווען 

פארשטייט יעדער איינער , אמת
און , אז עס איז פונקט פארקערט

אויב ער וואלט געדארפט גיין 
איינברעכן כדי צו טרעפן ווי צו 

ר נארמאלער וואלט יעדע, שלאפן
מענטש פארשטאנען אז איינער 
וואס וויל איהם אויף אזא חטא 
ארויסווארפן ווערט אנגערופן א 

און אלס איינער וואס " רשע"
האט נישט קיין שום אידיש 

אדרבה אזא , געפיל ביי זיך
איינעם וואלט מען געדארפט 
מקרב זיין און געבן וואו צו 

און נישט , שלאפן און ווי צו זיין
  .קערטפאר

א צווייטע אומגעלונגענע 

 ]4 זייט   פוןפארזעצונג [

 ] זייטנדעאויף פאלגפארזעצונג [



 9  Der Dorechfal Thursday, September 1, 2005   

 
 


  

 
 

ן מען האט 'התנגדות קעגן רבי
אבער מיר ווייסן , דארט גערעדט

 יא אז דער משתמש האט יענע
און , נאכט-נאכט געמאכט א וואך

ער האט אריבערגעשיקט מזונות 
מיט נאך אנדערע זאכן 

שטע 'ארויסציווייזן זיין כלומר
קען זיין אז דאס (, לאיאליטעט

האט איהם געשטערט אז מען איז 
נישט אריבערגעקומען צו זיין 

  !)?ווער ווייסט, נאכט-וואך
ווי אויך האט ער דאן מסביר 

 האלט מען געווען אז טאמער
דאן גייט , מיט די ראשי קהילה

, ס הנהגה'מען אנטקעגן דער רבינ
ווייל דער רבי האט דאך 

ב אין "פאר בעה... געמאכט
און ער האט , שטעטל

... און... און... ארויסגעווארפן און
לעך וואס ער האט אליינס 'פשט

, נישט געוואוסט אז ער קען מאכן
 האט ער -און דעריבער 

 גייט ער אנטקעגן -אויסגעפירט 
ווי אויך האט . נס הנהגה'דעם רבי

ער דאן מסביר געווען אז ער גייט 
פון די פיר ' אנטקעגן דעם שם הוי

  .ש ה א טהייליגע אותיות 
און ווען יענער האט פרובירט 
מסביר צו זיין פארן משתמש 

האט ער גלייך , עפעס
אויפגעשרינגען מיט אויפברויז 

ף "יי אלמיר האלטן ב"שרייענדיג 
און " דו פארשטייסט מיך נישט

מיט דעם האט ער געוואלט אז ער 
זאל ווערן איבערגעשראקן פון 
זיינע קולות און ער זאל ארויסגיין 

  .מיט גארנישט
עס איז נישט קיין שום 
פראבלעם צו האלטן אנדערש ווי 

 האט ער בתוך דבריו -מיר 
 60 - 50 איך האב א -געזאגט 

ן נישט ווי אינגעלייט וואס האלט
אבער אז א בחור פון דער , מיר

מיט ראטמאן וועלן זיי זיך שוין 
  .נישט קענען קיין עצה געבן

ען 'אנקומענדיג צו ראטמאן
דארט ווי ער איז , אין פאלאץ
ן 'ביים רבי. ה.ד, באפעסטיגט
האט ער זיי , אינדערהיים

גענומען מיט א פרובירטע אויפ
, פאלשע שמייכל אויפן געזוכט

וואס האט ליבערשט אויסגעקוקט 
ווי א שרעקליכער גרימאסע וואס 

-איינער מאכט ווען ער האט בויך
און ער האט אנגעהויבן , וויי

ארויסצוזאגן זיינע טענות וואס 
  .ער האט אנטקעגן דעם פארשוין

מיר דארפן פארדעם 
יכע יאר אז מיט עטל, באטאנען

צוריק ווען ער האט נאך פרובירט 
און ער האט , זיך ארויפצוארבייטן

געטראפן מחוצפים רעכטס און 
האט ער דאן געהאלטן א , לינקס
דיגע דרשה אנטקעגן דעם 'ברבים

בחור און האט פארפירט און 
געוויינט מיט קראקאדיל טרערן 

נס 'אז ער מאכט חרוב דעם רבי
איז און דאס ', וכו' שטעטל וכו

געווען ווייל ער האט געהאט א 
פרעזענדליכער האס אנטקעגן 

און יעצט האט ער , דעם בחור
געפינען א פלאץ ווי ארויסצוגעבן 

  .געפיהלן-זיינע האס
ער האט דאן אנגעהויבן 
ארויסצושיסן אלע זיינע ווייטאגן 
וואס ער האט געהאט אנטקעגן 

וואו עס איז דא , איהם
ם צוזאמענקונפטן אנטקעגן דע

 האט ער -ן דארט גייסטו 'רבי
איהם געזאגט מיט א קענטיגער 

 ווי למשל -ווייטאג אויפן געזיכט 
און ווען די קהילה , א כסלו"כ

מאכט מסיבות דעמאלס קומט ער 
  .נישט

מיר ווייסן נאכנישט וואסערע 

צובראכענע קאלקיולעטער וואס 
ווי (האט אנגעברענגט אלע צרות 
) ערבאריכטעט דערוועגן עקסט

, אדער קען ער נישט רעכענען
 60 -50ווייל ער האט טאקע 

אבער נישט , אינגעלייט
מיט "נאר " אנטקעגן איהם"

אדער בעסער געזאגט , "איהם
קוקט אויס אז זיי זענען "וואס 

  ".מיט איהם
עס איז נישט וועגן דער 

 האט ער געהאלטן אין -דורכפאל 
 -איין ווידעהוילן זיינע ווערטער 

, פאל שטערט מיך נישטדער דורכ
און , אדרבה זאל עס ארויסקומען

איך וויל דיר טאקע זאגן דו 
, קענסט שרייבן וואס דו ווילסט

עס גייט מיר נישט אן און עס 
און , שטערט מיך אינגאנצן נישט

די גאנצע זאך צו דו מאכסט דעם 
דורכפאל צו נישט דאס איז נאר א 

  ,יי"קליינער סלייס אין די ּפ
האט ער די גאנצע און בכלל 

צייט ארומגערעדט וועגן דעם 
יי דאס איז א קליינע סלייס אין "ּפ

און דאס איז א גרויסער , יי"די ּפ
און יענץ איז , יי"סלייס אין די ּפ

ווי עס . יי אליינס"גאר דער ּפ
קוקט אויס האט מען איהם 
אוועקגעריסן דאן פארן 
אריינבייסן אין א זאפטיג שטיקל 

ין אז עס איז געווען א קען זי, יי"ּפ
-אדער גאר א בהמה, יי"ּפ-עפל

אנדערע האבן זיך , יי"ּפ
אויסגעדריקט אז עס איז 
אינטרעסאנט אז ער האט זיך נאר 

און , יי"אויסגעדריקט וועגן די ּפ
ער האט נישט געזאגט אז עס איז 

, .ג.ד.א קליינע שטיקל סטעיק א
אויף דעם טראכט ער דאך אסאך 

  .?נישט אזוי, יי"מער ווי פון א ּפ
ווי מען גיבט אונז איבער איז 

פרעמד גייט ארום האלטן 
אנדערש דאס קען איך שוין נישט 

מיר האבן דען נישט , דערליידן
גענוג אייגענע שמוץ אז מיר 
דארפן צוקומען צו פרעמדע 

און מיט וואס בין איך ?, שמוץ
 האט יענער -מער פרעמד ווי דיר 

דאן האט ער געמאכט , געפרעגט
ווייל , דיגער אויפטרעף'וראא מ

ער איז שוין אינגערמאן בשעת 
ווייזט , !יענער איז נאך א בחור

אויס אז אונזער ליבער משתמש 
האט שוין פארגעסן וויאזוי ער 
, האט אויסגעקוקט אלס בחור

ווען מען האט איהם פארשיקט 
 און ער איז - מיט רעכט -פון דא 

כסדר צוריקגעקומען און זיך 
און יעצט , שטעלטאנטקעגן גע

קומט ער שרייען אז מען שטעלט 
, זיך אנטקעגן די הנהלת הישיבה

ישע חילוקים פון 'און מאכט גאונ
און דאס , בחורים מיט אינגעלייט

אז דער בחור האט געלערנט דא 
און , נ"קרוב צו צען יאר מיט מסי

ער איז נישט געווען עפעס א 
ווייל מען האט " הערא"גרויסער 

קט און ער איז איהם פארשי
די אלע ' צוריקגעקומען וכו

גרויסערייען פונעם פוסטן 
און מען האט נאך , משתמש

, געהאלטן דרשות אנטקעגן איהם
, ט'רודף'און מען האט איהם גע

און ער איז געבליבן דא מיט 
דאס איז פארשטייט זיך , נ"מסי

ווייל ער גייט אנטקעגן , גארנישט
 -? ווער געדענקט נאך!  נו-די 

  .ש ה א טפיר הייליגע אותיות 
ווי אויך האבן שטעטעלישע 
אידן שטארק הנאה געהאט ווי ער 

 60 - 50האט עפעס פלוצים 
אינגערלייט וואס האלטן 

ווי עס ווייזט , אנטקעגן איהם
אויס האט ער נאך אלס די 

 ] זייטפון פריערדיגעפארזעצונג [

 ] זייטאויף פאלגנדעפארזעצונג [
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דעמאלס מוזן זיי , א מנין שבת

זיך יא אריינמישן ווייל דאס איז 
דאך איינע פון די עיקרים אין די 

אבער אזעלכע , אמונה
קלייניגקייטן ווי ארויסווארפן 

ט וואו צו בחורים וואס האבן ניש
דאס מוזן זיי זיך נישט , גיין

אריינמישן און זיי קענען שטיין 
גלייכגילטיג אין די זייט און זיך 

  .צוקוקן
און אין איינע פון די זיצונגען 
וואס מענטשן האבן אפגעהאלטן 

און מען האט , מיט בית הורעה
. ג.ווי קען אן א, געשטורעמט

קהילה גיין טוהן שריט אנטקעגן 
ינדערצייט וואס עס איז מענטשן א

נישט דא קיין שום ראיות אז זיי 
האט זיך איינער פון די . טוען דאס

מויצן אנגערופן מיט א ביליגקייט 
אין וואס איז דער "אויף די ליפן 

נפקא מינא צו עס איז דא ראיות 
כאילו מען האנדלט " ?צו נישט

נישט דא וועגן מענטשן נאר 
צו און די שאלה איז , וועגן הינער

ן אדער "האר-ג"עס איז לע
וואס הייסט וואס א , ש"קוירני
 האט מען איהם באלד -? חילוק

 פארוואס האט -צוריקגעפרעגט 
מען געדארפט אויספרעגן עדות 

נישט אויב עס , אין די סנהדרין
  ?איז דא ראיות אדער נישט

דער סוף מיט די בית הורעה 
איז געווען ווי איינער דארט האט 

ואס דארפן מיר זיך פארו: געזאגט
אריינמישן און מיר זאלן זיין די 

  ?וואס וועלן ארויסווארפן
דוכט זיך אז קאמענטארן 

  !!!זענען איבריג
אבער אזויפיל ווילן מיר יא 

אז אויב זיי ווייסן אז , צולייגן
ווען זיי וועלן זיך אריינמישן 
וועלן זיי זיין די וואס וועלן 

ן אז זיי ווייס. ה.ד, ארויסווארפן

אינמיטן זיין רעדן אריינגעקומען 
קענטיג , א"ר שליט"ק אדמו"כ

איבערגעשראקן פון די ביטערע 
קולות וואס מען האט 

און , אריינגעהערט אין זיין צימער
האט זיך , דער עזות פנים

נאר , ניטאמאל אויסגעדרייעט
 נישט -ווייטער געשריגן 

 אננעמענדיג זיך פארן -עסן פארג
און ווען מען האט איהם , ן'רבי

אויפגעמערקט אז דער רבי 
האט ער זיך נישט , שטייט דא

וואוסנדיג געמאכט און ווייטער 
עס איז "זאגנדיג , געשריגן

  ".בסדר
בקיצור דער מיטינג האט זיך 
געענדיגט ווען דער משתמש האט 

-תירוצים-געזען אז זיין קולות
ן באגאזש איז שוין רייע'טענה
דעמאלס איז ער פלוצים , ליידיג

און ער האט " ביזי"געווארן זייער 
אויסגעשריגן מיט א געמאכטן 

איך האב געמיינט אז "אנטוישונג 
איך האב , איר פארשטייט מיך

ס צו רעדן און מיט ענק נישט ווא
  ".די טיר איז דארט

  
זענען , אין אן עקסטערן אקט
עגאנגען צענדליגע אינגעלייט ג

און , געגאנגען צו די בית הורעה
איז דאס א בית : געפרעגט

אדער סתם א מיטינג ? הורעה
און אויב לשיטתכם איז , שטיבל

איז דאס אויך , עס א בית הורעה
א סנהדרין וואו מען מעג 

  ?ענען דיני נפשות'פסק
דער בית הורעה האט געזאגט 
אז זיי קענען זיך נישט 

ילה מעג ווייל די קה, אריינמישן
אבער , טוהן וואס זיי פארשטייען

 האבן אנדערע זיך אויסגעדריקט -
 ווען מען מאכט -אין אויפברויז 

 וואס האבן נאך -אינגעלייט 
, עפעס א אידיש געפיל ביי זיך

און קענען נישט צוקוקן ווי מען 
ער פאר 'לכע רשעותטוט אפ אזע

 -אומשילדיגע מענטשן 
ארומגעגאנגען און געוויזן פאר 
עטליכע ראטמאן איינגעשטעלטע 

והיה כי "דעם פסוק אין די תורה 
" יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני

י וואס שרייבט "און דער רש
דארט אז עס רעדט זיך ביי יעדער 
מענטש וואס מען פייניגט און ער 

ל זיך האט נישט ווער עס זא
און , אננעמען פאר איהם

פארשטייט זיך אז ווען זיי האבן 
דאס דערזען זענען זיי אלע ווילד 

און עס האט זיי שיער , געווארן
די , געכאפט דער אפילעפסיע

 -קהילה ווייסט וואס זיי טוען 
, האבן זיי געשריגן אן קאנטראל

" מען האט געמאכט א מיטינג"
, האט א צווייטער געענטפערט

יזט אויס אז ווען מען מאכט א ווי
מיטינג דעמאלס איז מותר כל 

און דאן מעג מען פייניגן , עבירות
מען ? סטייטש, וועמען מען וויל

  !האט דאך געמאכט א מיטינג
דער עולם שטייט גרייט צום 

און פון אלע זייטן הערט , קאמפף
מען אז אויב וולן זיי גיין ווייטער 

ן ער וועט מע'מיט זייערע רשעות
און מען , עס מער נישט צולאזן

וועט ארויסגיין מיט א שטארקן 
  .כח אנטקעגן זיי עדי השמדם

 והאלוקים יבקש את הנרדף 
 

, אז זיי קענען גארנישט אויפטוהן
 במחילת כבוד -דאן מעגן זיי 

 ארויפלייגן א גרויסער -תורתם 
שלאס אויף די גאנצע בית 

און מען וועט קענען , הורעה
  .פרעגן שאלות אין מאנטרעאל

-------------------------------  
מיטן אנדערן בחור פאר 
וועמען זיי האבן געשיקט די 

ער פאר וועמען האט ד, מעסעזש
מען האט געהייסן איבערגעבן 
דער מעסעזש באלד מודיע געווען 
אז ער פלאנט נישט צו ווערן דער 

און , לוי-טרעגער פון בני-פאסט
, אז ער וועט עס נישט איבערגעבן

און ביותר ווען דער מעסעזש איז 
אזא איינס וואס וועט פייניגן א 
בחור וואס האט זיי קיין שום 

און ,  געטוהןשלעכטס נישט
דעריבער האבן זיי געשיקט 
איינער פון זייערע משרתים אז 
יענער זאל איהם איבערגעבן דעם 

אויף יענעמס פראגע , מעלדונג
פארוואס ער דארף אוועקגיין פון 

זיי : האט יענער געענטפערט, דא
עס ! ווילן נישט זאגן פארוואס

  .איז א חוק בלי טעם
און ווען יענער האט זיך 

יט זיך אויך נישט פארשטי
האבן , וואוסנדיג געמאכט דערפון

זיי געשיקט גוים וואס זאלן 
יענעם אויפוועקן אינמיטן די 
נאכט און אויפברעכן יענעמס טיר 
און ארויסווארפן יענעם מיט אלע 

  .זיינע זאכן פון דארט ווי א הונט
פאר אייניגע קען עס 

. בי. דזשי. דערמאנען פון די קעי
עסטן פלעגן אויך וואס זייערע אר

און , פארקומען אינימיטן די נאכט
אלע זייערע משפטים זענען אויך 

און זיי , געווען א חוק בלי טעם
  .זענען אויך אלס געווען גערעכט

פאריגער שבת זענען אייניגע 

 ] זייטפון פריערדיגעפארזעצונג [
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ליינער פארן איבער האקן ' די לי

אבער דאס איז די 
 שרעקוועדיגסטע פון די

און מיר ראטן אז איר , שמועות
זאלט אייך קודם אראפזעצן 
ערגעצוואו אדער זיך שטארק 

ווייל איר קענט אייך , אנכאפן
נאך דערזעהן נאכן ליינען אלס 

דער "ארויסגעבער פון 
זיי , צוריק צום ענין, "דורכפאל

: האבן ארויסגעלאזט א שמועה
מען ווייסט שוין ווער עס גיבט "

? וויאזוי" לארויס דער דורכפא
ט 'בָאג'מען האט גע! הערט נאר

און מען , מאשין-איינעמס פעקס
איז געוואויר געווארן אז יענער 

- אויפן פעקס-מאכט דארט 
גאר , ... דער דורכפאל-מאשין 

  ?נישט אזוי! שרעקוועדיג
דער דורכפאל ארויסגעבער 

 האט געלויטעט איין -געכאפט 
 מען האט געטראפן -שמועה 

... ?ווער(מפיוטערס אייניגע קא
... ?ווען... ?וויאזוי... ?וועמענס

און מען דארט געטראפן !) תיקו
, ס פון דער דורכפאל"אלע פייל

און מען ווייסט קלאר וועמענס 
און ווער עס האט עס , עס איז

יענער וויל זיך , ארויסגעגעבן
אבער מען , נאכנישט מודה זיין

לאר אז יענער איז קווייסט שוין 
 עס האט ענק משמח כ"ע, עס

אויב נישט דאן ליינט ? געווען
אפשר וועט עס אייך , ווייטער

  .באלד משמח זיין
מען ווייסט שוין ווער עס 

 זאגט א -מאכט דער דורכפאל 
מען קען נישט ?  ווער-דריטער 

זאגן אלעס אבער אזויפיל קען 
מען האט , מען יא דערציילן

אראפגערופן פאר גרויסע 
 וואס געלטער א קאמפאני

ספעציעלירט זיך אין די זאכן און 
זיי זענען פונקטליך געוואויר 
געווארן ווער עס גיבט דאס 
ארויס און מען איז צוגעגאנגען 

אלעס (צו די ארויסגעבער און 

 זיך צוריק אן דעם זאק אויף טוען
די פלייצעס און גייען ארום ווי 
אבלים שרייענדיג מיט א 
קענטיגע יאוש וואס כאטשיג 
זייער פרובירן קענען זיי עס 

מיר ווייסן : "נישט באהאלטן
, ווער עס מאכט דער דורכפאל

מיר ווילן עס נאר נאכנישט 
  ".ארויסגעבן

ווי אויך פרובירן זיי מיט אן 
פנקייט ארויסצולאזן אומבאהאל

פון צייט צו צייט שמועות 
וועגן זאכן וואס , הפורחות באויר

זיי גייען טוהן און וואס זיי האבן 
אלעס כדי אפצושרעקן , געטוהן

די ארויסגעבער פונעם 
פרעסטיזשפולער אויסגאבע אז 
זיי זאלן שוין אויפהערן מיט 

זיי זענען שוין , זייער ארבייט
ויסן ווער גרייט נישט צו ו' אפי

אבער , עס גיבט דאס ארויס
  .כאטשיג זאלן זיי אויפהערן

און אט האט איר א טייל פון 
, זייערע שרעוועדיגע שמועות

וואס דערשרעקט ווער עס הערט 
  .נאר דערפון

 -מען האט געכאפט עימיצן 
 -ביצה . מיט די הילף פון מס

ארויסקומען פון איינעמס אפיס 
און יענער האט געהאלטן אין 

הערט נאר איר וועט ... זיין האנט
יענער איז , נישט גלייבן די אויגן

פון דארט ארויסגעקומען מיט א 
נישט ....!!! 'ּפ"געלע ענוועלא'

מער און נישט ווייניגער נאר מיט 
און דאן , ּפ"א געלע ענוועלא

זענען זיי געוואויר געווארן אז 
מיר האבן געכאפט , דאס איז עס

ז יענער דאס אי, די פאברעכער
די (, פ"מיטן געלן ענוועלא

רעדאקציע פלאנט פון היינט און 
ווייטער נאר צו ניצן ווייסע 

עס זאל נישט , ס"ענוועלאפ
  ).צוקומען צו קיין חשדות

דא , א צווייטע שמועה איז
ווילן מיר זיך אנטשולדיגן פאר 

מען האט ) גייט אין איין אטעם
זיי אויפגעוויזן אז זיי מאכן עס 
און זיי האבן זיך מודה געווען 

 מען און זיי האבן געבעטן אז
זאל נישט דערציילן זייער נאמען 
און זיי גייען עס מער נישט 

 אזוי האט -, ארויסגעבן
און צו , געלויטעט איין שמועה

: איר גלויבט עס יא אדער נישט
עס איז געווען א מעסעדזש אין 
די רעדאקציע מיט בערך אזא 

  .אינהאלט
נאך א גאר שרעקוועדיגער 

און , סטראשע איז ארומגעפארן
דאקציע האט זיך דערפון די רע

אז : אויף אן אמת דערשראקן איז
זיי האלטן אינמיטן אויפקומען 
ווער עס איז דער וואס זאגט 
אריין די מעסעדזש אין די 

מאשין פון די -ענסרינג
און דאן גייען זיי , רעדאקציע

אויפקומען ווער עס גיבט עס 
אבער דא איז די , ארויס

רעדאקציע גרייט אויסצוזאגן א 
 פארשטייט זיך בתנאי אז -ד סו

מען וועט עס נישט איבערגעבן 
 אז -פאר די ראטמאן פארטיי 

ווען זיי וועלן ענדיגן די 
אויספארשונג וועלן זיי געוואויר 
ווערן אז דער וואס רעדט אריין 

מאשין איז נישט -אין די ענסרינג
" ביל געיטס: "קיין צווייטער ווי

פאר ווער עס איז נישט (
ר גיבט ארויס ע, באקאנט

) ט קאמפיוטערס"מייקראסאפ
טימע וואס רעדט דארט און די ש

אריין איז א שטימע פון 
: געדענקט אבער, קאמפיוטער

נישט אויסזאגן פאר די ראטמאן 
  .רעזשים

פון אנדערע אינסטאנצן 
האבן מיר געהערט אז מען 
ווייסט קלאר ווער עס גיבט דאס 

ווייל איינער פון די , ארויס
ארטיי האט באקומען ראטמאן פ

-דער דורכפאל אויף זיין אי
און ער ווייסט נאר פון , ל"מעי

 ]4 זייט   פוןפארזעצונג [

ל "מעי-איינעם וואס האט זיין אי
און עס מוז זיין אז , אדרעסס

  .נעקסט, יענער גיבט עס ארויס
פון א קראנטן מקור האבן 

 -מיר געהערט אז זיי גייען זיך 
 -אדער האבן זיך שוין 

יציי געוואנדן צו די פאל/ווענדן
כדי נאכצוגיין פון וואו מען האט 

" דער דורכפאל"ארויסגעשיקט 
און אזוי וועלן זיי אויסגעפינען 
פונקטליך ווער עס ארבייט אין 

מיר וואונטשן , אפיס-די פאסט
און ווי , זיי א גרויסער הצלחה

אויך בענטשן מיר זיי פון טיפן 
הארצן אז ווען זיי וועלן 

 נישט געוואויר ווערן אז זיי האבן
אויך , דעם געזוכטן פארשוין

נאכן נאכגיין מיט פאליציי און 
זאל עס זיי נישט צו , .איי. בי. עף

  .שטארק שאדן צום געזונט
פון אן אנדער פלאץ האבן 
מיר געהערט נאכזאגן א 

עס מוז זיין , ל'דיגן פשט'מורא
אז די יעניגע וואס די ראטמאן 

אז זיי , פארטיי פארדעכטיגט זיי
ווייל זיי זענען דאך , זענען עס

 דא דארף -? בחורים נישט אזוי
ווייל , מען שטארק האלטן קאפ

אז נישט וועט מען נישט קענען 
דיגן 'מיטהאלטן מיטן חריפות
 -ל 'גאנג פונעם געדרייעטן פשט

און מילא אינגעלייט האבן דאך 
זיי גייען אין , וואס צו טוהן

האבן א ווייב און קינדער , כולל
וואס האבן ? בחוריםאבער ' וכו

?, בחורים צו טוהן איבערן טאג
עס מוז זיין אז זיי מאכן דער 

ווייל וואס דען קענען , דורכפאל
זיי טוהן זיי האבן דאך נישט קיין 

דאס איז . ווייב און קינדער
געזאגט געווארן דורך איינעם 
האלטנדיג זיך פאר אן 
ארויפגעקוקטער כולל 
 אינגערמאן און דרייענדיג מיטן

, ישן בליק'פינגער מיט אזא לומד
האט ער אזוי כלאחר יד 
ארויסגעווישט פון הונטער די 
, ארבל אזא שיינעם פשעטל

  !געוואלדיג
דאס זענען מען ווייניגער די 
שטארק שרעק אנווארפנדע 
שמועות וואס מען האט 

ליצירט כדי צו ווארפן שרעק ּבָאּפ
 ]23 זייט   אויףפארזעצונג [
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דיגע טאהשער 'מיינסט אז די אמת

, אדער פארטיי מענטשן, חסידים
וועלן דא ) אדער פארטיי אנוסים(

, און די אנדערע וועלן גיין, בלייבן
און דו וועסט קענען געוועלטיגן 

אבער דו .  ווי אזוי דו ווילסטדא
מאכסט א גרויסער גרייז אדער 

,  ווי עס רופט זיך-" מיסטעיק"
און די , גיין וועלן די וואס קענען

וואס ווילן זיך מוסר נפש זיין פאר 
 וואס הייבט ליידער אהן -רוחניות 
דיגע 'און ווי אויך באמת, צו פַאלן

חסידים וואס האלטן נישט ביים 
  .דו טוסט דאצוקוקן וואס 

אבער  ב ל י י ב ע ן  וועלן די 
און , וואס האבן נישט קיין ברירה

דאס קען זיין ווי דו רופסט זיי  ט 
אדער ,  א ל י ב א נ ע ר

וויאזוי דו האסט זיי , ברעסלאווע
וויל דו , דאן א נאמען געגעבן

האסט געוואלט ארויסברענגען 
דיין פאלשע געטריישאפט צום 

ארפן דא וואוינען און זיי ד, ן'רבי
, ווייל זיי קענען נישט מופען

אדער זעען נישט איין אז עס איז 
, ערגעץ אנדערש בעסער ווי דא

און זענען גרייט על אפך וחמתך 
און ווי די זאך , דא צו בלייבן

קוקט אויס וועט עטס זיך ממילא 
און . ל"וד, צושלאגן צווישן זיך

מיר וועלן פון דערווייטנס דאס 
  .וזן צוקוקןליידער מ
ת דארף נישט אונזערע "השי

, עצות און איז שטערקער פון דיר
און מיר וועלן איהם לאזן פירן זיין 

" דיין טאג"אבער , וועלט אליין
און מיר קענען , וועט אויך קומען

נאר האפן אז עס וועט נאך זיין 
  ,פאר ווען און פאר וואס

וואס שרייבן אונטער מיט 
  צער

  א"שליטר "ק אדמו"חסידי כ
די טירן פון תשובה . ב.נ

זענען אלס אפן און דו קענסט זיך 
נאך אריין כאפן און תשובה טוען 

און , און מאכן ווייניגער שאדן
 .פארריכטן וואס מען קען נאך

 

  ,,רטןמיט דיר צו שפילן אפענע קא
דער רב איז באמת זייער א 

אבער ער איז , וואוילער מענטש
און ער וועט , נישט ווי זיין טאטען

דער רבי , דאס קיינמאל נישט זיין
א איז א קדוש פון געבורט "שליט

ווייל דו " נישט"און ער איז הייליג 
נאר , טיטוליטירסט איהם אזוי

ווייל ער האט אויף זיך געארבעט 
יך צוריסן פאר אלע יארן און ז

און אויסגעטוהן פון , ת"השי
און ווייסט אפילו נישט , גשמיות

ן וואס דו 'פון דיינע משוגעת
צו איז דאס א , גיבסט איהם

בענקל זעקס מאהל גרעסער פון 
, צו איז דאס א פירהאנג, איהם

  .אדער ווייס איך וואס
דער רב וועט נישט באקומען 

און , און נישט קדושה, מער שכל
זענען נאך אלס גרייט איהם מיר 

צו רעספעטירן א סאך מער ווי עס 
טאקע ווייל ער קומט , קומט איהם

ר "ק אדמו"פון אזא קדוש ווי כ
אבער מיר וועלן זיך , א"שליט

איין מינוט ' נישט איין רעדן אפי
איז ) מייק ווי ער רופט זיך(אז ער 

  .און וועט זיין אונזער רבי
און דא שטעקט דיין טעות 

, ס עס מיינט א טאהשער חסידווא
א חסיד איז איינער וואס גייט אין 

און עס , ס וועגן'א"רבינו שליט
איז נישט קיין שום חילוק אויף 

ווי לאנג ער מיינט צו . זיין לבוש
צו ער , ת און זיין תורה"דינען השי

אדער , א ספרדי, איז א ליטווישער
, ער גארטל'א חסיד אהן א טאהש

ך אלס א חסיד איז ער נא. ג.ד.א
  .ן'פון רבי

איין טעות אבער וואס דו 
סטו 'מיינסט און מיט דעם חלום
דו , דיינע חלומות אגאנצן טאג

ווילן זיין מיט אים און מיטהאלטן 
  ,וואס עס איז נאר מעגליך

מיר אלע ווילן בלייבן  .2
ווי לאנג אונז קענען , וואוינען דא

ווי מיר , און בגשמיות, ברוחניות
 ,ייטער ערקלערןוועלן וו

מיר רעספעקטירן אלע  .3
, א"ר שליט"ק אדמו"קינדער פון כ

אויף אזוי לאנג ווי משה רבינו 
און , וואלט זיי רעספעקטירט

 .לאמיר יעצט גיין ווייטער
דו האלטסט און שרייסט 

ו א "שטענדיג אז מען איז ח
א "ר שליט"ק אדמו"מתנגד פון כ

אויב איינער האלט נישט פון זיין 
 ער איז אזוי הייליג ווי קינד אז
לאמיר נישט אריין גיין (, דער רבי

ווי אזוי דו פירסט דיך אויף צו די 
און ווען דו , ל"ס קינדער וד'רבי

מיינסט אז קיינער זעט נישט ווי 
) ,דיג דו רעדטס צום רב'חוצפה

אבער לאמיר דיר זאגן ווי אזוי 
ביי אונז איז , מיר קוקן אן די זאך

צ איין " ביז ביגודא און וועט זיין
און דאס איז , הייליגער איד

, א"אונזער הייליגער רבי שליט
און מיר האבן אלס געוואוסט 

ו " ח120וואס ווארט אונז נאך די 
אויב משיח צדקינו וועט נישט דא 

און מיר וואלטן נאך אלס , זיין
געוואלט אויב עס וואלט געווען 
מעגליך דערנאך דא צו זיין בשבת 

י העכסטע סטאנדארט אחים מיט ד
וואס טאהש איז , פון רוחניות

געווען א סעמפל וואס דער 
  .הייליגער באשעפער וויל

וואס מיר האבן נישט "
אז ליידער וועסטו , איז" געזען

אנקומען און טוהן דיין שמוציגע 
ממילא בלייבט אונז נאר , ארבעט

: און דאס איז, איבער איין ברירה

  ד"בס
ביטע אריינשטעלן די בריוו 
וואס איז געווידמעט פאר משה 

  ראטמאן
בוד משה ראטמאן לכ

ר "ק אדמו"משתמש עם הקודש כ
  א"שליט

מיר ווייסען אלע קלאר מיט 
יג און וואס דו פארפירסט שטענד

דו פרובירסט אונז אויסצולערנען 
, וואס עס מיינט א טאהשער חסיד

און , א"א חסיד פון רבינו שליט
איינער וואס מעג בלייבן וואוינען 

  ,.וו.א.אין טאהש א
לאמיר דיר אבער מסביר זיין 
ווי אזוי דער דעת הקהל און דעת 

פון רבנים תלמידי חכמים (תורה 
אויף וואס זענען נישט אנגעוויזן 

די קהילה און קענען זאגן זייער 
ת וויל און "מיינונג ווי אזוי השי

זענען נישט אין די קאטאגאריע 
ויסלף , ליידער פון שוחד יעור

  .און וואס זיי האלטן, איז) 'וכו
מיר לעבן נישט אין א פיר 
עקעדיג וועלט ווי דו מיינסט אז 
מיר פארשטייען נישט וואס דא 

מיר ,  אזויעס איז נישט, גייט פאר
ק "זעהן פונקטליך די מצב פון כ

און ליידער ווי , א"רבינו שליט
אזוי מען איז זיך משתלט אויף 
אים און ער קען נישט זאגן זיין 

און אויך זעען מיר אלע , מיינונג
אנדערע זאכן וואס איז נישט צו 

און , לייגן אויף פאפיר
ארויסצושרייבן שאין הנייר 

  .סובלתן
לן אויף לאמיר עס צוטיי

  :פארשידענע קאטאגאריעס
מיר אלע האבן דעם  .1

און האלטן איהם פאר , ן ליב'רבי
און מיר , אונזער רבי און מדריך














 ]24 זייט   אויףפארזעצונג [
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  .זאל שטארק אכט געבן דערפון
ציטערניש וועט זיין -די ערד

א תוצאה פון דעם שטארקן 
קראך וואס וועט ווערן פון די 
צוזאמענפאל פון די ראטמאן 

וואס וועט , פארטיי
ווארשיינדליך פארקומען אין די 

ון דעם און פ, נאנטע טעג
שטארקן זעץ וואס וועט געהערט 

און ווי אויך פון די קולות , ווערן
וועט דאס , פון די חיות

  .פארקומען
א ווארטזאגער פון די 
אדמיניסטראטאר האט געלאזט 

אז די נייע דירות זענען , מעלדן
און די , פארזיכערט פונעם קראך

וואס וואוינען דארט וועלן נישט 
 ווייל עס האבן וואס זיך צו זארגן

וועט נישט עפעקטירן בכלל 
  .אויף די נייע דירות

  
ותגעש ותרעש הארץ 

  ומוסדי הרים ירגזו 
 

די סייענטיסן האבן 
איבערגעגעבן א ווארענונג פאר 

אז , וינערע איינווא'די טאהש
מען זאל זיך רישן אויף אן 

ציטערניש וואס -ערנסטער ערד
וועט ווארשיינדליך פארקומען 
אין די נאנטע טעג דא אין קרית 

  .טאהש
ווי באקאנט קען מען 
געוואויר ווערן פון די קולות און 
, פארשידענע תנועות פון די חיות

וואס די סייענטיסטן קענען 
ט דערפון אפלערנען אויב עס ווע

און ווי , ציטערניש-זיין אן ערד
  .גרויס דאס וועט זיין

איצטער האבן זיי געמאלדן 
אז פון די קולות פון די חיות פון 
דאהי קוקט אויס אז עס וועט 
-פארקונען אן ערנסטע ערד

ציטערניש וואס וועט ווערן 
 אויפן ריכטער 0.9געמאסטן 

וואס ווי באקאנט איז דאס , וואג
 און מען ,גאר א שטארקער מאס

 

  
  

      

געדארפט שטיין ווייט פון איהם 
ער איז נאך , כמטחוי קשת

וי די געסט וואס אזויפיל ערגער ו
דער ראש הקהל האט געברענגט 
די וואך און מען האט איהם 

ווי , ארויסגעשייגעצט פון דארט
איז דער שרייער געווען ווען דער 

ן 'מאסקין גייט אריין צום רבי
דאס ווערט נישט , מיט זיין גויטע

? גערעכנט אלס א שמוציגע זאך
נאר ווען דער ראש הקהל 

ברענגט ברענגט איינעם דעמאלס 
וואס איז דער ?, ער גויטעס

באדייט פון די ביליגע און 
נארישע חנופה פאר אזא 

ווי אזוי ? אויסוואורף ווי ער
קענט איר ארויסהענגען 

מאסקין . ג.פלאקאטן וועגן א
ווען עס שטייט דערויף , דירות

דעם נאמען פון אזא איינעם וואס 
מען וואלט געדארפט 
ארויסטרייבן פון דא מיט 

ווי שעמט איר זיך , נותבזיו
  ?נישט

צו די רעדאקציע איז 
אהליגע אריינגעקומען אומצ

מעסעדזשעס אז עס גייען זיך 
צוזאמען נעמען די וואך אייניגע 
אינגעלייט און אויב גייט דער 
עוכר ישראל און שייגאץ 

ד וועט "אריינקומען אינעם ביהמ
מען איהם ארויסטראגן פון 
 דארט בידים ער זאל זיך נישט
, וואגן צוריקצוקומען נאכאמאל

אויב דער אדמיניסטראטאר וויל 
שטארק זיין בידידות מיט איהם 
קען ער אראנזשירן מיט איהם א 
, מיטינג ערגעץ אנדערשוואו

דער , נישט אין אונזער שטעטל
שטעטל איז נישט געמאכט 
געווארן פאר קיין מקום מקלט 

און , פאר געמישטע הייראטן
פארדעקן זיינע פאר ווער עס וויל 
און וויל זיך , שמוציגע מעשים

אביסל א לעב טאן אויף די 
עלטערע יארן אויף אונזערע 

מיר וועלן איהם , ביינער
  !!!ד"ארויסטראגן פון ביהמ

  
 ובערת הרע מקרבך 

 

אדמיניסטראטאר נעמט איהם 
דארט אויף יעדע וואך מיט א 
-וואונדערליכע גאסט

און ווי , פריינדליכקייט
יך אז אלע וויינען פארשטענדל

פונעם אדמיניסטראטאר זענען 
און ער מאכט יעדע וואך , נסך-יין

קידוש און טרינקט וויין וואס איז 
ער וועט מן ' און אפי, ריין נסך

, הסתם זאגן אז עס איז מבושל
ווייסן מיר אבער קלאר אז זיינע 
וויינען אין שטוב זענען נישט 

  .מבושל
-דער צווייטער ביטערער

ר פאקט איז אז דער קאמישע
עוכר ישראל זיצט יעדע וואך 

נס טיש און באקומט 'ביים רבי
שריים מיט א העפליכקייט 

די ראשי , פונעם משתמש אליינס
קהילה זיי טארן נישט באקןמען 

ן ווייל זיי 'קיין שריים פונעם רבי
און , ן'זענען מתנגדים צום רבי

דער רבי אליינס שיקט זיי ' אפי
 בעהט אז מען ארויף שריים און

דאך טאר , זאל זיי עס איבערגעבן
מען נישט ווייל זיי זענען דאך 

אבער דער שייגאץ און , פסול
אויסוואורף ער איז דאך יא א 
טאהשער חסיד און ער דארף יא 

, ן'באקומען שריים פונעם רבי
און ווי אויך מעג מען איהם 
פארשטייט זיך אריינלאזן צום 

 צוליבן אויך, ן ווען ער וויל'רבי
ער איז , זעלבן טעם פון פריער

ער חסיד און גייט 'דאך א טאהש
ער שטעלט , נס דרכים'אינעם רבי

ס 'זיך נישט אנטקעגן דעם רבינ
הנהגה ווייל ער פרובירט דאך 
אונטערצוברענגען די ראשי 

און ווי אויך גייט ער מיט , קהילה
  ...כ"משא, ע קאפל'א טאהש

דער ציבור קאכט און ברויזט 
יף אזא אקט פון אריינברענגען או

דעם עוכר ישראל צו אונזער 
, שטעטל און איהם מקרב זיין

אזא איינער וואס האט חתןנה 
ל "און וואוינט מיט א גויטע רח

וואלט דאך געדארפט זיין אסור 
און מען וואלט , לבא אל הקהל

 ]2 זייט   פוןפארזעצונג [
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און דער , שמש-איז נאר א שלאק
אנדערער טוהט עס נאר פאר 

  .ן"אטענטשא
אלענפאלס לאמיר האפן אז 
ווען די ראטמאן פארטיי מיט 

ארשונגען אלע זייערע אויספ
וועלן דערגרייכן דעם הויכן 
וואנט וואס זיי ועלן נישט קענען 

וועלן זיי , גיין ווייטער פון דארט
זיך כאטשיג נישט צו שטארק 

  .צוקלאפן
והמם מהומה גדלה עד 

  השמדם

ווערן ווער עס גיבט ארויס דער 
דורכפאל וועט איר זיך 

און , פארשטעקן פאר בושה
ביזדערווייל קענט איר ווייטער 
אנגיין און זוכן ווער עס גיבט 
' דאס ארויס און איר קענט אפי

מודיע זיין אז דער גיבט עס 
, ארויס און יענער גיבט עס ארויס

ואך האט שוין דער און פאריגע ו
משתמש געהאט א פערטיגער 

ווי , אנאליז אויף די ארויס געבער
דער גיבט עס ארויס : פאלגנד

און יענער , ווייל ער וויל העצן

פארטיי געבעטן נאכאמאל צו 
ווארפן טעראר און פרובירן צו 
ציהלן אביסל בעסער כדי עס זאל 
כאטשיג דערגרייכן צו די 

  .רעדאקציע
און מיר קענען זיי נאכאמאל 
זאגן ווען איר וועט געוואויר 

, און טעראר אויף דער דורכפאל
איז נישט אבער די טעראר 

געווארפן געווארן אינעם גוטן 
און עס האט נאכנישט , ריכטונג

, דערגרייכט צו די רעדאקציע
דעריבער ווערט די ראטמאן 

 ]11 זייט   פוןפארזעצונג [
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נישט געבויט מיט א פליישיגע  
רעסטאראנט ווייל ער האט 
געהאלטן אז ווען אידן לערנען 

אווע און מקוה אפילו דארף זיין ק
  .דו פלאנסט צו מאכן געלט

עלטערן וואס האבן = ת "ת
נישט קיין געלט וועלן מוזן 
צאהלן יעדע חודש נישט קיין 
חילוק צו מען האט זיי יא געצאלט 
וועידזשעס צו נישט דרך אגב די 
חשובע מנהל וואס האט מיט זיין 
טענה אז די ניימאנס ווילן נישט 

 די מלמדים געבן קיין געלט פאר
דארף מען זיי ווארפן דארף יעצט 
ארום גיין נאך געלט כדי די 

  מלמדים זאלן באקומען געלט
)-( 

 

ט אוועק פראפיט ווייל ער הא
גענומען פון א אינגערמאן די 

 דאלער א וואך און 100עקסטער 
געהייסן אז ער טאר נישט 
פארקויפן קיין בראנפן אין 

 אויב פעלט נאך -. אבריכים
אביסל פון געלט אויב מען דארף 
עפעס פאררעכטן וועט מען אוועק 
נעמען די קאווע ביינאכט ווען 
הונדערטער אינגעלייט לערנען 

ם גייט דאס נישט אהן ער און איה
פלעגט זאגן אז גיי אין סאטמאר 

! משה. וועסטו זען וואס מען געט
דא איז נישט סאטמאר די שטעטל 
האט א איד געבויט וואס ער איז 
די צדיק הדור און ער האט דאס 

ביז ער איז געקומען ביז ער איז 
ער גייט , געקומען אויף א המצאה

רעין וואשן נעמען דעם רב און ב
אז די ניימאנס מיט לאווען פאקן 
געלט אין גרויסן און ער קען מאכן 
די געלט ווי מיר קענען שוין די 
סיסטעם האט די רב זיך גענומען 
מיט ארבייטן און מען איז 

אז ער . ל.ב.געגאנגען זאגן פאר י
דארף זאגן פאר שלום זאל גלייך 
געבן די געלט פאר זיי און פאר 

יי געזאגט אז ער שלום האבן ז
לאווען . ב.דארף ארויס ווארפן י

אבער עס איז דא מענטשן אין 
טאהש וואס זענען נישט קיין 
, געלט פרעסערס און כפויי טובה

און זיי האלטן נישט ביים גיין 
וויאזוי משה איז יעצט 

וועגן דעם האט מען , איינגעפאלן
און סיי די ניימאנס . ל.ב.סיי י

  .ארויס געווארפן
אזוי וויל משה פירן דעם ווי

  שטעטל
ער גייט נעמען = הייזער 

רענט פון יעדעם איינעם סיי ארים 
סיי רייך מענטשן וואס האבן נישט 
קיין לחם לאכול או די רבי האט 
זיי גערופן דא צו וואוינען און ער 
וועט זיי אויס האלטן 
דערביטערטע מענטשן וואס האבן 
קראנקע קינדער פון זיי האט ער א 

  לאן צו ארויס רייסן די רענטפ
און ווען די אדמיניסטראטאר 
האט פאר געלט גענומען די 
שמוציגע ארבייט אנשטאט ער 
זאל זיך דערמאנען אז ער האט 
אויך נישט געהאט לחם לאכול 

און דעמאלטס האט (יארן לאנג 
  )געהאלפן מיט געלט. ל.ב.איהם י

 די רבי –מקוה = אברכים 
אז פאר האט כמה פעמים געזאגט 

מקוה טאר מען נישט בעטן קיין 
געלט ער האט גלייך געלייגט א 
גרויסע מאשין וואס ווען די רבי 
וואלט דאס געוואוסט וואל ער 
דאס נישט אויסגעהאלטן ווייל די 
אברכים דארף זיך קאווערן טוט 

 -.  ס רצון'ער אנטקעגן דעם רבין
און די אברכים גייט אויך מאכן 

לכבוד די רעדאקציע פון 
איך שרייב דא , "דער דורכפאל"

און ברענג ארויס וויאזוי משה 
ן האט געוואלט און ראטמא

געפלאנט איבערצונעמען דעם 
  .שטעטל
איציקל האט געזאגט אז ' ר

משיח וועט די ערשטע קומען 
יעצט פארשטייט , אויף טאהש

מען ווייל ער גייט דארפן 
אויסלייזן די טאהשע יודן פון 

  משה
וויאזוי האט משה געוואלט איבער 

  נעמען דאס פלאץ און פארוואס
ער האט געמאכט אזא 

די ניימאנס ברענגען געלט , שבוןח
און די רבי האט זיי , אין טאהש
האט ער אוועק , זייער ליב

גענומען אלע געלט און צדקות 
ס גאנצע 'ם רבין דעם רבין'פונ

און די רבי האט פארלוירן , חיות
ווען מען געט , זיין גאנצע חיות
ן געלט לייגט ער 'היינט פארן רבי

מען דאס אוועק אזוי שטארק ווייל 
ווען , נעמט דאס אוועק פון איהם

די רבי פלעגט רופן שלום פלעגט 
ער זאגן פארן רבין ער וויל נישט 

ער האט דעם רבין געזאגט , קומען
ט געלט רעכטס און 'אז ער גנב

און וועגן דעם קען די רבי , לינקס
און ווען אהרן , נישט טיילן צדקה

קרויס מיט שלום מעכיל זענען 
ן מיט משה און 'געווען ביים רבי

געבעטן אז די רבי זאל זאגן אז זיי 
זענען אויס ראש הקהל האט די 

ווייל אהרן , רבי נישט געוואלט
קרויס האט נאך נישט אוועק 
געגעבן איין מינוט שלאף פאר 

אבער צו האקן פאר די , טאהש
וואס האבן זיך מוסר נפש געווען 

ן איז ער אלעמאל דא 'פארן רבי
 מעכיל מאכט און שלום, געווען

דאך אזעלכע שיינע ניגונים און 
, דורך דעם ווערט טאהש גרויס

און ווייל משה זעהט אז יעדער 
זאל גיין מיט א טאהשער גארטל 

אבער די , ווערט טאהש הייליגער
רבי האט אנדערש פארשטאנען 
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אס זענען פאר אלע וו
איינגעשטעלט אין די דאזיגער 

 פאר אלע וואס ווילן -פארטיי 
זיין איינגעשטעלט אין די 

 און פאר אלע וואס -פארטיי 
און , זענען געווען איינגעשטעלט

מען האט געמיינט און מען איז 
געווען זיכער אז זיי וועלן זיך 

און דאך זענען , שוין ארויסלאזן
אין די זיי צוריק אריינגעגאנגען 

 זעהטס וואס שנעלער -פארטיי 
צו הייבן פיס און אפצטראגן פון 
יעדע זאך וואס האט צוטוהן מיט 

און אין , "ראטמאן"די ווארט 
דעם איז נכלל פארן אויף שיינע 

דער "און ארומשיקן , טרעקלעך
און , אויף די פאסט" דורכפאל

פארשטייט זיך טעראריזירן 
ווייל איינמאל איר , מענטשן

בט אן מיט דעם דאזיגן היי
ראטמאן אדער מיט זיינע 
מענטשן וועט איר זיך נאך איין 
טאג טרעפן אויסגעשפילט פון 

  .ביידע זייטן
און צו דעם אויבנדערמאנטן 

מיר האבן : פירער ווילן מיר זאגן
הנאה אז איז זעהט שוין איין 

און מיר , וואס איר דארפט טוהן
ווילן אייך דערין שטארק מחזק 

 אדרבא גייט ווייטער אן און ,זיין
ווארפט ארויס די אלע מענטשן 
וואס דארפן נישט האבן קיין 

און יעדער , ישן פאסטן'קהליה
, וועט זיין זייער צופרידן דערפון

  .חזק ואמץ
  ויהי ריב בין רעי מקנה לוט

 

און ער ווייסט אליינס , ...וועט
אויך נישט וואס אלס ער האט 

אבער , דאן צוזאמען גערעדט
וואס עס קומט ארויס דערפון 

נאך א פעולה צו : "איז
פארשנעלערן דער גרויסער 

  ".צוזאמענפאל
נאך איינע פון די זאכן וואס 

אז דער , איז פארגעקומען איז
פירער האט ארויסגעטראסקעט 
פון זייער פארטיי איינער וואס 
פלעגט ארבייטן פאר זיי הלא 

און וויבאלד יענער האט , דבר
דערזעהן פאר זיך א בענקל וואו 
זיך צו זעצן האט ער עס 

און האט , ן בשתי ידיואנגענומע
נישט , זיך ארויפגעזעצט דערויף

וויסנדיג אז די פיסלעך דערפון 
און , שטייט אויף הינערישע פיס

בשעתו האט ער געפירט זיין 
בענקל מיט אן אויפגעהויבענעם 

און געטוהן וואס מען האט , קאפ
און וואס איז דער , איהם געהייסן

נידון ? פועל יוצא דערפון
  .בזריקה
 אויך האבן מיר געהערט ווי

שמועסן אז דער רועה על חשבון 
, האט רעזעגנירט פון זיין אמט

און ער וועט איבערגעבן פאר א 
, צווייטן צו פאשען זיינע שאף
, מיר האפן אז דאס איז ריכטיג

און אויב נישט בעטן מיט און 
מיר האפן אז עס וועט זיין 

  .ריכטיג
פון דא גייט ארויס א רוף 
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ויאו פון משה ראטמאן מיט איינע פון די ראשי הקהילה פון א  א אינטערו-
מיר האבן דאס באקומען נאך דעם , ל"חסידות וואס וויל טוהן פונקט ווי איהם וד

מאן פון די ראטמאן פארטיי האט דאס ארויסגעגעבן ווייל מען איז -וואס די ווידעאו
  - דאלאר 10,000איהם שולדיג איבער 

ס האט געהאט א אינטערוויאו מיט משה ראטמאן האט אונז דערציילט און ווא. דער איד אברהם וו
אז אלעס וואס מיר ווייסן איז אמת און האט , געזאגט בשעת מיר האבן זיך פארבינדן מיט איהם

צוגעלייגט פארשידענע איטרעסאנטע זאכן ווי למשל אז ווען דער ראטמאן האט גערעדט האבן זיך זיינע 
מיט די אנדערע ווי א וואש מאשין און פון זיין מויל האט געשפיגן וואסער ווי די הענט געדרייט איינע 

יעצט (ניאגארא פאללס אז ממש עס איז אפילו נישט געווען שייך איהם צו זאגן עפעס אנדערש 
  )פארשטייט ער שוין פארוואס מענטשן האבן נישט ליב צו רעדן צו איהם

ו זיין כפירה אין דעם און "ך וויסן פון פאראויס אז עס קען חמיר לאזן איי, יעצט צו די אינטערוויאו
כ האבן מיר געלאזט דאס "מיר האבן טאקע רוב ארויסגענומען נאר מיר ווילן אז איר זאלט גלייבן ע

  וואס עס איז נאך אראפצושלינגען




          







    






      

           
             


 


        







>>>קומענדיגע זייט  
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יפן נאשעריי מיט איר טאשן קו
וואס קען גורם זיין פאר , געלט

איר א צו דראסטישע הויכקייט 
' ה, אינעם צוקער אין איר בלוט

  .ישמרנו
, "פלונית. מרס, א גוטן טאג"

האט די געשעפט פרוי באגריסט 
מיט פריינדליכקייט די באזארגטע 

זיי זענען אזעלכע פיינע ", מאמע
עלכע די גרופע אין וו, מיידלעך

; דיין טאכטער געפינט זיך אויך
זיי זענען דא צופעליג אדורך 
אהיים קומענדיג פון זייערע 

זיי האבן מיך געזען ווי , לימודים
איך בין מסדר די פאליצעס און זיי 
האבן זיך אנגעטראגן צו העלפן 

זיי האבן . מיט אזא העפליכקייט
די , מיר אזוי גוט ארויסגעהאלפן

אב זיי געמוזט איך ה, פיינע גרופע
איך האב זיי געגעבן ; מכבד זיין

און איצט , אפאר טשאקאלאד
זענען זיי נהנה פון דעם שלל אין 
אונטערשטן הויף פונעם 

  ".געשעפט
נאך דאס האט מיר 

א האמער . אויסגעפעלט צו הערן
האט אנגעהויבן צו קלאפן אויף 

ווי א פייל פון בויגן . איר הארץ
שטן איז זי געלאפן צום אונטער

שוין פון דערווייטנס האט זי . הויף
באמערקט אז איר טייערינקע קייט 
מיט א פולן מויל די טשאקאלאד 
קעסטלעך אין א מאס וואס איז 

א גרויס . נישט געווען צום גלויבן
שטיקל טשאקאלאד איז 

די . געשטאנען אינמיטן די גרופע
פינף מיידלעך וועלכע זענען 
 געשטאנען ארום און ארום האבן

געארבעט מיט א שנעלקייט 
אויסצוליידיגן דאס געשמאקע 

  .זיסקייט
האט איר , "רבונו של עולם"

מיין אייניקל ליידט פון  -
און אירע , ע"צוקער קראנקהייט ל

ן לעבן אין א שטענדיגע עלטער
זארג אז דער צוקער אין איר בלוט 

און , ו"זאל נישט זיין צו הויך ח
  .אויך נישט צו נידריג

נאר ווייל א קליין מיידעלע 
, איז דאך פארט א קליין מיידעלע

איז פילפאכיג שווערער דאס 
איבערהויפט . נאכגיין נאך איר

איבער די ליבשאפט צו 
נאשערייען וואס איז 

נגעווארצלט אין יעדן קליינעם איי
ו אין א קליינע וואס "ק, קינד

ווייסט אז מען לאזט זי נישט 
דאס איז א . האבן קיין זיסווארג

א קאמפליצירטע , פרשה פאר זיך
אין , און גארנישט קיין לייכטע

. דעם גאנצן ענין
זעלבספארשטענדליך אז אלס 
אידן מאמינים איז אונז גרינגער 

ווייל מיר , אלעס אויסצוהאלטן
ווייסן ווער עס שטייט אונטער 

און אלעס , ש"הית, דעם אלעמען
  .פון איהם איז נאר לטובה

אין איינע פון די טעג האט 
דאס קינד פארשפעטיגט מיט איר 

א לאנגע . אהיימקומען פון שולע
און דאס , שווערע שעה איז אדורך

די . קינד איז נאך אלס נישט אהיים
שט באזארגטע מאמע האט ני

איר , געוואוסט וואס צו טראכטן
פחד פארן וואוילזיין פון איר 
קרענקליכע טאכטער האט זי 
געברענגט ארויס צו גיין שוין פון 
הויז און אויסגעפונען ביי די 

טעס פון איר טאכטער וואס 'חבר
אלץ שטעקט א . עס קומט פאר

פחד אין הארץ מיט א שטענדיגע 
תפילה צום באשעפער אז עס זאל 

ט צוקומען צום קינד א נישט ניש
וואס קען , מצב-ריכטיגער צוקער

 .ן'זי צוברענגען צו חלש
 האט איר טונמי אין דער

 זט אנג צוגעברעפארשפעטיגונג
 האט נישט געטראכט די מאמע

ווי נאר פון פון עפעס אנדערש 
, לםעוונו של רב: דעם פראבלעם

 ,יזא זי יר טרעפן וואומהעלף 
א שטילע האט זיך ארויסגעריסן 

  .ארץהס 'פון די מאמע תפילה
 ע אויספארשונגיינא קל

צווישן די מיידלעך פון געגנט 
האט ארויסגעוויזן אז די טאכטער 
געפינט זיך אין נאנטען שפייז 

מיט איר נשמה אין די . געשעפט
האנט איז די מאמע געלאפן צום 

זי , נאר דאס נישט, הוי; קלייט
זאל נאר נישט נכשל ווערן אין 

די מאמע , געווען צו נארמאל
זי האט זי . האט עס באמערקט

פעסט אנגעהאלטן מיט איר 
גאנצן כוח און איר הארץ האט 
ארויסגעשריגן א תפילה צו 

ער זאל , ת ער זאל העלפן"השי
שוין ווען זיי זענען אריין ! צןשי

אין הויז איז די טאכטער זאפארט 
, "מאמע", געפאלן אויפן קאוטש

, האט זי געזאגט מיט שוואכקייט
די ". איך האב נישט קיין כוח"

זי האט , מאמע האט געשוויגן
געוואוסט אז עס איז נישט קיין 
ספק אז עפעס מיט איר טאכטער 
, איז איצט נישט אין ארדענונג

און הלוואי אז עס זאל . ל"ר
נישט זיין צו גרויס דער 

  .פראבלעם
די מאשין מיט וואס מען 
טשעקט דעם צוקער אין בלוט 
האט די מאמע זאפארט 

דאס קליינע , ארויסגענומען
בלאסע קינד האט שוין נישט 
געהאט קיין כוח זיך 

דאס מעסטן . אנטקעגנצושטעלן
די מאמע , האט זיך אנגעהויבן

זיכער אז זי וועט איז געווען 
זעהן גאר הויכע נומערן אויפן 

אבער צו איר גרויס , מאשין
איבעראשונג איז דער נומער 

דער . געווען גאר א קליינער
, צוקער איז געווען זייער נידעריג

, דיגע נומערן'נישט אין די מסוכן
  !אבער נידעריגער ווי נארמאל

א שרעק האט אנגעכאפט די 
ב דאס דאס מיינט אז אוי. מאמע

קינד וואלט נישט גענומען פון די 
געשעפטספרוי דעם 

וואלט דאך דער , טשאקאלאד
צוקער שוין איצט געווען אין א 

! דיגע נידעריגקייט'מסוכן
נאכדעם וואס איר שאק איז 
, אביסל פארלייכטערט געווארן

האבן אנגעהויבן דאנקבארע 
עס . טרערן רינען פון אירע אויגן

כטער א איז געשען פאר איר טא
נאכדעם וואס . נס הצלה ממש

נישט , דער צוקער איז אראפ
אזוי דראסטיש , וואוסנדיג

האט דער השגחה , נידעריג
צוגעברענגט אז איר טאכטער 
זאל באקומען א גאנצן 

דער באשעפער . טשאקאלאד
האט צוגעשיקט א גרויסע מאס 

אזוי , צוקער פאר איר צו עסן
ה ארויבגעברענגט "האט הקב

און זי , ר אין איר בלוטאיר צוקע
  !געראטעוועט

, פארשטיקטע האלז געשעפשעט
פארוואס נאר פאר איר געשעען "

פארוואס צווישן אלע ? די נסים
אידישע טעכטער וואס דער 

 -טשאקאלאד שאדט זיי נישט 
איז דוקא מיין טאכטער 
 אויסגעוועלט געווארן צו
באקומען א גאנצן 

זי האט אזוי " ?טשאקאלאד
' געציטערט פון די רעזולטאטן ה

  .ירחם
מיט א , אן צו רעדן א ווארט

האט זי , ציטערדיג האנט
צוגעאיילט איר טאכטער שנעל 

עס איז שוין . אהיים צו קומען
די קליינע האט געליינט . שפעט

ס שטערן דעם 'פון די מאמע
ס ווא: "אויפרויז פון איר הארץ

האט זי זיך " ?זאל איך טאן
אלע האבן ", פארענטפערט

און איך האב דאך אויך , געגעסן
  ".אזוי ליב טשאקאלאד

, "אבער מיין טייערינקע"
דו ", האט די מאמע געזאגט

דו טארסט נישט , טארסט נישט
דאס איז , עסן צופיל זיסקייטן

איר קול איז ." דאך סם פאר דיר
זי שוינט , דערשטיקט געווארן

אזא , אך אזוי די קליינעד
זע ציטערט אזוי פאר . רחמנות

די פרוי אין געשעפט , איר געזונט
האט מיט א האלבן אויער 
אויפגעכאפט פון וואס עס רעדט 

זי איז אינגאנצן בלאס , זיך
זי האט נישט , ניין. געווארן

געטראכט אז זי וועט גורם זיין א 
זי האט נישט . שאדן צום געזונט

ארט פון געטראפן א וו
  .פארענפערונג

צוזאמען האנט אין האנט 
דער , האבן זיי געשפרייזט אהיים
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און איהם זאגן אז ער זאל 
אריבערקומען אפשטעלן די 
שרעקליכע חוצפה וואס קומט 

נעמליך אז דער רבי , דא פאר
וויל דאך נישט אויפנעמען די 

 ווי יעדער ווייסט -ראשי קהילה 
און ווי דער משתמש , קלאר

פרובירט צו פאמפן ווען ער קען 
 און דא גייט מען אנטקעגן -נאר 
ן זיך אנטקעגן שטעלן ' רבידעם

קעגן זיין ווילן און מען גייט יא 
איי דער רבי (, ן'צו צום רבי

זעהט אויס , נעמט דאך זיי אויף
אז לפי ראות עיניו איז דער רבי 

  ).ן'אויך א מחוצף קעגן רבי
און ווען יענער וועמען מען 
האט גערופן איז געקומען צו 
לויפן נישט טויט און נישט 

וען מען האט איהם ו, לעבעדיג
ארויסגעריסן אינמיטן אריינבייסן 
אין א געשמאקע שטיק 
, געפיהלטע צוגעגעסן מיט מרור

האט ער זיך גענומען שרייען אנע 
דו ... מחוצף... שייגעץ: "אטעם

ן 'ברענגסט צום רעבי
שעם דיך גיי ארויס !) ?(גויטעס
  'וכו' וכו... פון דא

ער האט הפנים 
ייטאג אז ארויסגעברענגט זיין וו

ער האט נישט די מענטשן צו 
ן און ער 'ברענגען צום רעבי

דארף שוויצן און זיך צוקריגן 
מיט אלע זיינע מענטשן פאר 
עטליכע נישטיגע פראצענט וואס 
באטרעפט עטליכע פארשעמטע 

  .גראשנס
 נו מרעש ומרוגז הציל

 

פאריגע וואך פרייטאג 
צונאכטס איז איינער פון די 
ראשי קהילה אריינגעגאנגען צום 

א מיט זיין גאסט "ן שליט'רבי
וואס ער האט געהאט אויף 

 וואס דאס איז -, איבער שבת
לאמיר זאגן ' יעדער מודה אז אפי

ט בארעכטיגט צו אז ער איז ניש
אבער ער , זיין דא ראש הקהל

ן 'מעג נאך אריינגיין צום רבי
 און תיכף ווען ער איז -אמאהל 

אריינגעגאנגען האט מען באלד 
געזען ווי דער משתמש איז 

און האט , נשתנה צורה געווארן
אנגעהויבן צו שוויצן ווי א 

און עס האט , ביבער
אויסגעקוקט ווי ער גייט אט אט 

  . ערנסטע אטאקעכאפן א
אין א פרוב אפצוהאלטן דער 
ראש הקהל פון צו רעדן צום 

ן האט ער געשריגן אויפן 'רבי
דער רבי : "ן מיט קולי קולות'רבי

, זאל איהם נישט גיבן די הענט
דער רבי זאל נישט רעדן צו 

אבער דער רבי האט זיך , "איהם
נישט וואוסנדיג געמאכט פון 
איהם און האט יא געגעבן די 

און דאן ווען ער , האנט פאר זיי
האט געזעהן אז דער רבי איז א 

און אז דער רבי , עזות פנים
שטעלט זיך אנטקעגן דעם 

לויט זיינע (ס הנהגה 'רבינ
האט ער מיט א , )ווערטער

שנעלקייט צוגערופן איינער פון 
און איהם באפוילן , זיינע שווענץ

אז ער זאל שנעל אריבערלויפן 
,  פארטיי פירערצו איינע פון די




 

איז , מיט זייערע טעראר שטיקעס
דאס פלאץ דא געווארן זייער א 
געאיינגטע פלאץ פאר אסאך 

און די סאך מענטשן , מענטשן
באשטייט פון רוב פונעם 

און ווער עס האט א , שטעטל
כאפט פעק און , מעגליכקייט

  .גייט וואו די אויגן טראגן איהם
און ווי יעדער קען זיך 
איבערצייגן פארט ארום א גירוש 

און , ארום דער שטעטל, טראק
און , פיקט אויף ווער עס וויל

ווער עס וויל קען זיך נאך 
  .מיטכאפן דערמיט און פארן

דער היימישער ציבור האפט 
אז פאר עס פארט ארויס , אבער

וועט עס מאכן א סטַאּפ פארן 
ס וועט און ע, סוף פונעם שטעטל

דארט אויך אויפּפיקן אייניגע 
און דאן וועט קיינער , מענטשן

יעדער , שוין נישט דארפן מופן
  .וועט שוין קענען דא בלייבן

  
 אזלא גרש גרשיים 

 

, אריינגייענדיג אין אבריכים
מיין אויג א האט געכאפט 

מודעה אויף די וואנט אז מען 
ש "גייט איבערמאכן די אנ

און ווער עס האט , ליסטע
געטוישט אדרעס זאל 
אנצייכענען אדער גאר 
אריינשיקן איך געדענק שוין 

  .נישט פונקליך
אבער וואס עס האט געכאפט 

זעענדיג אז , מיין אויג איז געווען
ס נעמען 'כאטשיג צען מענטשן

, ען אויסגעקאטשקעטזענען געוו
מורא האבנדיג וואס עס גייט דא 

אפשר ווער עס האלט נישט , פאר
המן טאר נישט שטיין -מיט בני

 האב -זיין נאמען אויפן ליסט 
פרעגנדיג , איך געטראכט צו מיר

! אה, זאגט מיר יענער, איינעם
דאס זענען מענטשן וואס האבן 

  !!!אוועקגעמופט
ווייל ווי יעדער איינער 

זייט דער ראטמאן , סטוויי
פארטיי האט אנגעהויבן ערנסט 

אנגערופן די געשעפטספרוי און 
האט איר מיט באגייסטערונג 

ז געווען א דערציילט אז זי אי
שליח צו ראטעווען איר 

דו ווייסט נישט ווי . "טאכטער
האט זי , "גרויס איז דיין זכות

דו ", גערעדט ווי פון א חלום
האסט א חלק אין הצלת נפש 

אויב נישט יענע . מישראל
ווער ווייסט וואו , זיסקייטן

אונזער טאכטער וואלט איצט 
ט אן אונזער 'חלש'געלעגן פאר

וועגן דעם , ינוישמר' ה, וויסן
דיין ? אזוי נידעריגן צוקער

 און די מצוה פון -טשאקאלאד 
 האט -העלפן די געשעפטספרוי 

  !"זי געראטעוועט
 פון ספר נפלאותיו לבני אדם

ה היט "הקב', שומר פתאים ה
אויפן מענטש אויך ווען ער אליין 
. ווייסט נישט וויאזוי זיך צו היטן

הנה לא ינום ולא יישן שומר 
אויך אין דער צייט וואס , ישראל

דער וואכקייט פון א מענטש איז 
אריינגעטאהן אין א שלאף פון 

 מעשיך מה רבו. אומוויסנקייט
דער . מה עצמו מחשבותיך', ה

אויבערשטער האט 
איבערגעענדערט א מצב וועס 

דיג 'האט אויסגעזען אזוי מסוכן
עס זאל זיין א , און שלעכט

ממש . ספעציעל גוטער מצב
  .נישטא זיין גלייכן

די מאמע האט שנעל 
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חדר איז א מעטאד וואס די 
נס טראטמאן רעזשים האט לעצ

ערפונדן אלס מיטל וויאזוי 
עס , צוציפיקסן זייערע קרבנות

יטן האט גארנישט צו טוהן מ
, צאהלן שכר לימוד אדער נישט

עס קענען זיי אנדערע וואס 
צאהלן בכלל נישט קיין שכר 

אבער וויבאלד זייערע , לימוד
טאטעס האלטן זיך גוט מיטן 
ראש הממשלה קענען זיי 

  .אריינגיין אומגעשטערט
עס איז איבריג צו זאגן די 

אז , לעכערליכקייט דערפון
בשעת זיי צאהלן נישט קיין 

ווען זיי ' און אפי, געהאלט
איז דאס מיט די אשר , צאהלן יא

וואס איז ניטאמאל , יצר פאפיר
בעטן , ווערט דאס געשריבענע

, זיי נאך געלט פאר שכר לימוד
וואס יעדער איינער איז מחויב צו 

  .צאהלן
, די טענה פונעם עולם איז

אינעם ליכט פון די טעראר 
וואס די ראטמאן פארטיי לייגט 
, ארויף אויפן ציבור פון שטעטל

האט מען אויפגענומען די ידיעה 
וועגן א שרעקליכן סקאנדאל 
וואס איז פארגעקומען אז זיי 
האבן גרויזאם ארויסגעווארפן 

עווארן פאריגע וואך פון סקול ג
און נישט ,  קינדער22

, אריינגעלאזט אין די קלאסן
אויפן חטא אז זייערע טאטעס 
האבן נישט צו צאהלן קיין שכר 

  .לימוד
איינע פון די זאכן וואס די 
פארטיי האט לעצטנס אנגעהויבן 
צו טעראריזירן איז אז יעדער 

אפגערעדט צו האט ער , איינער
 מוז צאהלן שכר ,יא אדער נישט

חוץ פון די וואס זענען , לימוד
איינגעשטעלט אדער זענען 
באפריינדעט מיטן משתמש 

  .בקודש משה ראטמאן
די ארויסווארפן קינדער פון 

ווער האט אייך געבעטן 
ארויסציווארפן די ראשי קהילה 

ינען אז עס איז און נאכדעם ווי
און , נישט דא קיין געלט

דעמאלס טעראריזירן די 
מענטשהייט אז מען זאל אייך 
אוועקגעבן דעם לעצטן ביסן פון 

איר , מויל פאר שכר לימוד
וואלט אלעס געקענט לאזן ווי 

און אלעס וואלט געווען , פריער
  .פיין און וואויל

באמת איז דאס א 
וואס קיינער , געפערליכער עוולה

האט נישט געגעלויבט אז עס 
, וועט קענען פאסירן דא אזא זאך

מען רעדט שוין נישט פון דעם 
וואס עס איז אנטקעגן די הלכה 
וואס עס איז דא תקנות דרבי 

און מען טאר , יהושיע בן גמלא
אבער פון , נישט טוהן אזא זאך

דעם איז נישט דא בכלל וואס 
ווייל זיי האבן שוין , אריינצורעדן

גארנישט מיט די הלכה לאנג 

אבער וואס איז מיט , צוטוהן
פון ווען ? אביסל אידיש געפיהל

אן נעמט מען קליינע קינדער 
וואס זיי ווייסן ניטאמאל וואס 

און מען , ראטמאן באדייט
ווארפט זיי ארויס ווייל זייער 
טאטע שטייט נישט מיט מיט די 

און אלעס איז אונטערן , פארטיי
  .דמאנטל פון שכר לימו

באמת איז שוין פארגעקומען 
, ת"איינמאל אזא מעשה אין ת

נאר דאן איז אויפן פלאץ 
, ערשינען איינער פון די טאטעס

און האט אפגעכאפט מיט אן 
אפאראט ווי די קינדער זיצן 
אינדרויסן ווייל זייערע טאטעס 
, האבן נישט קיין געלט צו צאהלן

און דאן האבן זיי זיך דערשראקן 
יל יענער האט זיך ווי, דערפון

געהאט גערישט צו מאכן דערפון 
אבער יעצט האבן זיי , מטעמים

באשלאסן אז אין סקול קען מען 
און מען דארף , עס יא אדורכפירן
  .נישט מורא האבן

דער ציבור האפט און גארט 
אז עס וועט מער נישט פאסירן 

און עס הערן , אזא זאך נאכאמאל
זיך שוין קלאנגען וועגן א 

ע רעוועלוציע וואס די ערנסט
שטעטעלישע אידן פלאנען 

און מען האפט אז , אדורכצופירן
  .עס וועט זיין מיט סוקסעס

  ובנים לא יומתו על אבות
 

איז , געדרייעטע אונטערשריפט
  ".גילטיג"עס 

און עס איז טאקע מעשים 
בכל יום ווי ער גיבט ארויס 
אונטערגעשריבענע צעטלאך און 
דאס וואס כלל ישראל האט אלס 

, ן ווייסט נאך היינטגעוואוסט או
 פסקים - הזמנות -אז עיקולים 

גיבן ארויס רבנים וואס . ג.ד.א

ארויסגעבן עיקולים פאר ווער 
אדער פאר ווער עס , עס בעהט

און , צאהלט א גרעסערער פרייז
מיט דעם האט ער זיך קונה שם 
געווען אין די ברייט און אין די 

  .לענג אלס דער שר העיקולים
יגע עיקולים דארפן די דאז

עט ווערן פון קיין 'חתמ'נישט גע
נאר אויב , שום רב אדער פוסק

איצָא גליק לייגט ארויף זיין 

און דערפאר האבן , בתשובה
רשעי קהילה אימפארטירט פון 
דער פרעמד דעם דאזיגן ביי 
אלעמען פארהאסטער בנימין 

  .גליק' ארי
גליק איז א ' בנימין ארי

פלומעניק פונעם שר העיקולים 
צָא גליק וואס דינט אלס דער אי
און , ר פון התאחדות הרבנים"יו

ער איז אויך ברייט באקאנט מיט 

וואס , מיט זייערע טעראר
כאטשיג דער גאנצער ראטמאן 
פארטיי כארכלט שוין ווי אן אקס 
פאר די שחיטה און עס האלט 

אבער זייערע , פארן צזאמענפאל
אלטן זיי נאך שמוציגע טעראר ה

ווי , אן מיט די לעצטע קרעפטן
על ' מען זעהט אז רשעים אפי

פתחו של גיהנום אינם חוזרים 
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מיטינגען וויאזוי דאס 
דאס איז געווען , אדורכצופירן

און עס , עטליכע וואכן צוריק
האט זיך יעצט אנגעהויבן 

  .ן'חזר'איבערצו
די וואך ביי א מיטינג מיט 
דעם אויבנדערמאנטן ראש הקהל 

' האט דער בנימין ארי, דקרייתינו
גליק איהם אנגעהויבן צו 
סטראשען אז אויב וועט ער נישט 

 געבן די בנינים וועט ער צוריק
ן אין די שטאט וועגן 'איהם מסר

שטע געלטער וואס ער 'כלומר
 א זאך וואס איז -ט 'כשר'האט גע

, ווי פארשטענדליך ווייט פון אמת
אבער וויבאלד ער האט דאך 
געפירט דאס שטעטל א שיינע 

און ווען מען פירט , צענדליג יאר
א מוסד מאכט זיך אייביג זאכן 

מוז אמאל דרייען און וואס מען 
דאס וואלט געקענט ווערן אנרופן 

און מיט דעם , ט געלט'כשר'גע
גליק איהם ' האט דער בנימין ארי

  .געסטראשעט
עס איז איבריג צו זאגן 
וואספארא ביליגע שאנטאזש 

קודם כל כלפי , מיטל דאס איז
עט 'פסק'שמיא וואו עס ווערט גע

ע חושן משפט סימן "אין שו
' ם הל"און אין רמב' י' ח סי"שפ

און אויף ' י' הל' ח' חובל ומזיק פ
אז עס איז א , נאך אלע פלעצער

' ענען א מסור אפי'מצוה צו הרג
בזמן הזה ווען עס איז נישט דא 

נען דיני 'ד וואס קען פסק"קיין בי
נאר , און נישט נאר דאס, נפשות

וכל : "ער שרייבט דעם לשון
ז ווערט "ט' אין סי, "הקודם זכה

הוצאות שעשו נט אז 'פסק'גע
כל הדרים בעיר , לבער מוסר

 און יעדער ,חייבים לפרוע בהם
דארף באשטייערן מיט די 

ו נישט אז "מיר מיינען ח, הוצאות
 -נען 'מען זאל איהם גיין הרג

כאטשיג וואס מען וואלט יא 

האבן פראקטיצירט די הלכות און 
און , ענען'זענען ראוי צו פסק

נישט עפעס א פאליטיקאנט וואס 
זוכט צו באפרידיגן זיינע 

דאס איז , פאליטישע מיינונגען
שוין נישט גילטיג היינטיגע 

בט זיי ארויס אן און ער גי, צייטן
קיין שום מיינונג פון די רבנים 

נאר וויאזוי , וואס זיצן דארט
  .איהם שמעקט

גליק ' די וואך איז בנימין ארי
אראפגערופן געווארן אהער דורך 
משה ראטמאן מיט זיינע 

כדי צו זעהן וויאזוי מען , מענטשן
קען אוועקנעמען די בנינים פון 
, איינע פון די ראשי קהילה

ג עס איז שוין עטליכע כאטשי
מאל געווען פארהאנדלונגען 
צווישן די רשעי קהילה מיט די 

דאך האט זיך , ראשי קהילה
קיינמאל גארנישט אויסגעלאזט 

וויבאלד די ראטמאן , דערפון
פארטיי האט נישט געהאלטן 
ביים מאכן שלום און באקומען די 

נאר , בנינים אויף א שיינעם אופן
ואלט ווייזן זיי האבן שטענדיג געו

, "מיר האבן עס גענומען מיט כח"
און דערפאר האבן זיי אפגעווארן 
יעדעס מאהל די תנאים וואס מען 

טראץ וואס , האט זיי פארגעלייגט
עס איז נישט געווען מי יודע 

אבער , וואספארא שווערע תנאים
דאך פאר די תאוות הנצחון וואס 
זיי האבן געוואלט האבן אויף די 

יי קאטאגאריש האבן ז, גאס
יעדעס מאל אפגעווארפן יעדע 
אויסוועג פון זיך אדורכקומען 

און אלס , אויף א פרידליכער אופן
געזוכט הינטערוועגן וויאזוי דאס 

  .ארויסצובאקומען
-יעצט האבן זיי מיט פרייד

שאלונגען אריבערגעשלעפט דעם 
און זיי זענען , גליק' בנימין ארי

ף מיט איהם געזעצן מיטינגען אוי

דער משתמש האט איינעם 
ווי (געפרעגט פאריגע וואך 

האבן מיר דען נישט ) "באריכטעט
קיין אייגענע שמוץ אז מיר דארפן 
נאך באקומען שמוץ פון דער 

וואס פאר א גוט יאר " ???פרעמד
ווער ? איז דער אנשיקעניש דא

 ווער האט האט איהם גערופן און
איהם געגעבן די רעכט צו 
באלעבאטעווען און אונזער 

ווער דארף איהם דא ? שטעטל
גיי דיר צוריק צו אלע ? האבן

רוחות און טעראריזיר מענטשן 
עס קען נאך , !ערגעץ אנדערש

אויסקוקן ווי דא וואוינט נישט 
קיין מענטש מיטן נאמען משה 
ראטמאן ועוד ועוד אז ער קומט 

אונז דארפן , לצרינודא אויך אן 
מיר עפעס צוקומען צו דיינע 

??? שמוץ וואס דו לאזט אויך
האבן מיר נישט גענוג פון 
ראטמאן מיט זיין שטינק וואס ער 

דו ווילסט אז ? שמעקט אונז אן
דער שטעטל זאל ווערן דא א 

מען שלאגט זיך דען ? בלוט באד
שטעק דיר ? נישט גענוג אן דיר

דיר אריין דיינע לאפעס ביי 
אזויווי דו האסט (אינדערהיים 

און מיט , שוין געטוהן איינמאל
! גיי דיר אוועק פון דא, )סוקסעס

מיר דארפן נישט אז יעדן טאג 
זאלן קענען קומען מענטשן און 
טוהן דא וואס זייער הארץ 

כאפ א באס און יאג פון ! גלוסט
  !!!דא

: און די רעדאקציע זאגט
וי ווער נאך ו! גליק' בנימין ארי

דו ווייסט וויפיל אינטרעסאנטע 
און שטארק באלערנדע מעשיות 

זאלסטו , עס איז דא אויף דיר
אז אין די רעדאקציע , וויסן קלאר

ל "האט זיך די וואך געעפנט א פיי
" גליק' בנימין ארי: "מיטן נאמען

און עס איז שוין כמעט אינגאנצן 

ווי עס איז (געדארפט אזוי טוהן 
מבואר אז ביי א מסור מוחזק 

ן ער זאל דארף מען נישט ווארט
 נאר מיר ווילן -) ן'מסר

ארויסברענגען אז אין ערגעץ 
וועט איר נישט טרעפן אזוי 

נען 'אז מען זאל מעגן הרג, הארב
ד "א מענטש אן קיין פסק פון בי

חוץ אין ווילאמסבורג אין אפיס (
  ).פון איצָא גליק

גליק ארבייט ' דער בנימין ארי
אלס משגיח ביי זיין פעטער 

אמיר אייך אביסל און ל, ן'איצָא
ווייל , שילדערן זיין היסטאריע

סתם א מענטש קען נישט גיין 
ן מענטשן אזוי ווי ער 'מסר

... געגאנגען, טרינקט א קאווע
זיך אפגעווישט די ... ט'מסר'גע
צו , און געגאנגען ווייטער... נאז

דעם דארף מען אביסל קענען 
  .היסטאריע

ער האט אנגעהויבן צו 
ער ' חשובארבייטן פאר זיין

פעטער הרב איצָא וואס ווי 
באקאנט פאדערט די ארבייט א 

ע אין קענען "ספעציעליטי
, שאנטאזשירן מענטשן וכדומה

ווייל אן עיקול גיבט מען נישט 
נאר , ארויס סתם אזוי אין די גאס

פאר ווער עס צאהלט געלט אדער 
מען דארף איהם גוט צופיקסן די 

  .זייטן
 ווען ער האט געזען אז ער

האט ער , קאן די מלאכה
אנגעהויבן צו ארבייטן אין די 
פאך פון טעראריזירן מענטשן 

און ,  פארשטייט זיך-פאר געלט 
ער איז געווארן א ספעציעליסט 

זיין נאמען איז , אין די פאך
, געווארן אזוי ארויפגעארבייט

ביז ער באקומט שוין טעלעפאן 
-באסבריאנד-קאללס פון קוויבעק

  .בני לוי
ושבי קרית טאהש פרעגן די ת

מיט וואונדער די ווערטער וואס 
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  ווייל מיט אזעלכע , ביילאגע
מעשיות אויפן קאפ וועסטו 
נישט קענען אריינפארן אין 

קיינער וועט דיר ' שטעטל אפי
נישט ' און אפי, נישט אנקוקן

כ "ע, "משה ראטמאן ויועציו"
ווארענען מיר דיך יעצט און די 
זאלסט נישט זאגן אז מען האט 

  .דיר נישט געווארנט
  

ווי אויך האט מען אויך 
... געהערט פון דערווייטנס א קול

ווי עס , איצָא גליק איז אויך דא
-ווייזט אויס איז עס א פעקעדזש

און , מיטן פעטערדיל דער נעפיו 
ווען דער נעפיו זיצט אויף א 
קעיס העלפט איהם דער פעטער 

  .ארויס

אנגעפילט מיט גאר 
אינטרעסאנטע עובדות פון דער 

 טראגט דעם נאמען פונעם וואס
און נישט נאר פון היינט , ל"פיי

פון ,  יאר צוריק20נאר אויך פון 
סט נישט אז 'זאכן וואס דו חלום

און אויב וועסטו , מען ווייסט
און אפטראגן פון , נישט איינרוען

דעם שטעטל און פארגעסן די 
, וועג וויאזוי מען קומט אהער

דאן האבן מיר שוין אנגעגרייט א 
וואס " ספעציעלער אויסגאבע"

וועט ארויסקומען קומענדיגע 
וואך לכבוד די יומא דהילולא 

 -פון דיין אוועקפארן פון דא 
וואס וועט זיכער זיין נאכן 
ארויסקומען מיט אונזער 

דער פעטער האט געשיקט "
מעלדן אז אויב מען גיבט נישט 

גיבט ער ארויס , איבער די בנינים
צעטל אריינצוגיין אין -א רשות
  ."געריכט

אויב : און מיר זאגן איהם
גיבט שוין דער פעטער יא ארויס 

 זאל דער פעטער ,אזא צעטל
שוין פאר די געלט ארויסגעבן 

אזא צעטל איז ניטאמאל , צוויי
ווערט זיך אפצובלאזן דערמיט 
די נאז ווייל עס איז צו הארט 

און אוודאי נישט דאס , דערפאר
געשריבענע וואס דאס איז ממש 

און מען , א שאד אויף די טינט
וועט דיך קענען רופן אין קארט 

  ".בל תשחית"אויף 
א צעטל איז גארנישט אז

ווערט אנדעם וואס רבנים 
און איצָא , שרייבן אונטער

ס אונטערשריפט איז ווערט 'גליק
ביי א יעדן רעכטדענקיגער " נול"

ווייל פונקט ווי ווען , מענטש
משה ראטמאן וועט ארויסגעבן 

וועט עס זיין ' אן עיקול אויף וכו
, אזוי אויך ביי איהם, א ליצנות

איז עס א אבער ביי איהם 
גרעסערער לצנות ווייל ער גיבט 
דאך פאקטיש ארויס עיקולים 
מיט השמצות מיט אלע גוטע 
, זאכן וואס פאלט איהם נאר ביי

און ער איז דער איינציגסטער 
מענטש וואס מאכט זיך וויסנדיג 

והא ראיה ער (פון אזא צעטל 
 ).שרייבט דאס אונטער

  ואין יתרון לבעל הלשון
 

 ] זייטפון פריערדיגעפארזעצונג [
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