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אידן איבער דער גארער
וועלט ווערן אויפגעשוידערט
הערנדיג דער מצב אין וועלכן
אונזער הייליגער געוועזענער
סקול שטייט היינט .
מען פרעגט זיך אליינס מיט
וואונדער איז דאס טאקע דער
סקול וואס רבינו שליט"א האט
אויפגעשטעלט מיט בלוט און
שווייס? איז דאס דער סקול אין
וואס מען האט משקיע געווען
כוחות עד אין מספר אז עס זאל
זיך האלטן ביים אידישן וועג
מיט גדרים וסייגים אויפן
העכסטן סטאנדארט? איז דאס
דער סקול וואו מיר האבן
אמאהל געקענט שיקן אונזערע
קינדער אן קיין פחד וואוסנדיג
אז דער געטרייער שטאב וועט
אכטונג געבן אז עס זאל חלילה
נישט געשען קיינע מכשולות?
וואס איז געשען צו איר ?
קוקט און זעהט וואס עס קען
ווערן פון א סקול וואס ווערט
איבערגענומען דורך מענטשן
וואס האבן נישט אינזין עפעס
אנדערש פון פאליטיק.

דער ביי אלעמען באקאנטער
און געטרייער מנהל איז
ארויסגעווארפן געווארן ערגער
ווי א הונט מיט תירוצים שונים
אז עס האט נישט געטויגט ,און
אויף זיין פלאץ איז אויפגענומען
געווארן א פרעמדער אינגערמאן
וואס שטייט זייער ווייט פון

אונזער סטאנדארט מיט וואס
מיר ווילן אז אונזערע טעכטער
זאלן נתחנך ווערן ,און
נאכדערצו ווען ער דרייט זיך
דארט ארום הפקרות'דיג אן א
הוט און רעקל און מיט קורצע
העמד -ערמל – א זאך וואס איז
אליינס פאר זיך אן עוולה – וואס

קיינער האט אינעם ווילדסטן
חלום זיך נישט פארגעשטעלט
אז ער קען זיין דער וואס וועט
אויפן
געשטעלט
ווערן
פריערדיגן מנהל'ס פלאץ ,און ווי
אויך איז קיינעם קיינמאל נישט
בייגעפאלן אז ער קען בכלל זיין
] פארזעצונג אויף זייט [62


 

  
אידן פון איבער די גארער
ווערט אנגערופן ראטמאן ,האט אנקומענדיג אין הויז ווי דער רבי
וועלט זענען מתפלל מיטן גאנצן
ארויסגעוויזן זיין ברוטאליטעט שליט"א פירט זיך אייביג זיך
הארץ אז כ"ק מרן ר' משולם
אויפן רבי'ן זאל זיין געזונט און אויסצודרייען און זאגן א "גוט
פייש בן צירל שליט"א עמו" ש
שטארק בפני קהל עם ועדה.
שבת" פארן עולם בפנים
זאל שוין אויסגעלייזט ווערן פון
דער אינצידענט האט מאירות ,האט דער רבי שליט" א
זיינע פייניגער וואס לאזן איהם
 אנדערש ווי זיין געוואוינהייט -פאסירט שב"ק פ' וירא ווען דער
נישט מנוחה טאג און נאכט און
רבי שליט"א איז אהיימגעגאנגען נישט זיך אויסגעדרייעט ,און איז
רודף'ן איהם על לא עוול בכפו.
נאכן טיש ,ווערנדיג באגלייט פון באלד אריין אין שטוב ,ווי דער
די תפילות זענען די וואך
צענדליגע חסידים ואנ"ש  -ווי ראטמאן האט דאס געמערקט
פארשטערקערט געווארן ווען
עס איז שוין איינגע פירט )עס דארף באטאנט ווערן פאר די
] פארזעצונג אויף זייט [48
דער בייזוויליגער יונג וואס
 אוןצענדליגע יארן

      

דער דורכפאל איז נישט
ארויסגעקומען עטליכע וואכן,
און די האס -געפילן וואס די
ראטמאן -פארטיי האט אנטקעגן
איז
מענטשהייט
די
אויפן
ארויפגעשווימען
אויבערפלאך ,ווי אויל אויפן
וואסער.
א שאק און א שוידער האט
ארומגענומען אלע טאטעס וואס
האבן קינדער אין חדר ווען זיי
האבן זיך דערזען  -שוין אינמיטן
זמן  -מיט א צעטל וואס
מעלדעט אז די פרייזן פון שיקן
קינדער אין חדר האבן זיך
געהעכערט ,און וויבאלד דער
שכר לימוד צאהלט נישט אויס
די גרויסע הוצאות מיט וואס דער
חדר איז פארבינדן ,וועט מען
העכערן די פרייזן און יעדער
וועט דארפן אנהויבן צו צאהלן
פאר די באס פאר מיטאג וכו',
און וויבאלד זיי האבן קינדער
וואס דארפן געשיקט ווערן אין
חדר דארפן זיי באצאלן קנס
געלט פאר די זעלבסטגעקרוינטע
אזויגערופענע קהילה.
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אויפשוידערנדיגע רשעות ע"ג רשעות קומט אריין צו אונז גייענדיג צום דרוק -צו מען האט יא צו באצאהלן
אדער נישט ,דאס מאכט נישט
אויס ביי די פארשטיינערטע
הערצער פון די וואס זיצן ביים
)ליידיגן( שיסל ,זיי דארפן
באצאלן פאר זייער יועצים -
שטאב ,און פאר ווידעא -
דארפן
וואס
קעמרעס
אינסטאלירט ווערן איבערן
שטעטל ,און ווי אויך דארפן זיי
האלטן זייערע באנק-קאנטעס
"אומבארירט" פאר אלע קאסטן .


 

ווי עס איז  
איינגעפירט אין
די גאנצע וועלט ,דארף מען
באצאהלן שכר לימוד פארן שיקן
א קינד אין א מוסד ,וויבאלד
דאס קאסט פאר די הנהלה פון די
מוסד אויפצוהאלטן דעם מוסד,
אבער וואס עס איז נישט
איינגעפירט אין ערגעץ איז :אז
טאטעס וואס האבן נישט צו
באצאהלן קיין שכר לימוד שיקט
מען אהיים זייערע קינדער ,דאס
איז נישט איינגעפירט אין ערגעץ
נישט און אויך נישט דא אין
טאהש.
אבער די וואס נארמאליזירן
דעם שטעטל זיי פירן דאס יא
איין ,און זיי רעכענען זיך כלל
נישט מיטן מצב אין וועלכן די
טאטעס זענען ,צו ער קען צאהלן
אדער נישט ,אויב קומט א קינד
נישט מיט א באצאהלטן
רעגיסטראציע קארטל ,ווערט
גרויזאם
קינד
דאס
אהיימגעשיקט .

 
 

אין די לוי אפיסעס הערשט א
גרויסע פרייד ,אלע אירע
אקופאנטן גייען ארום מיט
גרויסע פרייד שמייכלען וואס
שפרייט זיך אויס פון אויער צו
אויער ,עס איז דארט ששון
ושמחה ,וויין גיסט זיך דארט ווי
וואסער ,יעדע מינוט הייבט זיך א
צווייטער אין א טענצל מיט
גרויס פרייד ,און אלע פייערן
דעם גרויסן שמחה וואס האט
באהערשט די בני לוי ,וואס דאס
איז נעמליך:
"דער דורכפאל האט זיך
אפגעשטעלט ,מיר האבן עס
באוויזן צו פארמאכן"
נאכדעם וואס מיר זענען
נישט ערשינען מיט אונזער
אויסגאבע זינט די ימים טובים
טעג ,צוליב די פיהלע טרדות
פונעם יו"ט ,האבן די לוי
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און
געזינגען
אקופאנטן
שמחה,
פאר
געטאנצט
טראומפירנדיג אין די גאסן אז זיי
דער
אפגעשטעלט
האבן
דורכפאל.
אבער מיר קענען זיך שוין
פארשטעלן וויאזוי עס קוקט
אויס יעצט אין זייערע אפיסעס
ווען די מוזיק ווערט פארלאשן,
און די וויין פלעשער הויבן זיך
ווייטער אן צו צוברעכן אין די
וואנט נאכן געווארפן ווערן מיט
זייערע
דורך
קראפט
אויפגערעגטע מיטגלידער ,און
עס הויבן זיך ווידער אן א סעריע
מיט מיטינגען וואס דער
משתמש האקט אויפן טיש מיט
אויפברויז און שרייט מיט א הויך
קול – וואס ענדלט שטארק
אינעם קול וואס הערט זיך יעדע
וואך ביים בענטשן בשעת'ן טיש

– "ווער גיבט ארויס דער
דורכפאל" שוין זאלט איר מיר
געוואויר ווערן ,און ווי די
ארומיגע גייען איין פאר שרעק
פרובירנדיג צו שטילן זיין
שטארקער אויפברויז וואס
אנשטאט עס זאל זיך שטילן
ווערט עס גרעסער און גרעסער ,
ביז עס שלינגט שוין שיער איין
אלע זייערע ארומיגע .
מיר שטעלן זיך שוין אויך
פאר ווי די אויספארשער הויבן
זיך ווידער אן ארומצודרייען אין
ביהמ"ד צושטעלנדיג זיך צו אלע
פרובירנדיג
קופקאות
אויפצוכאפן א ווארט ,אפשר
רעדט מען פון דער דורכפאל,
און ווי די יועץ -שיסערס זיצן ביי
א ליסט פון שטעטל )די אלטע

זיי רעכענען זיך נישט מיט
דעם אז זיי זענען די וואס האבן
אנגעמאכט דעם עקאנאמישן
קריזיס דא אין שטעטל און וועגן
זיי איז נישט דא קיין געלט ,און
דעריבער האבן נישט טאטעס צו
באצאלן .דאס גייט זיי כלל נישט
אן ,און עס קימערט זיי נישט ,זיי
גייט נאר אן אז יעדער זאל ערליך
זייערע
איינצאהלן
ארויפגעצווינגענע שטייערן ,און
וואס טוט מען אויב מען צאהלט
נישט? מען העכערט די פרייזן !
ווייטער איז געשטאנען אז
מען וועט העכערן די פרייזן פון
די באס ,און יעדער וואס שיקט
קינדער אין חדר מיט די באס
וועט דארפן צוצאהלן ,פאר איין
קינד כך וכך ,און פאר צוויי
קינדער ...א.א.וו .און טאטעס
האבן זיך ווייטער דערזען מיט א
פראבלעם אז זיי האבן קינדער
אינדערהיים.
] פארזעצונג אויף זייט [23

ליסט( ברענגענדיג צענדליגע
קאפ -ראיות און בויך -סברות ,אז
דער גיבט ארויס דער דורכפאל
אדער פארקערט  ,און ווי זיי זיצן
מיט שמאטעס ארומגענומען
זייערע קעפ פאר קאפ-ווייטאג,
פון אזויפיל טראכטן ,ווער עס
קען זיין דער וואס גיבט ארויס
דער דורכפאל .די סצענע וואס
האט זיך שוין אפגעשפילט אין
די פארגאנגענהייט ,וועט זיך
ווארשיינדליך ווייטער אפשפילן
יעצט ווען מיר זענען פריש
ארויסגעקומען מיט אונזער
אויסגאבע.
מיר מוזן מודה זיין אז זיי
פרובירט
טאקע
האבן
אפצושטעלן אונזער אויסגאבע,
] פארזעצונג אויף זייט [5
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 פון די לקח,אנפאנג ביז צום סוף
ביים קבלת פנים ביז נאכן מצוה
 איז... און אויב נישט,טאנץ
.פארשטענדליך
דאס איז נאכדעם וואס זיי
האבן געלאזט מעלדן אז אלע
איינגעשטעלטע מוזן צאהלן
 וואס,שכר לימוד און עסן פרייזן
דאס ווערט נישט געזען אין קיין
שום מוסד איבער די גארער
וועלט אז איינגעשטעלטע זאלן
דארפן צאהלן פאר שכ"ל )אפשר
דא וואו זיי ווילן נארמאל מאכן
דאס פלאץ וועגן דעם דארף
(יעדער צאהלן פאר שכ"ל
,און דאס איז פון איין זייט
[42 ] פארזעצונג אויף זייט

אין ליכט פון די
וואונדערבאר שיינע חתונה וואס
איז פארגעקומען בחצרות
 ווען הגה"צ אב"ד,קדשינו
שליט"א האט געפירט אונטער
די חופה זיין חשוב'ן זון הרב
אברהם יודא שליט"א בת הרה"ג
,חיים ישעי' האכהייזער שליט"א
איז צוגלייך פארגעקומען א
שענדליכער אקט וואס איז
דורכגעפירט געווארן דורך די
.טרויעריג באקאנטער פארטיי
די פארטיי האט געלאזט
מעלדן פאר אלע איינגעשטעלטע
 אז יעדער איינער,אין די מוסדות
אנע אויסנאם מוז קומען צו די
חתונה מיט ווייסע זאקן פון
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 נאכצודריקן אדער-  און אדרבא איר ווערט פארלאנגט- עס איז אויסדריקליך ערלויבט
 אפילו אן,נאכצוקאפירן און פארשפרייטן אויף יעדן אופן א יעדע שטיקל פון דעם אויסגאבע
.געשריבענע ערלויבעניש פון די רעדאקציע
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[56 ]פארזעצונג אויף זייט
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אידן יראי שמים רופן אריין די רעדאקציע מעורר זיין איבער אן ערנסטער שבת פראבלעם-מיט גרויס אויפרעגונג און
אנ"ש
האבן
אויפברויז
אויפגענומען דער מעלדונג אז
מען האט אויפגענומען א נייע
מענעזשער אויף אלע מוסדות
ראטמאן
די
מטעם
אדמיניסטראציע וואס דאס איז
דער ביי אלעמען טרויעריג
באריהמטער ווידעא -מאן ,וואס
איז גלייכצייטיג א שוואגער
מיטן משתמש בקודש משה
ראטמאן.
דער דאזיגער התמנות איז
אפגעטוען געווארן אויפן
דירעקטן באפעל פון ראטמאן
וואס האט געוואלט אז זיי ן
שוואגער  -מיט וועמען ער לאזט
זיך וואוילגיין איז די
רעסטוראנטן און אין די
איבעריגע שיינע פלעצער פון
שטאט – זאל זיין אין קאנטראל
איבער אלע בנינים ,אזוי אז ער
זאל קענען לייגן ווידעא -
קעמרעס וואו ער וועט וועלן
נישט דארפנדיג אפגעבן קיין דין
וחשבון פאר קיינעם .
און ווי מען קען זיך
איבערצייגן ,אז דער תירוץ מיט
וואס ער פלעגט אייביג קריכן אין
די דעכער פון די בנינים איז
געווען ,ווייל ער דארף פיקסן די
עיר -קאנדישאנס ,און אזוי האט
ער אריינגעלייגט איבעראל די
ווידעא -קעמרעס ,אבער איצט אז
ער קען שוין קריכן וואו ער וויל
נישט דארפנדיג זיך פארענטפערן
פאר קיינעם וויל ער איז דאך
מענעזשער ,באהאלט ער שוין
נישט דעם פאקט אז ער האט
מיט עיר -קאנדישאנס גארנישט
איינגעלייגט ,און אויב בעט
איהם איינער צו קומען
פאררעכטן אן עיר -קאנדישאן,
זאגט ער אפן ,אז ער טוט שוין
נישט דערין.

פארשוין ווי ער זאל זיך געפינען
דער ווידעא -מאן איז שוין
און האט מיטגעהאלטן ,איז
מיט אונז ,און ער האט דאס
לאנג באקאנט אלס פיינד פאר די
שטענדיג געווען פארנומען מיט
דורכגעמאכט .אבער אנשטאט
אלס
און
מענטשהייט ,
לייגן ווידעא -קעמרעס וואו ער
ער זאל זיך פארשטעקן פאר
און
אומציוויליזירטער
קען נאר ,אריינגערעכנט ווען
בושה וויסנדיג וואספארא
אומאיידעלער פארשוין ,וואס
מען האט פאר עטליכע חדשים
מאוסער פארשוין ער איז און
קען באגיין די ערגסטע סארט
צוריק געטראפן איינע פון די
זעענדיג ווי שטארק מען דארף
רשעות און שמוציגע מעשים אן
צענדליגע ווידעא -קעמרעס אין
איהם דא האבן ,שטעלט ער זיך
קיין שום געוויסנביסן ,און ווי
אבריכים.
ארויס מיט זיינע רשעות און טוט
ווייט מיר געדענקען נאך האט ער
באמת איז דאס א גרויסער
אפ כל מיני רשעות'ער אן קיין
ביי זיין אנקומען דא אין שטעטל
וואונדער אויף וואס אלע
שום געפיל פון בושה.
פאראורזאכט א גאנצער שטורעם
וואונדערן זיך ,זיי האלטן דאך
און דאס הויבט זיך נישט
ווען די איינוואוינער פון שטעטל
אין איין ארומגיין שרייען און
אן פון היינט ,ווי יעדער ווייסט
האבן נישט געוואלט אז אזא
וויינען מיט קראקאדיל טרערן אז
"מיר האבן נישט קיין געלט און
מיר האבן נישט קיין געלט" ,און
וויאזוי ווערט פלוצים געשאפן
געלט פאר די אלע טייערע
ווערן
וואס
קעמרעס
אינסטאלירט איבער די גאנצע
שטעטל ,עס ווערן דאך
דראטלאזער
אינסטאלירט
   קעמרעס מיט סאפיסטיקירטע
מאשינדלעך וואו עס זאל ווערן
עטליכע מענטשן האבן איצט אויפגעכאפט ,און פון וואו
די וואך האבן תושבי
אראפגענומען עטליכע אייזענעס ווערט פלוצים געשאפן געלט
קריתינו איבערגעצייגט די
דערפון ,כדי צו ערלויבן מענטשן פאר די אלע זאכן?
משתלטים על הציבור אז דער
] פארזעצונג אויף זייט [8
] פארזעצונג אויף זייט [42
שטעטל באשטייט נישט נאר פון
קוען וואס לאזן זיך פירן צו די
שחיטה אן קיין ווידערשטאנד,
און אז מיר האבן אויך א מיינונג
אין די ענינים וויאזוי מען זאל
    
פירן אונזער שטעטל און וויאזוי
מען זאל אונז פירן ,און אז מען
קען נישט טוהן מיט אונזער
שטעטל וואס מען וויל אן פרעגן
 
קיינעם וואס צו טוהן.
דעריבער פאר אייער אינפארמאציע ווילן מיר אייך מודיע זיין
זיך
האבן
פרייטאג
די וואך
אז די פיר הייליגע אותיות האבן זיך געטוישט ,און פון היינט
שטעטל
פון
איינוואוינער
די
און ווייטער זענען די פיר הייליגע אותיות מער נישט
אבריכים
אין
זעענדיג
ועקט
דערו
ט -א -ה -ש נאר עס איז:
אז מען האט אראפגענומען
"" Vi - D - E - O
עטליכע אייזענעס פון די
גרויזאמע מאשין וואס מען האט און איר קענט זיין זיכער אז דער גאנצער שטעטל איז אונטער
ארויפגעלייגט אויף די מקוה די שטענדיגע שמירה פון די פיר הייליגע אותיות .און וואו
מיטן ציהל צוריקצוהאלטן איר גייט און וואו איר שטייט קענען אייך די פיר הייליגע
מענטשן פון גיין אין מקוה ,און אותיות זעהן ,און אכטונג געבן אויף אייך.
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ווער פון אונזערע ליינער
    
געדענקט נאך וואס מיר האבן


געשריבן אין אונזער ערשטע
  
אויסגאבע?
   
דא
עס
וועלן
מיט
    
,
נאכאמאל
אראפברענגען
    
כאטשיג עס איז דאן געשריבן
  
געווארן אביסל פורים'דיג אבער
    
דעמאלס איז דאך נאך געווען
    
אדר צייט.
   
       
    
  
         
196 Beth    
    halevy      
      
    
  

   
] פארזעצונג אויף זייט [8
     

מיט א שטארקער וואונדער
קריתינו
תושבי
האבן
אויפגענומען די נייעס אז עס
ווערט געבויעט א טענט אין
פארנט פונעם רבי'ןס הויז וואס
וועט זיך ציען ביזן בנין הישיבה .
די ידיעה איז אויפגענומען
געווארן מיט א גרויסער
וואונדערונג ,פארוואס דאס איז
געמאכט געווארן ,ווייל אויב
מיינען זיי שטארק דעם רבי'ןס
געזונט) ,אז דער רבי שליט"א
זאל נישט דארפן גיין אין די שניי
א.ד.ג (.פארוואס נאר ווען מען
קען שטיין און באוואונדערן ווי
געטריי זיי זענען צום רבי'ן
פארוואס נאר דעמאלס קענען זיי
אזוי שטארק עוסק זיין אין די
וואוילזיין פונעם רבי'ן זאל זיין
געזונט ,און ווידעראום ווען
קיינער ווייסט נישט דעמאלס
גייען זיי זיך אום מיטן רבי'ן
ערגער ווי מיט א הונט פון גאס .
נעמט א ביישפיל פון די
עפיזאד וואס מיר האבן
באריכטעט די וואך וועגן די
וואך וואס דער רבי שליט" א
האט נישט גוט געשפירט און
האט געדארפט ארויסגיין
אינמיטן דאווענען ,וואס דאן
האבן זיי זיך ארומגעשפילט מיט
די צייט ארום צוויי מיט א
האלבן שעה ,וואס דער רבי זאל
זיין געזונט האט געדארפט
צוקומען צו פראפעסיאנאלע
הילף )ווי זיי האבן אליין מודה
געווען ,מיטן ברענגען א איד
אום שבת פון מאנטרעאל( און
ער האט דאס נישט באקומען ביז
צוויי און א האלב שעה נאכדעם.


  

] פארזעצונג פון זייט [2

אבער דאס איז געווען ממש
כנוסח בני לוי ,זיי האבן
ארויסגעלאזן גאר שרעקעדיגע
שמועות אז זיי האלטן שוין ממש
פארן געוואויר ווערן ווער עס
גיבט עס ארויס ,און זיי האלטן
שוין ממש פארן עס אפשטעלן,
אבער ווי ווייט אונזערע ליינער
קענען זיך פארשטעלן האט דאס
נישט דערשראקן אונזערע
ארויסגעבער ,וואס גייען אן מיט
די הייליגע ארבייט פון
אפשטעלן זייער טעראר ,מיר
זענען גרייט אויף ערגערע
סטראשונקעס ווי ארויסצולאזן
שמועות אז מען האלט שוין
פארן כאפן די ארויסגעבער ,מיר
וועלן ווייטער אנגיין אפי' זיי
וועלן טוהן ערגערע זאכן ווי
דאס ,און פארשטייט זיך אליין

אז ווען זיי לאזן ארויס שמועות
אין די לופט און אומקלארע
קיינער
וואס
לאזונגען
אריינגערעכנט זיי זעלבסט
פארשטייען דאס נישט ,וועט
דאס אונז נישט אפשרעקן.
איינע פון זייערע טאקטיקן
איז געווען דאס אנהויבן רודף'ן
אומשולדיגע מענטשן וואס
ווייסן ניטאמאל וויאזוי אונזער
אויסגאבע קוקט אויס ,און לויט
ווי ווייט זיי האבן זיך
פארגעשטעלט ,וועלן זיי אזוי
ענדיגן אונזער פרעסטיזשפולער
אויסגאבע.
אבער דער פראבלעם איז אז
זיי האבן אויך געוואוסט אז זיי
האבן די נישט ריכטיגע מענטשן,
און די שאלה איז געווען וואס
איז געווען זייער חשבון מיטן
] פארזעצונג אויף זייט [8

און דאן איז נישט געווען
קיינער וואס זאל דאס
באוואונדערן ,און דעריבער
האבן זיי זיך נישט אזוי געיאגט
מיטן ארויסהעלפן און זארגן
פארן רבי'ןס געזונט.
אבער ווי מיר זענען
געוואויר געווארן איז עס טאקע
נישט וועגן דער רבי'ןס געזונט

נאר עס איז ווייל זיי דארפן דאך
האבן ווידעא וויאזוי דער רבי
גייט אין ישיבה ,און סתם אויפן
גאס קען זיין אז עס וועט נישט
ווערן אויפגעכאפט ווי געהעריג,
דעריבער האבן זיי געבויעט א
טענט ,ווי עס ווערט דארט
אריינגעלייגט ווידעא -קעמרעס
וואס עס וועט האפנטליך
אויפכאפן אלעס ווי געהעריג- .
פארשטייט זיך אז )אויך( ]נאר[
אין די שבתים וי"ט .
גרויס
מיט
און
סאטיפיקאציע ווילן מיר מעלדן
דעם חשוב'ן ציבור אז מען האט
שוין טאקע אריינגעלייגט די
דראהטן וואס וועלן ציען די
ווידעא -קעמרעס ,און מען האפט
אז באלד נאכן לייגן די
איבערציער אויפן טענט ,וועט
די
לייגן
קענען
מען
אויפכאפערס.
גייענדיג צום דרוק זענען
מיר געוואויר געווארן ,אז מען
האט ארויפגעריקט דעם טענט
פלאן ,מיט עטליכע פיס ,ווייל די
שטאט האט געשיקט א
שטרענגען בריוו ,אז עס איז
נישט לעגאל און נישט
אויסגעהאלטן פאר די זיכערהייט
צו פארשטעלן די גאס מיט א
טענט ,און די גראז פון דאס
גערטעלע וואס מען האט מיט
גרויס פלאג איינגעפלאנצט דעם
זומער ,איז גרויזאם ארויסגעריסן
געווארן ,און מען דארף שוין
אנפאנגען צו שפארן געלט ,ווייל
קומענדיגן זומער וועלן זיי מן
הסתם אויך נישט געבן די
געהאלט עטליכע וואכן ווייל
מען וועט עס מן הסתם דארפן
נאכאמאל איבערפלאנצן.
איז
אויך
ווי
און
אריינגעקומען די מעלדונג אז
זיך
האט
טענט
דער
פונאנדערגעלייגט אויף דער
ערד ,אפרוענדיג זיך פונעם
שווערן יאך וואס מען האט אויף
איר ארויפגעלייגט.
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א איבערבליק איבער די
אנטוויקלונגען
לעצטיגע
איבער די בית השחיטה
דקריתינו .
און וועגן די פוסטע לשון-
הרע 'ס וואס די ראטמאן
אויף
פארשפרייט
פארטיי
הגה " צ אב "ד שליט" א

ווי באקאנט פרובירט בני -
לוי ווען אימער עס איז מעגליך
נישט אויסצופאלגן דעם רבי'נס
רצון ,און דאס וואס רבינו
שליט"א האט אייביג געוואלט
און זיך געמוטשעט דערויף
פרובירן זיי אייביג צו צושטערן.
אזוי אויך איז די מעשה
מיט די בית השחיטה דקריתינו.
דער בית השחיטה האט
רבינו שליט"א אויפגעבויעט מיט
די אייגענע הענט ,און האט
געבלוטיגט דערויף אלע יארן אז
עס זאל ווייטער אנגיין ,כאטשיג
עס איז כלל נישט געווען קיין
הכנסה קיינמאל ,און עס זענען
שטענדיג געווען גרעסערע
אויסגאבן ווי איינקונפטן ,דאך
האט רבינו שליט"א שטענדיג
מקפיד געווען צו באצאהלן
אלעס פון זיין אייגענעם טאש
סיי פאר די שוחטים און סיי פאר
די אלע אנדערע אויסגאבן מיט
וואס א בית השחיטה איז
פארבינדן.
און דער חשבון איז א
פשוט'ער ,פונקט ווי ווען א
קהילה האט מוסדות ,איז זייער
נארמאל אז די מוסדות זענען א

הוצאה פאר די קהילה ,און עס
קאסט אפ געלטער ,וועט קיינער
פון די קהילה נישט זאגן ,אז פאר
די אויסגאבן פונעם מוסד דארפן
זיך די איינגעשטעלטע זארגן,
און זיי דארפן שאפן דאס געלט
דערפאר ,די זעלבע זאך איז מיט
די בית השחיטה ,עס איז א טייל
פון די מוסדות וואס די קהילה
דארף פינאנצירן ,און די קהילה
קען זיך נישט באגיין אן א בית
השחיטה – .אפשר זענען טאקע
דא קהילות וואס קענען זיך יא
באגיין אן א בית השחיטה ,אבער
קרית טאהש איז פון די קהילות
וואס קענען זיך נישט באגיין אן
קיין בית השחיטה ,און דאס איז
ווייל קרית טאהש איז דעם
רבי'נס שטעטל און אינעם
רבי'נס שטעטל דארף זיין א בית
השחיטה ,ווייל רבינו שליט" א
האט אזוי פארלאנגט אייביג.
און דאס איז שוין
אפגערעדט אז רבינו שליט" א
האט אייביג זייער געוואלט אז
מען זאל נישט עסן קיין שחיטת
חוץ ,וואס אין דעם זענען זיי
אלע שוואכע מחמירים –
אריינגערעכנט אויך די וואס עס

באדערט זיי פרעזענדליך ווען
מען פאלגט נישט דעם רבי'ן,
אבער אין די זאכן גילט נישט
דער כלל אז מען דאף פאלגן
דעם רבי'ן.
מענין לענין באותו ענין,
פארציילט אונז איינער וואס
האט געטראפן דעם ווידעא -
מענעזשער ביי א געוויסער
רעסטוראנט אין מאנטרעאל פון
וועלכן אנשטענדיגע מענטשן
ווייכן זיך אויס אריינצוטרעטן,
און ער האט געזען ווי דער
ווידעא -מענעזשער פאקט אריין
באקסעס מיט פלייש אין זיין
טראק ,און פרעגנדיג דעם
ווידעא -מענעזשער וואס איז
דאס? האט ער מיט א קענטיגער
פארלוירנקייט – אז מען האט
איהם געפאקט – געענטפערט :
"אז ער מאכט דעליוועריס פאר
זיי!" ,הפנים ער מאכט נישט
גענוג געלט פון די מוסדות אז ער
דארף גיין ארבייטן און מאכן
דעליוועריס פאר רעסטוראנטן,...
עס איז איבעריג צו זאגן אז די
פליישן האבן א שעה דערנאך
געטראפן זייער מקום מנוחה
ביים משתמש בקודש אין הויז

)אדער אין מויל(.
צוריק צום בית השחיטה.
האט פאר בני -לוי נישט
געשמעקט די גאנצע זאך אז זיי
דארפן באצאהלן די אויסגאבן
פון די בית השחיטה ,ווייל –
האבן זיי זיך געמאכט דעם
חשבון – פאר וועמען דארפן זיי
די פלייש? פאר זיך? ! זיי איז
דאך גוט פלייש פון דער פרעמד,
און וואס איז מיטן שטעטל און
מיט די אידן וואס זענען יא
אינטרעסירט צו טוהן דעם
רבי'נס רצון - ,און נישט נאר
דעם רבי'נס רצון ,נאר אויך
איינצוהאלטן די חומרות וואס
יעדער ערליכער איד דארף מאכן
 דאס איז שוין נישט זייערעדאגות ,זאלן זיי זיך גיין האקן
קאפ אין וואנט.
אלס דער ערשטער פאזע
פון די רדיפות וואס זיי האבן
אנגעהויבן אויף די בית
השחיטה ,און אויף דער
מענעזשער וואס ארבייט דארט
געטריי שוין עטליכע צעדליגע
יארן כולם שוים לטובה ,און
אויף דער שוחט שליט"א וואס
רבינו שליט"א האט אויף איהם

      

מעיד געווען און געזאגט " :ער
איז מיין איש נאמן" ,און רבינו
שליט"א בעט אסאך מאהל:
"רופטס מיר אריבער מיין איש
נאמן" האבן זיי געלאזט רופן א
מיטינג מיט זייערע יועצים און
מיט די בית השחיטה פירער ,און
ווי מען קען זיך פארשטעלן
האבן זיי נישט געוואוסט וואס
עס ערווארט זיי דארט אבער זיי
האבן געשטעלט אויף די חזקה
אז א מיטינג מיט די בני -לוי איז
דרכן להזיק ,און נישט דעס
פארקערטע .
ביי די מיטינג האט מען
געמאלדן פאר די הנהלה פון די
בית השחיטה אז פון היינט און
ווייטער וועט דער בית השחיטה
מער נישט זיין אונטער די רשות
פון די קהילה ,נאר עס וועט
ווערן איבערגעגעבן פריוואט
פאר דעם מענעזשער ,און אלע
פינאנציעלע ענינים וועלן זיין
אויף זיין קאפ.
דא ווילן מיר איבערהאקן א
מאמענט מיט די בית השחיטה
ענינים און רעדן א מינוט פון א
צווייטע זאך.
ווי באקאנט האבן זיך
ארומגעדרייעט גאר אסאך
מימרא'ס מיט מעשיות וועגן די
גאנצע געשיכטע מיט די בית
השחיטה ,און לויט ווי מיר זענען
געוואויר געווארן זענען אסאך
מימירא' ס און ביותר אסאך
מימירא'ס וואס זענען כלומר'שט
געזאגט געווארן דורך הגה"צ
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אב"ד שליט"א ,ארויסגעלאזט
געווארן דורך די ראטמאן
פארטיי מיט בלויזן ציהל צו
פארשעמען הגה"צ אב"ד
וועלן
מיר
שליט"א,
אראפברענגען דברים ככתבן ,און
זאל דער עולם קוקן און זעהן
וואס די ראטמאן פארטיי זענען
אלס עלול צו טוהן ,אפי' צו
פארשעמען הגה"צ אב"ד
שליט"א און ארויסלאזן זאכן
וואס ער האט כלומר'שט
געזאגט.
מיר וועלן נישט צושרייבן
אויפן פלאץ אז עס איז נישט
אמת ,ווייל מיר ווילן עס
אראפברענגען אריגינעל ,אבער
מיר שרייבן אייך פון פאראויס אז
איר זאלט וויסן אז עס איז נישט
מער ווי מאוס'ע בילבולים מצד
די ראטמאן פארטיי .
איינע פון די זאכן וואס די
בני לוי האט געוואלט אויספירן,
איז געווען ארויסציווארפן דעם
שוחט דקריתינו.
דער סיבה דערצו איז
געווען ווייל זיי האבן געוואלט
אויפנעמען אויף זיין פלאץ
איינער פון די ראטמאן שטיצערס
– וואס איז גראדע א שוחט –
און ער לויפט נאך און לעקט
דעם ראטמאן ווי ער וואלט
געווען דער קעניג פון די וועלט .
דער יעניגער שוחט ,וואס
דינט אלס זעלבסגעקרוינטער
אדמו"ר מיט א געוויסער נאמען
וואס איז שטארק נישט וויכטיג

פאר אונז יעצט ,וואס לדעתי'
ברעגט איהם דאס אסאך כבוד
און רעספעקט ,איז א
לאנגיעריגער ווערטלזאגער און
לץ ,און ער האט אינטערנעט
אינדערהיים ,און פון זיין
אינטערנעט אדרעס ווערט
ארויסגעשיקט גאר אסאך ליצנות
פאר אסאך מענטשן פאר וועמען
ער וויל ארויסווייזן זיין
שטארקער כח הליצנות .און ווי
אויך דינט ער אלס גבאי אין
ביהמ"ד.
און דעריבער וועלן מיר
איהם רופן מיטן נאמען "שרגא"
ווייל ש -ר -ג -א איז ר"ת' :וחט
'בי 'באי 'ינטערנעט) .הגם
עס וואלט געווען א מקום צו
זאגן אז מיר זאלן איהם רופן
"שרגע'לע ,ווייל ער האלט זיך
דאך פאר א 'ץ אויך ,אבער ווי
ווייט יעדער ווייסט ,אז ווען ער
זאגט זיינע ווערטער דארף מען
זיך מיט אלע כוחות מאכן לאכן,
ווייל עס מאכט שטארק נישט
לאכן נאר געווענדליך דאס
פארקערטע ,זעענדיג ווי א
עלטערער איד פרובירט צו זוכן
אויפמערקזאמקייט ,דורך זאגן
ווערטעלעך וואס וואלטן
געפאסט פאר א דריי יעריג קינד
– אויך נישט (
און ווער עס וויל זיך
אנשליסן אין שרגא'ס אדרעסס
בוך ,וואס דורכדעם וועט איר
האבן די פארגעניגן זיך צו
קאטשען אין דרייען אויף די
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גוטע און אינהאלטסרייכע
ווערט
וואס
דזשאוקס
ארומגעשיקט דורך איהם ,ווערט
געבעטן צו שיקן אן אי -מעיל צו
זיין אי-מעיל אדרעסס ווי
פאלגענד:
""jacob@jrjacobjr.com
און שרייבן אז איר ווילט
זיך אנשליסן אין זיין ליצנות -
גרופע ,און איר וועט בעזהשי"ת
זיין אויסגעשטעלט צו באקומען
און לאכן אויף די אלע דזשאוקס,
און ווען איר וועט זעהן אז די
ראטמאן פארטיי דרייט זיך ארום
אין ביהמ"ד מיט א שמייכל אויף
די לעפצן ,און אלע וויילע גייט א
צווייטער צו און גיבט א קלאפ
אויף שרגא'ס רוקן ,וועט איר
וויסן אז איר דארפט גיין
נאכקוקן צו עס איז אייך
אנגעקומען א אי-מעיל פון
שרגא'ס הויפטקוואטיר ,און דאן
וועט איר אייך אויך קענען
ארומדרייען מיט א שמייכל אויף
די ליפן ,אבער! חכמים הזהרו
בדבריכם!!! אויב איר שיקט אן
אי -מעיל פאר שרגא'ן ,זאלט איר
אייך אידראסירן צו איהם מיט א
שטארקער כבוד און רעספעקט ,
און איר זאלט שרייבן לכבוד
האדמו"ר שרגא שחיט"א ,מיט
נאך עטליכע און ענדליכע
הויכגעשעצטע אויסדריקן ,ווייל
וויבאלד ער דינט אלס רבי ווי
אויבנדערמאנט וועט ער ווערן
גאר באליידיגט אויב וועט איר
זיך נישט ווענדן צו איהם מיטן
כבוד הראוי ,און מעגליך אז ער
וועט נישט אקצעפטירן אייער
פארלאנג אנגענומען צו ווערן
אין די ליצנות גרופע ,דעריבער
גיבט אכט.
ווי אויך האבן מיר געהערט
אז ער האט זיך אנגעשטעקט
)זייענדיג א שוחט ( אין די
געפערליכער און באקאנטער
קרענק "משוגע'נע קוה" ,וואס
גאר אסאך זענען אנגעשטעקט
געווארן דערמיט ,און איהם האט
דאס געכאפט אויף גאר אן
ערנסטן אופן ,וואס מען האט
נאכנישט געטראפן קיין לעזונג
דערצו ,דעריבער ווערן אלע
ליינער געבעטן אז ווער עס קען
זאל זוכן אויף "גאָאגל" עפעס א
רפואה דערצו ,און עס אריינשיקן
צום אויבנדערמאנטן אי -מעיל
אדרעסס ,און ר' שרגא וועט אייך
זייער דאנקבאר זיין.
] פארזעצונג אויף זייט [50
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] פארזעצונג פון זייט [4

הכלל דער ווידעא -מאן איז
יעצט אויפגענומען געווארן אלס
מענעזשער.
אין די מינוט וואס ער איז
אלס
געקרוינט
געווארן
מענעזשער ,האט ער תיכף
פראקלאמירט אז ער איז לעגאל
דער מענעזשער ,און ער האט
פאפירן וואס ווייזן דאס אויף ,די
פאפירן וואס ווייזן דאס אויף
האט נאך קיינער נישט געזעהן,
און עס איז זיך פארצושטעלן אז
ער האט דאס זיכער נאך אויך
נישט געזעהן ,ער האט מן הסתם
נאר געהערט דערפון.
אבער ער מוז דאך ווייזן אז
ער איז בעה"ב דא ,דעריבער
האט ער גלייך אויסגערופן קריג
אנטקעגן די אלע וואס האבן א

צימער אינעם בנין פון ביהמ" ד
נומ ,#2 .און האט באלד
אנגעהויבן טעראריזירן אז מען
זאל ארויסגיין פון דארט מיט א
רשעות וואס מען האט נאך
פארדעם נישט געזעהן.
און ער האט געסטראשעט
אז טאמער וועט איינער וואגן
נישט אויסצופאלגן זיינע
באפעלן וועט ער באלד רופן...
וועמען? "די פאליציי".
 דאס איז א נייע מכה וואסאיז געשאפן געווארן מיט די
גרינדונג פון די בני לוי ,אז איינע
פון די נומערן וואס זענען
זייער
אין
פראגראמירט
טעלעפאן ,איז  ,911און ביי יעדע
געלעגנהייט וואס זיי האבן איז
די ערשטע זאך רופט מען ,911
וואס דאס האט זיך שוין ליידער



] פארזעצונג פון זייט [5

  
    
    
     
   
   
 
   
    
    
   
   
    
   
   
  
  
 



   
  
   
   




    
     
   
    
     

    
  
אבער ווי נישט וואו האבן
זיי גאנץ שיין דורכגעשטיפט
דערמיט ,מען האט עס געלאזט
שטיין א האלב יאר אפן ,ביז דער
עולם האט זיך צוגעוואוינט
דערצו ,און דעם תשרי האט מען
עס שוין פארמאכט ,אבער מען
האט געטיילט מקוה קארטלעך
פאר ווער עס האט נאר
נישט
כדי
פארלאנגט,
אויפצורעגן די געמיטער ,און
איצט האבן זיי שוין אנגעהויבן
מיט די מעשיות ווי געהעריג.
א טייל עולם האט זיך שוין
בארוהיגט דערפון אבער די
אנדערע טייל – און דאס איז די
טייל וואס דארפן זיך מוטשען
מיט יעדע דאלער וואס זיי געבן

אביסל אריבערגעכאפט צום
ציבור ,און דאס איז אן
אומדערהערטער און שענדליכער
אקט וואס טאר נישט
פארשווייגט ווערן ,היתכן מען
זאל זיך נעמען צו אזא שמוציגער
מיטל ווי מסירה ,א זאך וואס איז

ביי אידן געווען אפגעפרעגט
אלע דורות ,און מען האט אייביג
געוואוסט אז פון מסירה שטייט
מען ווייט ,און דא קומען זיי און
שטעלן דאס אריין אינעם טאג
טעגליכן סיסטעם ,אויף דעם
אליינס וואלט מען געדארפט
קלאגן יעדן טאג עקסטער -
עס פארשטייט זיך אז
קיינער האט זיך נישט קיין סאך
זיינע
מיט
געקימערט
סטראשונקעס וועגן רופן די
] פארזעצונג אויף זייט [43
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די צוקונפט ווייטער מעלדן ,מיר
שטייען גרייט ארויסצוגעבן
ווייטער אונזער אויסגאבע  ,אזוי
לאנג ווי דער וועלטס קללה וואס
רופט זיך "בני לוי" שטייט נאך,
און אזוי לאנג וואס זיי גייען אן
מיט זייערע מעשיות ,זענען מיר
גרייט אנצוגיין מיט אונזערע
מעשיות ,און מיר וועלן שטיין
גרייט ארויסצוגעבן ווייטער
אונזער אויסגאבע ווען עס וועט
זיך נאר אויספעלן ,ביז דער
טעראר וואס פלאגט אונזער
שטעטל וועט זיך אויפהערן.

טוהן דאס ,פארוואס האבן זיי
געטראכט אז אזוי וועט זיך די
אויפהערן
אויסגאבע
ארויסצוקומען.
אבער אויף זיי קען מען נישט
פרעגן קיין שאלות ,ווייל פאר
אזעלכע מענטשן ווי זיי ,דארף
זיין א וואונדער ווען זיי טוען
עפעס א נארמאלע זאך ,און
נישט ווען זיי טוען א
אומנארמאלע זאך ,וואס דאס איז
דאך שטענדיג.
אזוי צו אזוי ווילן מיר מעלדן
אונזערע ליינער דאס וואס מיר
האבן שוין אין די פארגאנגנהייט
געמאלדן און מיר וועלן עס אין

ורוח הקודש אומרת כן ירבה
וכן יפרוץ

אויס – קען נאכנישט קומען צו
זיך פון די געלט -אטאקעס וואס
האלטן אין איין קומען פון די
פארטיי.
ב"ה אז עס האט זיך
געגרינדעט א נייע וועד אין
שטעטל וואס זייער ציהל איז,
לוחם צו זיין אויף די ערשיינונג
אויף די געהעריגע אופנים ,און
זיכער צו מאכן אז ווער עס וויל
קען גיין אין מקוה אומגעשטערט
פון די א.ג .מאשינען און
דרייערס ,און ווי א ווארטזאגער
פון די נייע אגענטור האט אונז
איבערגעגעבן ביי א שמועס ,
האט ער זיך אויסגעדריקט ,קיין
שום טעראר וועט אונז נישט
אפהאלטן פון אנצוגיין ווייטער
און זעהן אז אידן פון שטעטל
זאלן קענען גיין אין מקוה
אומגעשטערט ,אפי' זיי האבן
פראקלאמירט אז זיי זענען יעצט
אין מלחמה מיט טעראר ,אבער

יעדער רעכטדענקיגער מענטש
פארשטייט אז עס איז תולה
קללתו באחרים ,און די טעראר
לייגער זענען גאר זיי  ,און נישט
די וואס האלטן מלחמה מיט די
טעראר.
און ב"ה זיי האבן שוין
עושה רושם געווען ,און דעם
פרייטאג האט מען שוין געקענט
אריינגיין אין מקוה דורך אן
אונטערטיר ,און ווי יעדער
איינער איז שוין מן הסתם
אינפארמירט ,האט מען שוין
דעם מוצש" ק געקענט אריינגיין
ווי געהעריג אין מקוה אן צו
די
צאהלן
דארפן
אזויגעפאדערטע שטייערן .און
ווי מיר האפן און ווי צענדליגע
אנדערע אידן פון שטעטל וואס
האפן ,אז זיי וועלן ווייטער
אנגיין ביתר שאת וביתר עז,
מבטל צו זיין די גזירה וואס
רופט זיך "מקוה -מאשין".
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הערט א מעשה שהיה !
איך הער אז דו פארסט
אויף מאנטרעאל צו די חתונה
פון – ?...האט איינער פון די בני
לוי שוויצערס פון ניו יארק -
לאמיר איהם אנרופן חיים -
געפרעגט פון א געוויסער
מענטש וואס עס קוקט אויס אויף
זיין טלית בייטל אז ער האט
עטוואס געלט.
יא – ענטפערט יענער –
וואס איז?
ווייל איך האב פונקט אויך
געוואלט פארן צו די חתונה איך
בין זייער נאהנט מיטן מחותן,
און איך האב נישט געהאט מיט
וועמען ,איך קען אפשר
מיטפארן מיט דיר ?
יא זייער גערן .
די פאלגענדע געשיכטע איז
א מעשה שהיה ,וואס איז
פארגעקומען אין ניו יארק ,און
די מעשה האט זיך שוין עטליכע
מאהל איבערגע'חזר'ט ,און וועט
זיך ווארשיינדליך ווייטער
איבערשפילן ,און מן הסתם מיט
די זעלבע ענדע וואס די
געשיכטע האט זיך געענדיגט.
דער בני לוי שוויצער חיים
– וואס איז גלייכצייטיג אויך אן
אגענט פאר די "ברעינוואשינג -

טיעם" ,וואס עקזיסטירט אין ניו
יארק ,פון וואס מיר האבן
באשריבן עקסטער אין אונזער
אויסגאבע די וואך – האט
קיינמאל נישט געדארפט פארן
צו די חתונה אין מאנטרעאל ,און
ער קען ניטאמאל די מחותנים
וואס מאכן חתונה יענע נאכט,
נאר ער האט פערצופאל געהערט
אז יענער פארט צו א חתונה אין
מאנטרעאל ,האט ער איהם
געפרעגט צו ער קען מיטפארן
מיט איהם.
אויפן וועג האט מען שיין
פארברענגט ,און געשמועסט ,
ביז מען איז אין א מזל'דיגע
קיין
אנגעקומען
שעה
מאנטרעאל.
אריינגייענדיג צו די חתונה
האט חיים צושפאצירט צום
מחותן און איהם פריינדליך
געגעבן די האנט - ,וואס
מאכסטו - ,פרעגט ער מאכנדיג
אן אויסדריק וואו איינער וואס
זעהט זיך מיט א חבר וואס ער
האט שוין נישט געזעהן א צירקע
 289יאר ,און דער מחותן קוקט
איהם אן ווי איימיצער וואס איז
אקורשט אראפגעפאלן פון די
לבנה )וואס דאס איז נישט ווייט
פון אמת( און וואונדערט זיך

ווען ער האט אמאהל געהאט
קאנטאקט מיט דעם צורידערטן
וואס שטייט און קוקט אויף
איהם ווי א סטאטוע מיט א
שמייכל וואס ציהט זיך לענגאויס
איין אויער אריבערשפאנצירנדיג
ביז די צווייטע אויער אן קיין
הפסק אינמיטן ,מאכנדיג עס
אויסקוקן ווי א גרימאסע וואס
איינער מאכט נאכן ליידן אויף
בויך ווייטאג.
ברוכים תהי' אי"ה ביי דיר
אויף שמחות – פטר'עט ער
איהם אפ ווי שנעלער און זעהט
במשך די גאנצע חתונה איהם
אויסציווייכן ,ווייל אפשר וועט
נאך יענער פארלאנגען דריי
מצוה טענץ מיט פינף ברכה
אחריתא'ס.
אבער חיים האט נישט
געהאט קיין ברירה ,ער האט דאס
געמוזט טוהן ,ווייל זיין ברענגער
איז דארט געשטאנען און
באטראכט וויאזוי ער גייט צו
צום מחותן צו וועמען'ס שמחה
ער איז כלומר'שט געקומען .
אזוי במשך די גאנצע
חתונה איז ער איהם נאכגעלאפן
און געקלעבט צו איהם ווי א בין
צו האניג ,און האט איהם נישט
אפגעלאזט אויף קיין רגע ,
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סטייטש?! ער האט דאך איהם
געברענגט.
נאך די חתונה האט חיים
איהם געגעבן א פרעג ,אפשר
פארסטו קיין טאהש צום רבי'ן ?
לאמיך אפ – האט יענער
געזאגט ,ער האט מיט טאהש
קיינמאל גארנישט געהאט ,און
וואס איז די געפארעכץ קיין
טאהש אינמיטן א גרינעם
דינסטאג.
אבער איך האט אן
אפוינטפענט ביים טאהש'ן רבי'ן
איך מוז פארן ,איז אפשר
פארסטו שוין אויך ,איך האב
דארט גוטע קאנעקשאנס וכו'
וכו' ער האט איהם אזויפיל
אראפגעדרייעט א קאפ ,ביז ער
האט מסכים געווען צו פארן .
און במשך די גאנצע וועג
האט ער כסדר גערופן און
געזאגט אז ער קומט באלד אן.
און ווען יענער איז
אנגעקומען האט מען איהם
אריינגעלאזט צום רבי'ן און דער
רבי האט זיך תיכף אנגערופן
פריער
פון
א
)לויט
אויסגעשטעלטער פלאן ,וואס
מען האט געהייסן דעם רבי'ן
בעטן ,זאגנדיג אז עס קומט א
גרויסער עושר וואס האט קרח'ס
געלט( אז ער זאל גיבן הונדערט
טויזנט דאלאר פאר די מוסדות.
דאן האט יענער געכאפט
דער גאנצער צוזאמענשטעל פון
יענעמס קומען צו די חתונה ביז
אהער ,און זעענדיג אז יענער איז
ניטאמאל אריינגעקומען צום
רבי'ן נאכדעם וואס ער האט
געהאט אזוי וויכטיג אן
אפוינטמענט ,האט ער זיך
און
אויפגעהויבן
ארויסשפאצירט פון דארט ,אן
קיין זיי געזונט ,און ווי איר קענט
זיך פארשטעלן האט אונזער
חיים געדארפט אהיימפארן
יענעם טאג מיט די באס.
און זינט דאן איז שוין דא
נאך איינער פון דער פרעמד וואס
ווייסט פון בני לוי ,אבער ער
ווייסט דאס ריכטיגע .
אזעלכע עפיזאדן שפילן
זיך אפ יעדע שטיקל צייט ,און
יעדעס מאהל נאך אזא מעשה
ווערט געשאפן נאך איינער וואס
האַסט די נייע בני לוי און ווייסט
אז מיט זיי טאר מען נישט האבן
צוטוהן ,ווייל עס קען זיך
אויסלאזן פאטאל.
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אנאנסירט אין היינטיגן נומער
דורך די באטרעפענדע פירמעס .
חסידים ואנשי מעשה קוקן
ארויס זיך מיטצופרייען בשמחת
בית צדיקים ,מיט א תפלה דאס
זאל משפיע זיין שפע קודש
והשפעות טובות בכל הענינים
בכלל ובפרט פאר אלע
משתתפים און פאר גאנץ כלל
ישראל ישועות ורפואות בכל
מילי דמיטב.
און יעצט בעת די שורות
גייען אריין צום דרוק ,זענען
צענדליגע הונדערטער אידן פון
אומעטום פארזאמלט פארו
מעמד החופה ,וואו מען בעט זיך
אויס ביי די דערהויבענע שמחה
כט"ס.
די סעודה פאר די מענער
איז צוגעגרייט אינעם ביהמ" ד
הגדול וואס איז ספעציעל
צוגעשטעלט געווארן צו קענען
ריזיגן
דעם
אקאמאנדירן
ערווארטעטן ציבור ,און איז
אויסגעהאנגען געווארן מיט
פאסיגע מאנוסקריפטן און שילדן
מיט צוגעפאסטע פסוקים ,וואס
באשטייערט אסאך צו די
דערהויבענע שמחה .
א פולע באשרייבונג וועט
נאכפאלגן אין די קומענדיגע
אויסגאבע בעזהשי" ת
קול רנה וישועה באהלי
צדיקים


 
  
היינט דאנערשטאג פרשת ויצא ז' כסליו אין ביהמ "ד הגדול דקריתינו

היינט נאכט קומט פאר די
דערהויבענע חתונה צו וואס
הונדערטער אידן זענען געקומען
צו פארן פון אלע עקן וועלט,
מיטצוהאלטן די שמחה בבית
כ"ק אדמו"ר שליט"א ,און
ספעציעל יעצט ווען עס וועט
גיין אונטער די חופה א חשוב
אייניקל פון כ" ק מרן רבינו
הגה"ק שליט"א ,הכלה הבתולה
החשובה בתש"ק תחי' די
געראטענע טאכטער פון הגה" צ
אב"ד ור"מ ד'"' משכנות לאביר
יעקב שליט"א ,חתנא דבי נשיאה
כ"ק מרן רבינו הגה" ק שליט" א
– בן הרב החסיד הישיש מוהר" ר
יעקב הכהן כ"ץ שליט"א ,עב"ג
הבחור החתן החשוב פאר
מקדושים הרב מרדכי דוד הי"ו,
א זוהן פון הרה"ג שלשלת
היוחסין מוהר"ר שלום גרשון
אונגער שליט"א בן הגה"צ
אבד"ק דאמבראווא זצ"ל ,דער
חתן איז אן אייניקל פון הגה" צ
שלשלת היוחסין אבדק"ק
וואוידיסלוב שליט"א ,וואס ווי
א
קומט
פארשטענדליך
גרעסערער עולם ווי געווענדליך,
לכבודו פונעם מחותן אב"ד
ור"מ משכנות לאביר יעקב
שליט"א וואס האט צענדליגע
יארן אנגעפירט געטריי מיטן
כולל דאהי ,און פירט יעצט אן
מיט א כולל און א ישיבה אין
מאנסי הנודע לשם ולתפארת,
און האט זיך דורכאויס דעם
ערווארבן פולע ידידים חסידים
און געטרייע שטיצערס וואס
קומען אלע צו פארן בעת שמחה
השרויה במעונו.
ווי אויך ווערט ערווארטעט
א חשוב'ער גאסט ,כ" ק מהרמ" ד
אונגאר אדמו"ר מבאבוב
שליט"א חדב"נ כ"ק אדמו" ר
מהרנ"צ מבאבוב זצ"ל ,וואס איז
א פעטער פון חתן ,און וועט

קומען נעמען אנטייל אין די
דערהויבענע שמחה ,צו די
צופרידנהייט פון אלע ידידים
בקריתינו.
די גרויסארטיגע חתונה
וועט געפראוועט ווערן בעז" ה
למזל טוב ובשעה טובה
ומוצלחת דאנערשטאג פרשת
ויצא ,ח' לחודש כסלו הבעל"ט,
ברוב פאר והדר וברוב עם הדרת
מלך אין בית המדרש הגדול
דקריתינו הקדושה.
צו די שמחת הנישואין
וואס וועט אי" ה געפראוועט
ווערן ברוב שמחה וחדוה אין
קריתינו הקדושה ,בצילא
דמהינותא פון גרויסן זיידן כ"ק
מרן רבינו שליט"א ווערן
ערווארטעט חסידים ואנשי
מעשה פון אומעטום ובראשם
הרבנים הגאוה"צ והאדמורי"ם
שליט"א וואס קומען צו פארן
מיצוהאלטן די דערהויבענע
שמחת בית צדיקים ברוב עם
הדרת מלך.

אין די טעג איז געווארן
פארמירט דורך די הנהלת
הקהלה א "וועד החתונה" פון
געטרייע עסקנים ,וואס לייגן
אהער פיהל מיה אהער צו
שטעלן די דערהויבענע שמחה
מיט אלע פרטים עס זאל זיין
לשם ולתפארת עצהיו"ט.
ווי ס'ווערט איבערגעגעבן
פונעם "וועד החתונה" איז
צוגעשטעלט געווארן דורך די
היימישע באס קאמפאניס
ספעציעלע גאר ביליגע און
אין
באסעס
באקוועמע
פארשידענע זמנים אויף די
חתונה און אויך אויף שבת שבע
ברכות ,און ווי אויך איז
אראנדזשירט געווארן דורך די
היימישע טראוועל אגענטורן פון
ביליגע
ספעצילע
אנ"ש
עראפלאן טיקעטס צו קענען
אקאמאדירן די פולע חסידים
ואנשי מעשה וואס קומען
צופארן צו די גרויסארטיגע
חתונה ,די פרטים ווערן


 

א דערהויבענע רבי'שע
שמחה איז געפראוועט געווארן
ברוב פאר והדר וברוב עם הדרת
פארגאנגענעם
דעם
מלך
דינסטאג אווענט בחצר הקודש
פון כ"ק מרן רבינו שליט"א .ווען
עס איז געגאנגען אונטער די
חופה למזל טוב ובשעה טובה
ומוצלחת החתן החשוב העילוי
המצויין פאר מקדושים המו"מ
בתורה ויראת ה' טהורה הרב
אברהם יודא שליט"א זוהן פון
הגה"צ אב"ד שליט"א בן מרן

רבינו הגה"ק שליט"א וחתן כ"ק
הצדיק
הגאון
אדמו"ר
מזידיטשוב שליט"א ,מיט די
חשובע כלה הבתולה המושלמת
תחי' א טאכטער פון הרה"ג
מוהר"ר חיים ישעי' האכהייזער
שליט"א ,אב"י בקרית יואל יצ" ו
בן הרב החסיד המפואר מוהר" ר
אליעזר האכהייזער שליט"א.
עס האבן זיך מיטגעפרייט
א גרויסער עולם חסידים ואנשי
מעשה ,צו די גרויסע שמחה
זענען געקומען צו פארן א

שיינער עולם ידידים חסידים
ומעריצים ,אין שפיץ פון דעם
זיידע כ"ק מזקני האדמורי"ם
זידיטשובער רבי שליט" א
לאויט"א און א פעטער כ"ק
אדמו"ר מתולדת אהרן שליט"א,
וואס זענען ספעציעל געקומען
צו פארן צו אנטייל נעמען און
באשיינען די שמחה.
ווען דער חתן מיט די
מחותנים שליט"א מיט'ן גרויסן
זיידן רבינו שליט"א זענען
] פארזעצונג אויף זייט [12
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]פארזעצונג פון זייט [10

ערשינען אין זאל האט דער עולם
זיי אויפגענומען מיט א הילכיגן
געזאנג .דורכאויס דער קבלת
פנים זענען געשטאנען די בחורי
הישיבות אויף פארענטשעס
ארום און ארום און געזינגען
ווארימע ניגוני דביקות כנהוג.
גאר אן התעוררות'דיגער
ממאמענט איז געווען ווען כ"ק
מרן אדמו"ר שליט"א האט
אנגעטוהן פאר'ן חתן דעם קיטל,
און ארויפגעלייגט כנהוג אפר
תחת פאר ,נאך וואס דער רבי
ווארעם
האט
שליט"א
געבענטשט דעם חתן בברכותיו
הטהורים ,זענען די מחותנים און
די זיידעס געגאנגען צום
באדעקן .און דערנאך איז מען
ארויס צו די מעמד החופה
בשעטו"מ וואס איז געווען
געשטעלט אויף א פלאטפארמע
פארענט פון בנין הבית חינוך
לבנות "בית צירל" ,די קאפעליע
האבן געזונגען ניגוני התעוררות
במשך די גאנצע צייט פון די
חופה.
מיט סידור קידושין איז
נתכבד געווארן דער גרויסער
זיידע כבוד קדושת רבינו
שליט"א ,די עדי קידושין זענען
געווען הרב החסיד מזקני
החסידים ר' צבי ארי'
וויינבערגער הי"ו ,מיט הרה"ח
ר' חיים יזחקאל שרגא הכהן
לאנדאוי הי"ו ,מיט די ערשטע
צוויי ברכות איז נתכבד געווארן
כ"ק אדמו"ר תולדות אהרן רבי
שליט"א פעטער פון חתן ,מיט די
איבעריגע ברכות ,הגה"צ רבי
אביגדור דניאל פיש שליט"א
חדב"נ אדמו"ר מהאדאס,
פעטער פון חתן ,הגה"צ רבי
יוסף מאיר מאיער שליט"א
חדב"נ אדמו"ר מליזענסק,
הגה"צ רבי אברהם הכהן כ"ץ
שליט"א חדב"ן אב"ד ור"מ
דק"ק משכנות לאביר יעקב



מאנסי נ.י ,.הגה"צ רבי משה
לאבין שליט"א אבדק"ק חרדים
דראהביטש און ברכה אחריתא
האט געזאגט דער זיידע פון חתן
כ"ק אדמו"ר הגה"צ מזידיטשוב
שליט"א .ווען מען האט
צובראכן דאס גלעזל האט
אפגעהילעכט א ברכת מזל-טוב,
און די בעלי מנגנים האבן זיך
ארויסגעלאזט אין א פרייליכן
געזאנג ,עוד ישמע בערי יהודה
ובחוצות ירושלים ,נאך די חופה
שליט"א
רבינו
האט
אנגעוואונטשן ברכת קדשו.
אינעם זאל ווי די סעודת
החתונה איז פארגעקומען האבן
היימישע יונגעלייט סדרנים
האבן פלאצירט איש איש על
מקומו און אוועקגעזעצט דעם
גאנצן עולם ,אויף א צוויי
שטאקיגע פלאטפארמע איבער
די ברייט פון זאל האבן באשיינט
דעם אויבנאן די אדמורי"ם,
רבנים ,ראשי ישיבות פון אלע
שיכטן און קרייזן ,און די
פארענטשעס ארום און ארום
זענען גאנץ שנעל געווארן
אנגעפילט מיט הונדערטער
חסידים זקנים עם נערים
בליעה"ר.
די קאפעליע מיט משוררים
האבן מהנה געווען דעם עולם
המשתתפים במשך די סעודה,
און באגלייט די געזאנגען און די
טענץ מיט הארציגע און
לעבעדיגע נגינה ,מיט א
חסידיש'ן חן.
בערך ניין אזייגער זענען
ערשינען אין זאל דער חתן מיט
די מחותנים ,דער זיידע כ"ק
אדמו"ר מזידיטשוב שליט"א,
כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן
שליט"א ,אין שפיץ פון גרויסן
זיידן כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק
שליט"א ,דער גאנצער עולם אין
זאל און אויף די הויכשטאקיגע
פארענטשעס האבן געזינגען און
געטאנצן מיט א געוואלדיג

התרוממות זיך מיטפרייענדיג
מיט'ן רבינ'ס שמחה ,וינועו
אמות הספים.
דערנאך וואס די גאנצע
עולם האט געהאט די
געלעגנהייט אדורך צו גיין לברך
ולהתברך מפי הקודש זאגן מזל
טוב פאר'ן רבי'ן שליט"א און
פאר די מחותנים הגאוה"צ
שליט"א ,וואס האט זיך געצויגן
במשך די גאנצע צייט וואס מען
איז געטאנצען ,ס'איז פארטיילט
געווארן פאר יעדן א פלעשעלע
"כוס של ברכה" פון רבי'ן,
אהיימצוטראגן להניח ברכה
לתוך ביתם ,ס'זאל בשפע ווערן
והריקותי לכם ברכה עד בלי די.
דאן האט מען זיך גענומען
גרייטן צום בענטשן ,מיט ברכת
המזון איז מכובד געווארן
הגה"צ ר' יוסף ירחמיאל כהנא
שליט"א חדב"נ וראש הכוללים
דקהילתינו הק' ,און די שבע
ברכות האבן געזאגט ,הרה"ג ר'
אהרן מאיר לאבין שליט"א
דומ"צ וראה"כ זידיטשוב,
אלי'
יעקב
ר'
הרה"ג
אונסדארפער שליט"א אב"ד
ור"מ ראשית חכמה ,הרה"ג ר'

חיים פלאהר שליט"א רב
וראה"כ זכרון מנחם בק"ק
מאנסי ,ר' יצחק אורנשטיין הי"ו,
הרה"ג ר' שלמה יאקאבאוויטש
שליט"א ,מיט ברכה אחריתא איז
מכובד געווארן הרה"ג ר' ישעי'
לאבין שליט"א רב דק"ק
זידיטשוב וומסב"ג.
באלד נאכן בענטשן האט
די מוזיק ווידער אנגעהויבן
שפילן ווען די ראשי קהילתינו
שיחיו האבן זיך ארויסגעלאזט
אין א פייערדיגן ריקוד מיט אן
התלהבות דקדושה מיט הגה"צ
אב"ד שליט"א  -וואס דאס איז
געווען כדי משמח צו זיין הגה"צ
אב"ד שליט"א אויף זיין
געהויבענע שמחה השורה בביתו
 ווען די אויגן פון רבינושליט"א זענען געווענדעט צום
צענטרום ווי די ראשי קהילה
טאנצן מיט זיין זון הגה"צ אב"ד
שליט"א ,און דער גאנצער ציבור
האט מיטגעטאנצן און זיך
מיטגעפרייט בשמחתו פון רב
שליט"א.
דער
האט
דערנאך
טאלאנטפולער בדחן הר"ר יושע
בערקאוויטש הי"ו אויפגערופן
דעם גרויסן זיידן פון חתן כ"ק
אדמו"ר מזידיטשוב שליט"א,
וועלכע האט געטאנצען די
ריקודים מיט גרויס התלהבות
בדרך אבוה"ק ,און נאכדעם האט
דער חשוב'ער בדחן אויסגערופן
דעם זיידן פון די כלה הרה"ח ר'
]פארזעצונג אויף זייט [13
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] פארזעצונג פון זייט [12

אליעזר האכהייזער שליט"א,
ארויסברענגענדיג זיינע פיהלע
תורה און מעשים טובים מיט
וואס ער איז באוואוסט צווישן
אלע וואס קענען איהם ,און
דערנאך האט מען אויפגערופן
תולדות אהרן רבי שליט"א,
וועלכער האט געטאנצען כדרכו
מיט גרויס דערהויבענקייט.
הלשון
לשפר
)נא
בפאראגראף זה לעשות מזה עסק
כמובן( דאן האט דער בדחן
אויפגערופן דעם אבי החתן
הגה"צ אב"ד שליט"א מיט
טרעפליכע חרוזים .
און דאן האט געטאנצן דער
אבי הכלה הרה"ג ר' חיים ישעי'
האכהייזער שליט"א מיט א
און
התרגשות
קענטיגער
דערהויבנקייט.
נאך וואס די אבי החתן
וכלה האבן געטאנצן די ריקודים
של שמחה ,כחצות הלילה האט
הרה"ג ר' חיים ברוך יודא
לייפער שליט"א בן הגה" צ
אדמו"ר מבישטינא זצ"ל ר"מ
ומרביץ תורה בקהלתינו הק'
אויפגעטרעטן אויפצורופן רבינו
שליט"א צו גיין טאנצן די
הייליגע ריקודין לפני הכלה ,מיט
בליציגע געדאנקען און מאמרי
קודש פון ספרי חסידות און
צדיקים,
פריערדיגע
אריינגעפלאכטן אין הארציגע
חרוזים ,האט ער מזכיר געווען
ביים רבי'ן די פיהלע צרות
ישראל ,אז דער רבי זאל אצינד
אויסבעטן ישועות ורפואות פאר
גאנץ כלל ישראל בבני חיי
ומזוני ,וואס ווער נאך אזוי ווי
דער אביהן רבן ומאורן של
ישראל ווייסט אזוי גוט וואס כלל
ישראל מאכט נעבעך מיט ,דאס
התעוררות וואס האט געהערשט
אין זאל איז אומבאשרייבליך.
דער קלימאקס פון די שיינע
שמחה איז געווען ווען רבינו
שליט"א איז צוגעטרעטן צו די
אן
ווי
קודש,
ריקודי
עלעקטרישער שטראם איז
אריבער אין זאל ,בשעת דאס
התלהבות'דיגע טאנצן פון רבי'ן
שליט"א אויפן באקאנטן ניגון
און הארציגע בקשה "פרוק ית
ענך מפום אריותא ,ואפיק ית


 

עמך מגו גלותא ,עמך די בחרת
מכל עמיא" ,וואס אין אט די
פאר ווערטער ליגט דאך
אריינגעגאסן אזויפיהל באדייט,
די בקשות הגאולה פון כלל
ישראל ,סיי אויף די גאולה
כללית ,און סיי אויף די גאולה
פרטית ,פאר יעדן צובראכן
הארץ אין זיינע פראבלעמען,
דער פיהל קעפיגער עולם
צונויפגעשטיפט
שטייענדיג
ארום און ארום ,און אויף די
הויכע פארענטשעס פון אלע
זייטן האבן געזינגען און
געטאנצן בכל כוחם ,מיט א
אומבאשרייבליכער
דערהויבנקייט איז דער עולם
אריין אין אן עקסטאז צוקוקנדיג

די עבודה פון רבי'ן זייענדיג
מכרכר ומפזפז בכל עוז ,ווען די
הערצער שרייען ארויס א הייסע
תפילה אז מען זאל פועל'ן אין
אט די הויכע מאמענטן אלעס
גוטס.
נאכן דערהויבענעם טאנצן
פון רבי'ן שליט"א האט דער
חשובע'ר בדחן ר' יושע
בערקאוויטש הי"ו פארגעזעצט
און אויסגערופן די חתן כלה צו
אשת חיל ,ווען דער בדחן האט
געבעטן זיי זאלן בעטן פאר דעם
בריות השלימות און אריכות
ימים פון דעם זיידן דער רבן של
ישראל רבינו שליט"א השם
יאריך ימיו ושנותיו בנעימים,
וועלכער גיט אוועק זיין גאנץ

לעבן פארן כלל און פאר יעדן
יחיד טאג און נאכט בכוחות
למעלה מן הטבע ,און ווערט
ליידער געפייניגט דורך אנשי
בליעל וועלכע פאררופן זיך אלס
זיינע משמשים וגבאים און
געטרייע מענטשן ,האט ער זיי
מעורר געווען אז אין אט די
הייליגע מאמענטן זאלן זיי אויך
אינזין האבן אז רבינו שליט"א
זאל אויסגעלייזט ווערן פון זיינע
פייניגער ,און אויך פאר די
דערהויבענע זיידעס און די
חשוב'ע עלטערן שליט"א ,און
פאר די גאולה השלימה במהרה
בימינו.
קול רנה וישועה באהלי
צדיקים
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: אין קורצן פון פריער
ביי ר' יוסף דער רב פון שטאט קומט
פאר א שלום זכר אויף זיין ערשטע
 אינמיטן זיך משמח זיין מיט די,אינגל
געסט פאלט אריין אן אלטער איד קוים
וואס ער לעבט און האט מיט זיך א
 אינעם פעקל איז געלעגן א,פעקל
 ווען דער,קינד פון עטליכע וואכן אלט
אלטער איד האט נאך עטליכע שטונדן
אויסגעהויכן זיין נשמה האט ר' יוסף
גענומען דאס קינד צו זיך און געטריי
.אויפגעצויגן צוזאמען מיט זיין זון
ווען יונתן )דער שטיף קינד( מיט דוד
זענען געגאנגען אין ישיבה צוזאמען
האט זיך אנטוויקלט א געפערליכער
פיינדשאפט מצד די בחורים אנטקעגן
יונתן – וואס איז געווען א גרויסער
 וועגן זיין שטארקעעילוי
 און ווען ער האט,גרויסהאלטערישקייט
ביי זיך מחליט געווען זיך נישט
וואוסנדיג צו מאכן פון זיי און שרייבן א
 איז דער ספר גע'גנב'עט,ספר
 און ווען ער איז געוואויר,געווארן
געווארן אז עס איז געקומען פון די
 איז ער מחליט אוועקצופארן,בחורים
אין א צווייטע ישיבה
:און יעצט ליינט ווייטער

Thursday, December 8, 2005

 Der Uphalter  22 

           
       
 
     
                
      
           
             
        
    
         
    
        
   
       
       
 

   
    
   
 
              
    
    
   
             
 



  
          
          
                 
      
   
      
     

  
 
[46 ]פארזעצונג אויף זייט

      

[]פארזעצונג פון פריערדיגע זייט
   
 


  



         
 
        
      
      
    
  
  
 
    
 

 
  
 


      
        
       
 
     

        


      


     
    
       


       
     
         
      
         
        
 

       

   

     

      

 Der Uphalter  23 

Thursday, December 8, 2005

  

 
 
 “Return To Sender”
מאסקין'ס א.ג" .קאנעקשאנ"ס" ווערן "דיסקאנעקטע"ד"
"מיר זענען נישט קיין
קליינע קינדער ,מיר זענען שוין
גרויסע קינדער" האט געזאגט
דער אדמיניסטראטאר מיט די
פולע צושטימונג פונעם עוכר
ישראל ראובן מאסקין.
די ווערטער זענען געזאגט
געווארן ביי א מיטינג וואס איז
אפגעהאלטן געווארן צווישן די
אדמיניסטראטאר מיט איינע פון
די עסקנים וואס זיי האבן געהאט
גענומען אז ער זאל זיי צוהעלפן
מיט די וואלן .און ווען יענער
אויפריכטיג
איהם
האט
אויפגעמערקט אז עס מוז נישט
זיין אז מען זאל געווינען ,האט
דער אדמיניסטראטאר געזאגט
מיט א ביטול "מיר זענען נישט
קיין קליינע קינדער מיר זענען
שוין גרויס ,מיר ווייסן וויאזוי צו
דער
ס'טייטש
פארלירן"
אדמיניסטראטאר האט געוואוסט
ביי זיך זיכער אז מען וועט
געווינען ,נאר כדי צו פארשטאפן
דאס מויל פון די נערנים – אדער
"קליינע קינדער " אויף זיין
שפראך – האט ער געזאגט די
אויבנדערמאנטע ווערטער .
"די וואלן" דאס איז א
טעמע וואס א געוויסע תקופה
האט דאס ארויסגעברענגט פרייד
און אומגעהויערע צולאזנקייט
מיט א שפע פון פאנטאזיעס
דמיונות און בייטאג -חלומות,
און ווידעראום א קורצע צייט
דאס
האט
שפעטער
ארויסגעברענגט אנטריסטונג און
קריצן מיט די ציין וואס דאס
האלט נאך אן ביז יעצט.
"די וואלן" האט געמיינט א
פארן
צייט
שטיק
אדמיניסטראטאר אז ער וועט
קענען אריינשפאצירן אין
ביהמ"ד מיט די קאפ ארויף ,און

מיט די דמיונות נאך העכער ,און
אלע זיינע פאנטאזיעס וועט
מקוים ווערן ,אך ווי גוט!
"די וואלן" מיינט יעצט
פאר איהם אז אלעס איז צוריק
צום אלטן ,די דמיונות קענען
ווייטער אנגיין ,אבער נאר אינעם
דמיונות צענטער ,אדער אין
בעט ,די שטעטל איז נישט זיינס
און עס וועט ווארשיינדליך נישט
ווערן זיינס איבערנאכט ,און
דירות וועט ווייטער געבויעט
ווערן אויף פאפיר ,אוי א בראך !
"די וואלן" האט דער
אדמיניסטראטאר אנגעדרייעט
מיינענעדיג אז דאס וועט איהם
איבערגעבן די מאכט אז ער זאל
קענען טוהן מיטן שטעטל וואס
ער וויל און ער זאל עס פירן
צוזאמען מיטן אויסוואורף
מאסקין.

אט האט איר א פונקליכער
באריכט פון וואס עס האט זיך
אפגעשפילט.
דער אדמיניסטראטאר האט
צונויפגערופן א ענגע אסיפה
אינערהאלב די אדמיניסטראציע ,
וואו עס זענען גערופן געווארן
דער אויסוואורף מאסקין מיט א
דער
וועמען
אינגערמאן
אדמיניסטראטאר האט געבעטן
אז ער זאל איהם צוהעלפן בנוגע
די וואלן.
דער
האט
דארט
אדמיניסטראטאר אויסגעדריקט
זיין ווילן אז די קהילה זאל
אינדראסירן א געוויסער פארטיי
פון איינע פון די פארטייען וואס
לויפן דא אין באבריאנד פאר
מעיאר און פאר סיטי -קאנסול,
דער אדמיניסטראטאר האט
געלייגט אן אויג אויף איינער פון

די קאנדידאטן האלטנדיג אז
יענער וועט געווינען ,און
כאטשיג עטליכע פראפעסיאנאלן
אין די טעמע האבן איהם
געווארנט אז מען טוט נישט אזא
זאך ,און מען טאר קיינמאל נישט
אינדראסירן א פארטיי און
אוודאי נישט ווען מען ווייסט
נישט זיכער אז יענער גייט
געווינען ,און אוודאי און אוודאי
נישט ווען מען האט נישט גענוג
שטימען מיט וואס מען זאל
קענען מאנאפאלירן די וואלן,
אבער דאך האט ער דורכן
אויסוואורף מאסקין אנגעשלאסן
א קאנטאקט מיט יענעם
קאנדידאט.
מען האט באלד אנגעהויבן
מיט גרויסע פראפעגאנדע
מיטלען צו רופן דעם עולם צו
] פארזעצונג אויף זייט [53


 
  
] פארזעצונג פון זייט [2

מענטשן וואס מאכן עטליכע
אויסגעקראצטע גרייצערס האבן
זיך מיטאמאל דערזען אלס
ארימעלייט ,וואס אויב זיי וועלן
נישט ארומגיין אין ביהמ"ד ביים
אן
מיט
דאווענען
האנט
אויסגעשטרעקטער
מורמלענדיג דערביי צדקה !
צדקה! וועלן זיי נישט האבן מיט
וואס צו קויפן צו עסן אין שטוב,
)און האלט דאס נישט פאר אן
איבערגעטריבענער פאנטאזיע
פון א שרייבער אין "דער
דורכפאל" ,ווייל דער שרייבער

האט מיטגעהאלטן
פון די שורות  
מיט די אייגענע אויגן א טאטע
וואס האט זיך געטראפן אין אזא
סיטואציע ,און דאס נאר איינער
פון די אלע וואס איז דא(.
ביז אהער איז געווען איין
חלק פון דעם צעטל מיט וואס די
טאטעס האבן זיך דערזען ליינען,
גענוג
איז
דאס
און
אויפשאקירענד.
אויב איז דאס נישט גענוג,
האט מען ווי אויך געהעכערט די
פרייזן פון מיטאג עסן ,און מען
האט געמאכט א תקנה אז אלע
קינדער מוזן אראפקומען אין

עס -זאל ווי מען עסט און נאר די
וואס האבן געברענגט א
באצאלטער קארטל מעגן זיך
זעצן עסן ,אין די צייט וואס די
אנדערע קינדער דארפן זיצן אין
די זייט ווען זייערע אויגן קריכן
ארויס פון די לעכער.
און ווי אויך ווען די קינדער
זענען אראפגעקומען האט מען
זיי געשטעלט אין שורות ,און א
געשטעלטער קאַפּאָ האט
אנגעהויבן מיט א סעלעקציע
פון :דו גיי רעכטס ,און דו גיי
לינקס ,רעכטס ,לינקס) ...עס
] פארזעצונג אויף זייט [45
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קוקט נאר ווי זייער
!חסידות האלט






מיר קענען נישט גיין
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דער מאשין וואס מען האט פארברענט אין די
מקוה

די פאסט קעסטלעך וואס א דאנק זיי קענען
מיר ארומשיקן אונזער אויסגאבע

בילד פון די מאשין אין מקוה וואס מען האט
צובראכן

דער טרעקל פונעם משתמש וואס שטייט פאר'יתום'ט
נאכדעם וואס עס איז אנגעקומען צו איהם א בריוו
פון די שטאט וואס ערלויבט נישט דאס צו נוצן
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בילד פונעם שאנד -גלאז וואס מען האט
צובראכן אין אבריכים

די מאשין וואס מען האט צובראכן אין מקוה

דער אדמיניסטראטאר איז און מקוה מיט א
לויער ,א רינגעלע צום קייט פון מסירה

בילד פון די מאשין  -וואס מען האט
פארברענט  -פון אינעווייניג
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עס איז ניטאמאל דא פלאץ פאר פרישע

דער סטאפ -סיין מיטן אויפשריפט טאהש
ליגט אויף דער ערד

דער דירה פונעם עוכר ישראל מאסקין ,וואו
מען האט איינגעבראכן )מערקט דעם ווידעא -
מענעזשער'ס קאר שטייט דארט געפארקט

ווי אזוי די גארבעטש זעהט היינט אויס אין
טאהש
איבערגעפילט מיט שמוץ!!!
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דער טענט וואס מען האט געמאכט פארן
רבינ'ס הויז

בילד פון "דער דמיון צענטער" פון וואו עס ווערן
פראדוצירט דאס מערסטע דמיונות וואס מעגליך

דער טענט נאכן אראפפאלן

מערקט דעם אדמיניסטראטאר'ס אויטא
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מיר זענען צוריק
אלטער- צום מיטל
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] פארזעצונג פון זייט [0




נאך לאנגע אינטענסיווע
זוכערייען פון אלע ערליי
אגענטורן און ארגאניזאציעס
וואס באפאסן זיך מיט די ענינים,
האט שוין אויסגעקוקט אז די
"לעיזער -פוינטער טעראריסט "
וועט מען שוין נישט כאפן אזוי
שנעל.
די עף .בי .איי  .האט שוין
געהאט געלאזט פאלן ווערטער
אז זיי קלערן פון זיך ארויסציען
פונעם געשעפט און עס
איבערלאזן פאר די טאהש'ע
פראפעסיאנאלן.
פון די אנדערע זייט האט די
בני לוי קא - .דורך די
פארבינדונגען וואס זיי האבן
מיט די רעגירונג דורך די נישט
ערוויילטער מעיאר  -געלייגט
שטארקע דרוק אויף די
שפיאנאזש
אמעריקאנער
אגענטורן אז זיי זאלן ווייטער
אנפירן מיט די אינטענסיווע
אויספארשונגען ,כדי מען זאל
קענען לייגן א האנט אויפן
אממייסטנס געזוכטן טעראריסט .
און טאקע נאך די
ווייטערדיגע אויספארשונגען איז
מען אויפגעקומען אויף א
שטיקל ליכט פון אינפארמאציע
וואס האט צוגעפירט צו איינע
פון די קאנטאקטן מיט וואס דער
געזוכטער האט זיך געהאט
באנוצט ,און דורכדעם איז מען
אויפגעקומען אויף די שפירן פון
די געשעפט וואו דער טעראריסט
האט געקויפט זיינע וואפן.
עס איז איבעריג צו זאגן אז
מען האט זיך באלד א לאז
געטאן און אינוואדירט דאס
געשעפט ,און געשטעלט אויפן
אויספארש -ברעטל סיי די
איינגעשטעלטע פונעם געשעפט
און סיי די וואס קומען אפט
קויפן דארט.
און אינמיטן די גרויסע
חתונה וואס איז פארגעקומען
מיט בן הגה" צ אב"ד שליט" א
האט מען פלוצים דערהערט אן
אויסשריי וואס איז געקומען

מער פונעם אויבן -אן ריכטונג
וואס איז געווען ג עציהלט צום
וואפן באנוצער פון די
אויבנדערמאנטן
סאפיסטיקירטער וואפן ,דער
אויסשריי איז געקומען פונעם
האלז פון דער ברייט באקאנטער
משתמש בקודש ,וואס האט
געשריגן צום טעראריסט אז ער
זאל אראפלייגן די וואפן און זיך
אונטערגעבן זאפארט.
אלס א מיטל אנצושרעקן
יענעם אז ע ר זאל אויספאלגן די
באפעלן ,האט ער פרובירט צו
] פארזעצונג אויף זייט [60

קוקט אויף די אנדערע זייט ,זיי
פארגעסן שוין אז זיי זענען די
וואס גיבן נישט קיין וועדזשעס
פאר די איינגעשטעלטע און
נאכדעם קומען זיי ווי דער
קאזאק הנגזל און פאדערן
תמימות'דיג שכר לימוד ,זיי
פארגעסן שוין אז זיי האבן
געהייסן אונטערשרייבן א צעטל
אין וועלכער עס ווערט געמאלדן
אז מען וועט אראפשניידן
גרויסע שטיקער פון די געהאלט
פון אלע איינגעשטעלטע וואס
יעדער איינער האט מודה געווען
אז דאס איז א גניבה פון ערשטן
קלאס.
און ווי אויך האבן זיי
אלע
געצוואונגען


 
 
] פארזעצונג פון זייט [4

וואס האבן נישט מיט וואס צו
צאהלן אז זיי זאלן קענען גיין,
און ווי אויך כדי מוחה צו זיין
אויף די גאנצע ערשיינונג פון די
מקוה מאשין ,וואס ווי באקאנט
האט רבינו שליט" א קיינמאל
נישט געוואלט אז עס זאל זיין
אזא זאך אויף די מקוה ,און
פונקט פארקערט ,ער האט
אייביג געוואלט אז יעדער
איינער אן א אויסנאם זאל קענען
גיין אין מקוה אומבאצאהלט.
אבער מוצש "ק איז די
אויפברויז פון די פראטעסטירער
געשטארקט געווארן ,און מען
אלע
אראפגענומען
האט
אייזענעס פון די מאשין ,כדי
יעדער איינער זאל קענען
אריינגיין דארט נישט דארפנדיג
זיך אפי' בייגן דערצו ,און ווי
אויך האבן זיי געמאכט
אומנוצבאר די מאשין אין וועלכן
מען דארף צולייגן די קארטל כדי
אריינצוגיין.
ווייטער ווען עס זענען
דורכגעגאנגען עטליכע שטונדן,

האט מען אונטערגעצינדן די
גאנצע מאשין ,און עס געלאזט
ארויפגיין מיטן רויך ,כדי עס זאל
נישט בלייבן קיין שריד ופליט
פון די גאנצע מאשין ,אזוי ווייט
אז מען איז געווען געצוואונגען
פייער -
ברענגען
צו
עקסטינגוויטשערס אויסצולעשן
דעם פייער )מיר פארדאמען
פארשטייט זיך די דאזיגע
אומ'אחריות'דיגער אקט ,וואס
וואלט געקענט צוברענגען צו א
סכנה ,אבער מיר קענען אויך
פארשטיין די געפיהלן פון די
וואס האבן עס געטוהן ,און מיר
פאָראורטיילן זיי נישט(.
ווי אויך האט מען צובראכן
די שאנד -גלאז  -וואס די בני לוי
האט אין אבריכים  -אויף
שטיקער ,און מען האט אויפן
פלאץ ארויסגענומען אלע
צעטלעך וואס זענען געווען
דארטן ,כדי אויסצודריקן דעם
אויפברויז וואס דער עולם פילט
אנטקעגן אלע זייערע שטיקעס.
דאן איז ערשינען א
פרישער שוויצער ,וואס האט

איינגעשטעלטע צו חתמ'ענען
אויף אן א.ג .הסכם וואס האט
געלויטעט אין זיך גאר שארפע
און שטרענגע פאראגראפן ,און
צום סוף איז געשטאנען אז אויב
גייט מען נישט איין אויפן הסכם
דאן וועט מען נישט באקומען
קיין געהאלט...
א הסכם איז דאס? דאס איז
א נאצי -אקט ,צו צוואונגען צו
חתמ'ענען אנטקעגן דעם
אייגענעם ווילן נישט וועלנדיג
ריזיקירן מיט די מאגערע
געהאלט וואס מען באקומט
דארט ,און זיי רופן דאס הסכם....
אבער פון די אנדערע זייט
איז דא א פראגע וואס דריקט
דעם ציבור שוין גאר א לאנגע
] פארזעצונג אויף זייט [45

ווייזט אויס געפילט אז וויבאלד
ער איז נאנט פארבינדן מיט די
פאמיליע פונעם א.ג .ראש הקהל
מיטן
אויך
ווי
און
אדמיניסטראטאר דארף ער זיך
אויך אויפהייבן דעם קאפ ,און
ער האט באלד אנגעהויבן צו
שוויצן און פארפירן ,ווי די
וועלט וואלט געווען זיינס ,און
האט אויך געמאלדן פאר איינעם
פון די וועמען ער האט
באשולדיגט אין די אויפברעך
מעשה ,אז יענער זאל זיך
געזעגענען פון די משפחה ווייל
ער גייט גיין זיצן) ...איר הערט
וויאזוי דער שפראך דא אין
שטעטל איז געווארן?( און האט
ווייטער ממשיך געווען צו
שרייען אויף יענעם ווילדע
לאזונגען ,ביז די אנוועזנדע
האבן זיך שוין פארמאכט די
אויערן נישט וועלנדיג הערן
ווייטער.
ווי אויך אין אן עקסטערע
פאזע פון די דעמאנסטראציעס ,
האט מען זיך איינגעבראכן און
אויפגעווארפן אין די דירה
פונעם עוכר ישראל און
אויסווארף :מאסקין - ,וואס ווי
מיר האבן שוין געווידמעט א
ארטיקל אין איינע פון אונזערע
פריערדיגע אויסגאבעס וועגן
איהם ,און מיר האבן געמאלדן
] פארזעצונג אויף זייט [44
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דעם סוכות האט זיך
אפגעשפילט א געשיכטע ביים
רבי'ן אינדערהיים ,ווען איינער
פון די הויז -איינגעשטעלטע האט
גענומען א זאך פון איימיצן און
אויפן באפעל פון ראטמאן האט
ער עס נישט געוואלט
צוריקגעבן ,און דאן איז דער
בארויבטער צוגעגאנגען צום
און
צימער
הויז-בחור'ס
פון דארטן
ארויסגעריקט
עטליכע טייערע ארטיקלען און
האט געלאזט מעלדן אז ווילאנג
מען גיבט איהם נישט צוריק
זיינע זאכן וועט ער עס האלטן
אלס משכון ביי זיך.
ווי פארשטענדליך די
ערשטע שריט וואס ווערט
געטוהן נאך אזא זאך דורכן
משתמש איז  :רופן די פאליציי ,
און ער האט באלד גערופן די
פאליציי זאגנדיג אז מען האט
רבי'ן
ביים
איינגעבראכן
אינדערהיים ,און ווי אויך האט
ער געדינגען עטליכע מענטשן
וואס זאלן נאכלויפן און

אויפזוכן דער וואס האט עס
געטוהן און איהם באקלאפן די
ביינער) ,און יענער האט נאכדעם
געדארפט אריינפארן אין
שפיטאל פאר באהאנדלונגען(
ווען די פאליציי איז
אנגעקומען ,האט דער משתמש
אריינגעפירט דעם הויפט פון די
פאליציי צום רבי'ן און האט
אנגעהויבן פארצולייגן א פלאן
אז די פאליציי זאל אנהויבן געבן
שוץ פארן רבי'ן אז ער זאל זיין
שטענדיג באוואכט.
וואס עס שוידערט אויף
דאס מערסטע פון אלעם איז ,אז
אויסדריקנדיג זיך און וועלנדיג
מסביר זיין פאר די פאליציי אז
דער רבי איז א גרויסער מענטש
האט ער געזאגט ,דער רבי איז
גאר א הייליגער מענטש פונקט
אזוי ווי )להבדיל בין אלף אלפי
הבדלות( דער פויבסט )עפ"ל(,
האבן
דארף
ער
און
פאליצייאישע באגלייטונג פונקט
אזוי ווי מען שטעלט דאס צו
פארן פויבסט .



 
] פארזעצונג פון זייט [8

פאליציי ,ווייל יעדער איינער
פארשטייט אליינס ,אז נישט
יעדער משוגע'נער וואס וועט
מחליט זיין אז ער איז בעה"ב אין
 וועלכן עס איז – בנין ,ער איזפאקטיש דער בעה"ב ,און אפי '
טאמער סטראשעט יענער מיט
רופן די פאליציי ,מיינט עס נאך
אלס נישט אז יענער איז דער
בעה"ב ,און דעריבער האט
קיינער זיך נישט קיין סאך
געקימערט אז ער סטראשעט
מיט רופן פאליציי.
און ווי ער האט געזעהן אז
קיינער מאכט זיך נישט קיין סאך
צו טוהן פון זיינע סטראשונקעס ,
האט דאס ארויסגעברענגט ביי

איהם שטארקע אויפברויז
געפיהלן – הלמאי מען
דערשרעקט זיך נישט ווען "ער "
סטראשעט ,האט ער דאן
אפגעטוען אן אקט למען ישמעו
ויראו וואס דורכדעם – ווי ער
האט גערעכנט – וועט ער זיך
און
פרעסטיזש
אנקויפן
רעספעקט ביי יעדעם איינעם,
און פון היינט און ווייטער ווען
ער וועט עפעס הייסן וועט מען
פאלגן!!
און ער האט זיך דאן
איינגעבראכן אין א צימער ווי עס
איז דאן איימיצער געשלאפן ,און
האט פון דארט מיט א פרעציזער
פונקטליכקייט ארויסגעטראגן
פון דארט יענעמס וועש – וואס

דא האט איר דעם געטרייען
ראטמאן מיט זיינע פינסטערע
אנשויאונגען ,און מיט זיינע
פארפירערישע דיעות וויאזוי ער
ברענגט ארויס די הייליגקייט
פונעם רבי'ן.
אבער וואס עס איז ווייטער
געווען איז ,אז די הויכע
באאמטע פון די ראטמאן פארטיי
זענען געגאנגען צו די פאליציי
אין אפיס ,און געוואלט דארטן
זיך שאפן פריינד ,טראכטנדיג אז
אזוי וועלן זיי האבן דעם
אויבערהאנט אין שטעטל,
סטייטש? דער הויפט פון די
פאליציי איז דאך מיט זיי פאניע
בראַט...
און זיי האבן דארט
פארגעשטעלט ראטמאן'ען אז
ער איז דער " פרייוועט
סעקרעטערי פון די גרענד
איז געלעגן דארט ,און האט עס
אוועקגעפירט פון דארט ,און א
טאג שפעטער האט ער זיך אויך
אריינגעבראכן אין אן אנדערער
צימער און פון דארט אויך
ארויסגעריקט עטליכע חפצים
און אפגעטראגן דערמיט .
אבער צו זיין גרויס
אנטוישונג האט דאס איהם נישט
געברענגט די ערווארטעטע
רעספעקט אויף וואס ער האט
זיך גערעכנט.
און ווי איינער פון אונזערע
אגענטן האבן אויפגעכאפט א
שמועס צווישן דעם נייעם
ווידעא -מענעזשער מיטן פיש -
יועץ ,פון וואס מען קען זעהן ווי
ווייט ער איז לעגאל דא ,דער
שמועס איז געגאנגען ווי
פאלגנד :דער פיש יועץ האט
איהם געפרעגט נו? האסטו שוין
ארויסגעטריבן די בחורים פון
בנין? ,האט דער ווידעא -
מענעזשער געענטפערט ,ניין !
פארוואס? – האט איהם דער
פיש-יועץ געפרעגט – האט ער
געענטפערט " :ווייל איך האב
מורא".
פון דא קענען מיר האבן א
שטיקל אהנונג ווי גרויס דער
ווידעא -מענעזשער איז ביי זיך
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ראביי" וואס איז אזויווי
)להבדיל( דער פויבסט )זיי האבן
דאן איבערגע'חזר'ט די זעלבע
דברי טינוף ווי פריער ( און האבן
שוין געוואלט אנפאנגען מיט די
איינקלאפונג צערעמאניע ) .א
טייל שמועות קורסירן ארום אז
זיי האבן דארט דערלאנגט א
סומע געלט אלס שוחד ,אבער
מיר זענען נישט דערגאנגען די
ריכטיגקייט דערפון(
דער הויפט פאליציי האט
זיך דאן אנגערופן אז ער ווייסט
פון זיי ,און ער האט שוין
געהערט פונעם א.ג .פרייוועט -
סעקרעטערי פונעם גרענד ראביי,
און עטליכע פון זיי זענען
אונטער א קרימינאלער רעקארד,
און האט זיי דאן געוויזן א
געוויסער געגנשטאט וואס רופט
זיך "טיר" ,און האט זיי געגעבן
די פונקליכע אינסטרוקציעס
וויאזוי עס צו באנוצן מיטן
זעלבן וועג וויאזוי זיי זענען
פונקט
נאר
אנגעקומען
פארקערט ,זאגנדיג דערביי אז זיי
קענען זיך גיין שאפן א
קרימינאלער לויער.
אז ער איז לעגאל ,אבער ווי אויך
קענען מיר דא וועלקאמען דער
פיש-יועץ וואס איז ב"ה
צוריקגעקומען אין ביזנעס ,
נאכדעם וואס ער איז געווען
אביסל אפוועזנד פון זייערע
עקלדיגע אקטיוויטעטן ,און מען
האט געמיינט און עס האט
אויסגעקוקט ,אז ער האט שוין
נישט צוטוהן מיט זייערע
שמוציגע טעראר ,דעריבער
זענען מיר איהם מודיע" :ברוכים
הבאים" און צום ווידערזעהן אין
אונזער אויסגאבע!
ווידעא -
צום
צוריק
מענעזשער ,יעצט האט ער אבער
אנגעהויבן אינסטאלירן ווידעא -
קעמערעס ווי קיינמאל פריער ,
יעדע שטיקל ערד פון שטעטל
ווערט באַאבאכט דורך איהם,
אין די בנינים איז שוין
אפגערעדט ,אז אלעס ווערט
אבזאווירט דורך איהם ,נאר אפי'
אויך סתם אין שטעטל ,ווערט
געלייגט וואו ער קען נאר,
אין אן עפיזאד וואס האט
זיך אפגעשפילט ווען דער
מענעזשער האט געהאלטן
אינמיטן לייגן ווידעא -קעמרעס
אין ביהמ"ד הגדול ,האט מען
] פארזעצונג אויף זייט [63

      

ווערט
באקאנט
ווי
אויפגעהאלטן אין די הויכע
אפיסעס פון די בני -לוי א
גאנצער שטאב מיט יועצים ,און
עס וואלט נישט געווען אינגאנצן
ליגנט צו זאגן אז עס באשטייט
נאר פון יועצים און עצה געבער -
רינ -ס ,וואס ווער עס האלט נאר
אמאהל מיט א מיטינג אדער
האט געהערט פון עמיצן וואס
האט אמאהל שוין מיטגעהאלטן
א מיטינג פון צווישן די בני-לוי
ווענט ,ווערט ער געוואויר פון
וואס דא רעדט זיך .נעמליך ,א
מיטינג באשטייט פון :נו און
וואס זאגט איר? ,און וואס האלט
איר? ,און יעדער פרובירט זיין
מזל אפשר וועט דער מלך זיין
באוויליגט און געבן א שוואכער
שאקל מיטן קאפ ,וואס דאן וועט
יענער זיך קענען דרייען די
גאנצע וואך אין ביהמ"ד מיטן
קאפ ארויף ,סטייטש?! דער
ביג -באס האלט פון זיינע
מיינונגען! עס איז שוין
אפגערעדט פון די וואס לעקן זיך
צום גרויסן גבאי'ן ווען אימער
זיי קענען און חנפ'ענען זיך צו
איהם ווי קליינע קינדער
האפנדיג אז אפשר וועט ער
ארויסבאקומען א שמייכל פון
איהם ,און לאכט נישט! דא
רעדט מען פון עלטערע אידן
וואס זיי וואלטן געדארפט
האלטן א בכבוד'יגן שטאנד ביי
זיך ,און זיי דערנידערן זיך צו
איהם אן קיין בושה )ווייל אפשר
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וועט מען איהם אויפנעמען אלס
שוחט?( און אויב פעלט יועצים
פון אלע ערליי קאלירן האט מען
נאך אנגעברענגט יועצים פון ניו
יארק וואס זיי העלפן אויך צו
צום עצות מאשין .אבער דא
זענען מיר שוין אביסל
פארקראכן פונעם ענין וואס מיר
ווילן אייך מיטטיילן.
נאך אלע ערליי מיטלען און
עצות פון אלע זייערע יועצים
וואס האלטן אין איין
ארויסווארפן פרישע עצות יעדן
טאג וויאזוי מען נעמט איבער א
אבסאלוטער קאנטראל איבער
אלע מוסדות וואס זיי ווילן
ארויס'גנב'ענען ,און ווי באקאנט
לאזט זיך עס אויס מיט יאוש
יעדעס מאל עקסטער ,איז איינער
פון די יועצים אויפגעקומען מיט
א פלאן ארויסצושווינדלען פון
די ראשי קהילה דער שטח ווי
מען בויעט )זאגאר שוין
געענדיגט בויען ( די נייע הייזער ,
דאס איז דער שטח נעבן שטעטל
וואס הייסט .P135
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וועגן זיינע שענדליכע שריט
וואס שליסן איהם אויטאמאטיש
אויס פונעם אידישן פאלק  -און
ווען ער האט דאס אנטדעקט,
האט ער באלד גערופן די...
פאליציי ,און האט געלאזט פאלן
א סטעטמענט ,אז דער וואס האט
דאס געטוהן וועט זיכער זיצן
דערפאר!!!
און דא איז טאקע דער
פלאץ צו ענטפערן אויף די וואס
האבן ארינגערופן און געבעטן
אז מיר זאלן זיכער מאכן אז די
באשולדיגונג מיט וואס מיר
האבן איהם באשולדיגט אין
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אונזער פריערדיגער אויסגאבע
איז אמת ווייל אזוינע זאכן טאר
מען נישט מפרסם זיין אויב איז
עס באזירט נאר אויף א שמועה,
דעריבער ווילן מיר זיי ענטפערן :
די רעדאקציע לייגט נישט אריין
קיינמאל קיין זאכן וואס זענען
באזירט אויף שמועות ,און פאר
מיר לייגן אריין סיי וואס
אינטרעסירן מיר זיך פארדעם צו
איז עס אויסגעהאלטן אדער
נישט ,און טאמער האבן מיר די
מינדענסטע ספק צו עס איז
אויסגעהאלטן ,שרייבן מיר צו
דערצו אז עס איז נישט זיכער,
אדער לייגן מיר עס אינגאנצן

דער פלאן איז געווען אז
אן
פעלשן
וועט
מען
אונטערשריפט ,און אזוי וועט
מען קענען צורויבן דער שטח
אויף וואס זיי האבן א
לאנגיעריגער טרוים צו בויען.
נעמליך ,ערב יוה"כ פאר
דעם הייליגסטן טאג איז יאר,
זענען עטליכע שווינדלער
אראפגעפארן צום נאטארי ,און
געזאגט אז דער רבי האט
כלומר'שט יעצט געבעטן אז מען
זאל שוין איבערשרייבן די
שטחים.
און אין די צייט וואס אלע
אידן זענען געזעצן אין ביהמ" ד
און זיך אויסגעבעטן א גוט
געבענטשט יאר פאר אונז און
פאר אונזערע קינדער און פארן
רבי'ן זאל זיין געזונט און
שטארק ,איז מען געזעצן און
איבערגעשריבן שטחים .
עס איז זיך פארצושטעלן
אז זיי האבן גאר גוט געפאסט
דעם יוה"כ און האבן נישט
געדארפט צוקומען אלע וויילע
נישט אריין .און בנוגע די
באשולדיגונג וועגן דעם עוכר
ישראל מאסקין ,האבן מיר אויך
אזעלכע
אז
פארשטאנען
באשולדיגונגען טאר מען נישט
אריינלייגן אן קיין קראנטע
באווייזן ,און מיר האבן גוט
נאכגעפארשט די מעשה ,און מיר
זענען אויפגעקומען א אמת נכון
הדבר נעשתה התועבה הזאת,
און ליתר שאת ווען עטליכע פון
די ליינער האבן אונז
אריינגערופן מעורר זיין ,זענען
געגאנגען
נאכאמאל
מיר
אויספארשן די מעשה ,און מיר
ווילן נאכאמאל מעלדן אז עס איז
ריכטיג בלי שום ספק.
זונטאג נאך די פאסירונגען,
האט דער אדמיניסטראטאר מיטן
ווידעא -מענעזשער צוזאמען מיט
איינע פון די מקוה שוויצערס

צום שמעק טאבאק ,און בשעת'ן
דאווענען האבן זיי געקענט
דמיון'ען פונקטליך )און דעם איז
ער דאך אן עקספערט ( וואו דאס
איבערשרייבן האלט .
אבער צו זייער גרויסער
אנטוישונג איז דער גאנצער
פלאן צונויפגעפאלן ווען די
געטרייע ראשי קהילה האבן דאס
א טאג נאך יוה"כ גענומען אין
אכט ,און האבן תיכף גענומען די
דאס
שריט
נויטיגע
צוריקצושטעלן ווי געהעריג .
ווי אויך איז די וואך
אנגעקומען צו אונזערע אויערן
אז זיי האבן נאכאמאל פרובירט
אראפצופארן ארויסצוראבירן די
שטחים ,אבער די ראשי קהילה
זענען באלד געוואויר געווארן
דערפון און עס איז אויפן פלאץ
– עוד הם מדברים און עס איז
שוין געווען צוריק מסודר.
בייגעלייגט זענען די
דאקומענטן.
יחוגו וינועו כשכור וכל
חכמתם תתבלע
אראפגערופן די פאליציי ,און
געמסר'ט אויף מענטשן  -וואס
זיי האבן א חשד אז זיי האבן עס
געטוהן  -און זיי האבן דארט
געשמועסט אויף פראנצויזיש
מיט די פאליציי ,ווארשיינדליך
כדי ארויפצוהייבן זייער אנזעהן
אין זייערע אויגן ,און ווי אויך
האט דער אדמיניסטראטאר
געפייערט זיין נצחון ווען ער
האט באקומען פון די פאליציי
א" ...ביזנעס קארטל" ,וואס דאס
האט איהם געמאכט פיהלן זייער
בעה"ב'דיג געשטימט.
אגב מיר האבן שוין שיער
פארגעסן צו מעלדן אז מוצש" ק
ווען עס איז פארגעקומען אן
אינצידענט מיט גוים וואס זענען
אריינגעקומען אין שטעטל
אנמאכנדיג מהומות )וואס דאס
] פארזעצונג אויף זייט [47
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ווי שטענדיג ,איז אז די וואס
זענען גוט מיטן ביג -באס דער
דארף נישט צאהלן ,און זיינע
נישט
ווערן
קינדער
עס
און
ארויסגעווארפן,
געשעהט נישט גארנישט ,אבער
די וואס זיי זענען נישט אין
שפאן מיט די פארשאלטענע
ראטמאן פארטיי ,מיט זייערע
קינדער באגייט מען זיך מיטן
שטרענגסן ,און דערוואגן זאל
זיך אזא איינער נישט צו צאהלן,
מען באגייט זיך צו זיינע קינדער
ווי צו הונט.
מיר האפן אז נאכן
ארויסברענגען ווי געהעריג
אונזער קול מחאה ,וועט זיך דאס
אויפהערן ,און ווי אויך ווערט
יעדער איינער אויפגעפאדערט צו
גיין מוחה זיין צו די מענטשן זיי
האלטן אז עס וועט אויפטוען,
און לאמיר האפן אז עס וועט זיך
שוין ענדיגן זייערע שטיקעס .
נאכן אפשרייבן די שורות
איז צו אונז אריינגעקומען נאך א
מעלדונג וואס שטעלט די
פריערדיגע זאכן אין שאטן.
פאריגע וואך זונטאג פ '
זיי
האבן
תולדות,
איבערגעמאכט די שוידערליכע
סעלעקציע וואס מיר האבן שוין
באריכטעט ,און אלע קינדער
וואס זייערע טאטעס האבן
באצאהלט אדער דארפן נישט
באצאהלן )וד"ל( האבן זיך
געקענט אראפזעצן עסן ,און אלע
אנדערע קינדער האבן געמוזט
בלייבן אין די זייט  ,זיי האבן
נישט געטארט אהיימגיין ,זיי


 
אויפשוידערנדיגע רשעות ע"ג רשעות קומט אריין צו אונזגייענדיג צום דרוק -
מיט די אנדערע עסן אויפן טיש ,
] פארזעצונג פון זייט [23
דערמאנט אייך פון עפעס? (
און זיי זענען אהיימגעגאנגען
מענטשן וואס האבן דאס
צושאסן און צוזעצט ,פילנדיג אז
בייגעוואוינט האבן נישט
זיי זענען אנדערש ווייל זייער
טאטע האט נישט קיין געלט צ ו
געקענט גלייבן זייערע אויגן ווי
באצאלן פאר דאס ביסל עסן
עס שטייט א אינגערמאן און
ווייזט מיט א גלייכגילטיגקייט – )הערט נאר וואס די ריידע איז
ווי ער וואלט יעצט דירעגירט א
פון :א רעפטל ברויט מיט א
קאפעליע – רעכטס ,לינקס .
קליינע און האלב אנגעפילטע
וויינענדיגע קינדער וואס
טעלער פון זופ א.ד.ג(.
אלס א ביליגער און
נישט נאר זיי האבן נישט
שמוציגער טריק וואס האט
באקומען עפעס צועסן ,נאר
זענען אויך אינגאנצן פארשעמט
געזאלט מאכן אז יעדער איינער
געווארן פאר זייערע חברים,
זאל מוזן צאהלן ,האבן זיי
זענען אזוי אהיימגעשיקט
אריינגעריקט אין עס-זאל אלע
געווארן צו זייערע עלטערן וואס
קינדער אנגעהויבן פון כיתה א',
כאטשיג וואס כיתה א' פלעגט
האבן נישט געוואוסט וואס דא
קיינמאל נישט עסן אין חדר ,און
איז געשען.
און אפי' קינדער וואס האבן
אזוי זאלן די קינדער אהיימגיין
געברענגט פון דערהיים עפעס צו
וויינען אויף די עלטערנס קאפ אז
עסן ,האבן נישט געטארט קומען
זיי ווילן אויך עסן וואס מען
אין בארירונג מיט די אנדערע
טיילט ,אזוי וועט יעדער איינער
מוזן צאהלן.
אויסדערוויילטע קינדער וואס
און אזוי אויך אין ישיבה
האבן יא געהאט די זכיה צו
באקומען די פארשאלטענע – קטנה ,האט איינער פון די
מיט בלוט דוכגעווייקטע – עסן,
אויסגערופן
איינגעשטעלטע
ווי זיי וואלטן געווען מצורעים,
נעמען ווער עס איז יא ערלויבט
עס האט זיי דערמאנט פון
צו עסן און ווער נישט ,
פארשעמענדיג דערביי די וואס
דערהיים ווי די גויטע וואס
זענען נישט געווען ערלויבט ,א
ארבייט און ברענגט מיט
אייגענע עסן טאר עס נישט עסן
זאך וואס האט נאך נישט
פאסירט דא אין שטעטל זייט עס
שטייט
מען האט דאס דערזעהן אלס
איינע פון זייערע שטענדיגע
טאקטיקן וויאזוי ארויסצופרעסן
געלט פונעם עולם ,אנשטאט צו
זייערע
עפענען
דארפן
] פארזעצונג פון זייט [42
פארמאכטע באנק -קאנטעס.
צייט און מען האט נאך נישט
און ווי אויך וואס עס האט
געטראפן קיין ענטפער דערויף.
ארויסגעברענגט א שטארקער
וואו גייט דאס געלט פון די
אויפרעגונג ביים ציבור איז אז
פאנדרעיזינג???
לאמיר מיט אייך ברייטער
אויסשמועסן די פראגע וועט איר
גע'רודף'ט.
פארשטיין פון וואס מיר רעדן.
 אסאך איינגעשטעלטע דער ת"ת באקומטזענען ארויסגעקאפעט געווארן.
פראגראמען פון די שטאט .
 די געהאלט פון אלע שכר לימוד ווערט יעדעראיבעלעבער  -איינגעשטעלטע
איינער עקסטער נאכגעלאפן און
זענען מינימיזירט געווארן.




 מען גייט נאך געלט איןגרויסן פאר די מוסדות און פאר
ארימע מענטשן וואס באקומען
געלט פון די מוסדות.
וואו זענען די ארימע
מענטשן וואס באקומען דאס
געלט?
און וואו איז דאס געלט
וואס די ארימע מענטשן דארפן
באקומען ?
און די לעצטע און גרעסטע
פראגע איז :וואו גייט דאס
געלט?
אן ענטפער אויף די פראגע
איז נישט בנמצא !
מלמדין אותו הזהר שלא
תתחיל שמא תכוה
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האבן נישט געטארט גיין
ברענגען עסן   ,
 ,  זיי
שטיין
געדארפט
האבן
הונגעריגערהייט און צוקוקן ווי
אנדערע עסן ,און נאכדעם צוריק
אריינגיין אין די כיתות און
לערנען ווייטער ,און דאס אלעס
נאכדעם וואס די לעצטע מאהל
וואס זיי האבן געגעסן איז
געווען דאס פרישטאג! און די
נעקסטע מאל איז געווען
נאכטמאל ,און די קינדער זענען
געווען געצווינגען צו לערנען
אגאנצן טאג הונגעריגערהייט.
אויב האבן מיר זיך
אויסגעדריקט פריער אז די
סעלעקציע איז געווען א רשעות
ציען מיר זאפארט צוריק ,ווייל
דאס ווארט רשעות וועט
פארלירן איר ווערט ,און אויב
האבן מיר פריער זיך
אויסגעדריקט אז עס דערמאנט
פון עפעס ציען מיר נישט צוריק ,
אבער יעצט קען עס הערשט
דערמאנען פון יענעם ארט .
די מיינונג פון די רעדאקציע
איז אז מיר דארפן גארנישט
צושרייבן מער ,און די טרוקענע
פאקטן רעדן פאר זיך אליינס!!!
וואס מיר ווילן יא זאגן איז:
אז יעדער איינער וואס וויל
צאהלן פאר די מיטאג זאל
פארדעם אריינטראכטן ,צו מעג
מען דאס טוהן ,אדער איז דאס
געהעריגע רציחה ,ווען אנדערע
טאטעס וואס האבן נישט קיין
לעקטער -געלט וועלן מוזן וועגן
דעם שיקן געלט מיט די קינדער
און וועלן נישט האבן פאר זיך.
ווייל ווען מען וואלט זיך
גערעכנט מיט די פינאנציעלער
מצב פון די טאטעס ,און ווי אויך
וואלט מען זיך גערעכנט מיט די
איינגעשטעלטע וואס האבן
קינדער אין ת"ת ,וואלט נישט
געווען שייך צו זאגן אז אנדערע
טארן נישט צאהלן ,אבער יעצט
אז טאמער עס וועט ווערן א
געהעריגער איינגעפירטער מנהג,
און יעדער איינער וועט דארפן
צאהלן ,וועט דאס פשוט
ארויסרייסן די לעצטע בלוטיגע
גרייצערס פון טאטעס קעשענעס,
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 האט איהם דער,איז שעדליך
פאליציי בארוהיגט אז ער וועט
קענען מאכן וויפיל קאפיעס ער
 און ער דארף זיך נישט,וויל
נעמען צום הארצן – א זאך וואס
ער האט אויפן פלאץ אנגעהויבן
.צו טוהן
בייגעלייגט זענען עטליכע
- בילדער פון די ראיאטן
. דעמאנסטראציעס

       
  

  
     
     
       
       
     
 
     
        
  
   
  
     

 
       
       
        


 
       

הויז- אנטלאפן פון משוגעים
)וואס דאס איז נישט אזא
פרעכער ליגנט( האט ער באלד
אויסגערופן מיט שטאלץ אז ער
איז דא נישט קיין צווייטער ווי
 און...דער אדמיניסטראטאר
...האט אויפן פלאץ פארלאנגט א
 און באלד האט,ביזנעס קארטל
עס א צווייטער צוגענומען
וויסנדיג אז אזא זאך ביי איהם

      

[]פארזעצונג פון פריערדיגע זייט


  

  
    
       

        



  


 
          
  


  

     




אנגעקומען צו לויפן ווי דער רוח
[44 ] פארזעצונג פון זייט

 און האט,וואלט איהם געיאגט
זיך גלייך געשטעלט אין פארנט
פון די פאליציי – און ווען די
פאליציי האבן איהם אנגעקוקט
פאר איינער וואס איז ווייזט אויס

איז עפעס געווארן פונקט ווען
בני לוי איז ארויפגעקומען אויף
די מאכט( און אינמיטן די
פארהאנדלונגען מיט די פאליציי
איז דער אדמיניסטראטאר
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] פארזעצונג פון זייט [1

וואס ווייסן נישט :ראטמאן דינט
אלס
לעצטנס
זעלבסטגעקרוינטער גבאי ביים
רבי'ן זאל זיין געזונט( איז ער
באלד צוגעשפרינגען צום רבי'ן
מיט א רציחה'דיגן אויסדריק
אויף זיין בייזוויליגן געזיכט ,און
געגעבן א שלעפ דעם רבי'נס
ארעם אזוי אז דער רבי האט זיך
נישט געדארפט אויסדרייען ווייל
ער
איז
שלעפ
פונעם
אויסגעדרייעט געווארן ,און דאן
האט ער אריינגעשאלטן אינעם
רבי'נס אויער עטליכע קללות און
צוגעלייגט א באפעל אז דער רבי
זאל שוין זאגן גוט שבת פארן
עולם.
דער רבי זאל זיין געזונט
וואס מאכט גאר אסאך מיט פון
איהם ,און האט געזען אויפן
אויסדריק פון ראטמאן'ס פנים אז
זיך אנהויבן מיט איהם אויפן
מאמענט קען זיין שעדליך ,האט
ער מיט א קענטיגער פחד באלד
געזאגט גוט שבת פארן עולם.
דאס מיט נאך אנדערע זאכן
איז א טייל פון א פייניגונג
אפאראט וואס ווערט אנגעפירט
די לעצטע פאר יאר אויפן רבי'ן
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) ,פאר די וואס ווייסן
נישט :מען האט געהאט
געטראפן א אונטעהער -אפאראט
אינעם רבינ'ס ...הוט!!! נישט
לאנג צוריק( 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 ?
ווער געדענקט נישט דעם
ראש השנה און יוה"כ ווען רבינו
שליט"א האט נישט געוואלט
פאלן קיין כורעים צוליב זיינע
סיבות וואס מיר ווייסן נישט און
מיר ווילן נישט וויסן ,אונזער רבי
זאל זיין געזונט איז גענוג הייליג
אז מיר זאלן נישט דארפן וויסן
אלע זאכן וואס ער טוט ,און
אויב האט ער נישט געוואלט
פאלן כורעים איז דאס נישט
אונזער געשעפט אז מיר זאלן עס
דארפן מברר זיין פארוואס און
פארווען ,און זיי האבן
גאנצער
א
איינגעשפאנט
איינהייט
מיליטערישער
אנגעפירט דורכן באוואוסטן
לאבוז וואס מפני כבודו ווילן
מיר נישט שרייבן קיין נאמען,

וואס זאל פלוצים צולויפן צום
רבי'ן און איהם אפשרעקן אז ער
זאל שוין פאלן כורעים ,אבער
דער רבי האט נישט געוואלט,
און ווער עס איז דאן אנוועזנד
געווען ,האט געקענט זעהן ווי
דער רבי הערט וואס מען זאגט
איהם און ער האלט נישט
דערביי ,אזוי ווייט אז דער רבי
האט געגעבן א שטופ אוועק מיט
די האנט איינעם פון די גבאים
וואס איז צוגעגאנגען צום רבי'ן
צום וויפילטן מאל זאגן ער זאל
פאלן ,נו צו וואס גיין און זיך
רייסן מיט איהם ? ווייל עס פאסט
דיר נישט אז דער רבי האט
געטוהן א זאך וואס איז דיינע
אויגן איז עס מאדנע?! דער רבי
דארף דיר נישט אפגעבן קיין
שום דין וחשבון וואס ער האט
צו טוהן ,און אויב טוט ער נישט
וואס דיר שמעקט קומט איהם
נאכנישט אז מען זאל איהם
שלעפן דאס שופר ווי א ציה -
בענדל.
)מיר האבן געהערט אז דער
גאנצער טומל וואס זיי האבן
געמאכט  -אז דער רבי זאל פאלן
כורעים  -איז געווען ווייל זיי
האבן געוואלט אז עס זאל ווערן
אראפגעכאפט אויף די ווידעא -
קעמרעס די גאנצע סצענע פון
דעם רבי'נס כורעים פאלן ,ווייל
זיי דארפן דאך עס גיין ווייזן פאר
עשירים ,און עס קען נישט פעלן
אזא שטיקל!!! שיין זעען מיר
אויס(...
ווען דער רבי זאל זיין געזונט
זאגט אז מען דארף ארויסווארפן
די ראשי קהילה – מיט וואס זיי
האבן טריאומפירט אין די גאסן
אז דער רבי האט דאס כלומר'שט
געזאגט – דעמאלס דארף מען
פאלגן דעם רבי'ן אן קיין שום
ספיקות! און ווען מען גייט
אריין צום רבי'ן פרעגן וועגן א
עצה  -א שידוך  -א רפואה
דעמאלס דארף מען פאלגן דעם
רבי'ן! ווען ראטמאן גייט אריין
פרעגן דעם רבי'ן וועגן בילדינגס
וואס ער וויל קויפן דעמאלס
פאלגט ער דעם רבי'ן!!! וואס
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איז אנדערש ווען דער רבי טוט
עפעס וואס דיר שמעקט נישט ,
און אויב דער רבי מעג נאר זאגן
און טוהן זאכן וואס איז לויט
דיין פארשטאנד נו וואס'זשע
פרעגסטו דעם רבי'ן אנדערע
זאכן? פארוואס איז דער רב י גוט
פאר דיר דעמאלס ?
לי' ליינער האטס געדולד און
הערט אויס נאך א שוידערליכע
מעשה וואס האט זיך
אפגעשפילט ביים רבי'ן.
ווי יעדער געדענקט מיט
עטליכע וואכן צוריק איז רבינו
ארויסגעגאנגען
שליט"א
פרייטאג צונאכטס אינמיטן
דאווענען ווייל ער האט זייער
נישט גוט געשפירט .
וואס האבן די קארפן קעפ
געטוהן?
זיי האבן גערופן א געוויסער
פראנצויז פון די שכינות ,און
איהם געהייסן אריינפארן קיין
מאנטרעאל און אויפזוכן דעם
רבינ'ס דאקטאר און איהם
אריינברענגען קיין טאהש צום
רבי'ן.
דער גוי איז אריינגעפארן און
געזוכט דעם דאקטאר ,ער האט
איהם אבער נישט געטראפן ,איז
ער צוריק אריינגעקומען קיין
טאהש ,און געמאלדן אז ער
טרעפט איהם נישט .
דאן האט מען איהם באפוילן
צוריק אריינצופארן און אויפזוכן
העסקן הח' ר' אברהם האפמאן
איהם
און
שליט"א,
אריינברענגען קיין טאהש ,און
ווען ער איז געקומען האט ער
געשאפט א געוויסער דאקטאר
פון
געבראכט
איהם
עמערזשענסי -רום פון שפיטאל
און איהם אהערגעברענגט.
עד כאן המעשה!
יעצט קוקט אהער און לאמיר
צונעמען וואס דא האט זיך
אפגעשפילט.
דער רבי שליט"א איז
פרייטאג
ארויסגעגאנגען
צונאכטס אינמיטן דאווענען
ווייל ער האט זייער נישט גוט
געשפירט ,און אויב דער רבי איז
ביי זיך מחליט אז ער גייט ארויס
אינמיטן דאווענען מיינט דאס אז
ער האט טאקע נישט גוט
געשפירט .
נו וואס טוט מען אין אזא
פאל? ווי יעדער ווייסט עס איז
] פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט [

      
] פארזעצונג פון פריערדיגע זייט [

דא א ארגעניזאציע וואס רופט
זיך "חברה הצלה" וואס אירע
העארישע וואלענטירן זענען
גרייט פיר און צוואנציק שעה א
מעת לעת זיבן טעג א וואך צו
לויפן ראטעווען אידן! און מיר
גלייבן אז זיי וואלטן געקומען
אויך צום רבי'ן אויב עס פעלט
זיך אויס ,אויב אזוי פארוואס
האט זיי נישט געקענט רופן קיין
הצלה? עס איז דאך זיכער
געווען א עמערזשענסי! אז דער
רבי איז ארויסגעלאפן אינמיטן
דאווענען האט מען געדארפט
האבן ערשטע הילף! פארוואס
האט איר נישט גערופן הצלה?
לאמיר דאס פרובירן צו
פארענטפערן אז זיי האבן נישט
געוואוסט צו מען מעג מחלל
שבת זיין ,נו נאך אלעמען זענען
זיי דאך נישט קיין עקספערטן
און זיי ווייסן נישט ! פיין א גוטע
תירוץ.
אבער גיבט א קוק שפעטער
זענען זיי פלוצים געוואויר
געווארן אז מען מעג יא מחלל
שבת זיי און אראפרופן א איד
פון מאנטרעאל ,נו פארוואס
האבן זיי נישט גערופן די
ערשטע מינוט "חברה הצלה" ?
דעם רבי'נס געזונט ווי זיי
טענה'ען שטייט דאך העכער די
פארטיי ,איז וואו קומט דא אריין
פאליטישע חשבונות ווען עס
האנדלט זיך מיט אונזער
הייליגער רבי'ן דער קרוין פון
אונזער קאפ?! און אפי' זיי
האבן נישט געוואלט רופן קיין
חברה הצלה ,נו גייט רופן 911
די אמבולאנס פון די שטאט,
ווילאנג וועט עס נעמען? פינף
מינוט? צען מינוט? נו לאמיר
אפי' זאגן פופצן אדער צוואנציק
מינוט !
 וואס האבן זיי געטוהן? זייהאבן אריינגעשיקט א גוי אין
שטאט ,וואס דאס איז א וועג פון
א האלבע שעה,
 געזוכט דעם דאקטאר ,נאךא האלבער שעה.
זאל ער רופן פון שטאט אויף
א טעלעפאן זאגן אז ער טרעפט
איהם נישט?! ניין ! אנשטאט
דעם:
 צוריקגעקומען קיין טאהש ,נאך א האלבע שעה.
און נאכדעם צוריק פארן און
אויפנעמען ר' אברהם האפמאן,
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קיין ביישפילן ,לאמיר שוין
ווילן אזוי? פארוואס האט מען
וואס דאס איז נאך א שעה.
אויפהערן חלום'ען ,עס איז נישט
איהם ארויסגעטראגן אנטקעגן
קוקט און שטוינט וואס דא
גענוג אז מען באלעקט זיך די
זיין ווילן פון ביהמ"ד
טוט זיך!!!
פינגער מיטן נייעם "דורכפאל"
איינרעדנדיג איהם שטותים מיט
געלאזט דעם רבי'ן צוויי אין
וואס איז ארויסגעקומען ,מען
הבלים סיבות פארוואס ער מוז
א האלב שעה אן קיין שום
דארף אויך טוהן למעשה ,די
ארויסגיין ,און אגב זיי האבן
ערשטע הילף ,אין די צייט וואס
אלע זאכן ווערן נישט געשריבן
נישט געדארפט ארויסטראגן
עס האט דרינגענד אויסגעפעלט,
כדי עס זאל בלייבן אויפן פאפיר ,
דעם רבי'ן ווייל די ראשי קהילה
און איהם געלאזט אויף הפקר,
עס דארף אויך עפעס געטוהן
השלום
למען
זענען
נישט גערופן קיין הצלה! און
ווערן דערמיט.
ארויסגעגאנגען פון ביהמ"ד
אפי' נישט גערופן קיין
און וואס איז מיט זיין רציחה
נישט וועלנדיג אז עס זאל ווערן
אמבולאנס! נאר געלאזט דעם
אויף יעדן מענטש וואס וואגט
א גערודער ,אבער זיי האבן דאך
רבי'ן ווארטן אויף הילף לענגער
זיך עפעס צו טוהן וואס עס
נישט געוואוסט דערפון ,און זיי
ווי יעדער גוי פון איבעראל וואס
געפעלט איהם נישט ,און דאן
האבן ארויסגעטראגן דער רבי'ן
ווארט אויף אן גויאישער
האט ער שוין נישט דאס ביסל
שליט"א.
אמבולאנס!!!
אימתא דציבורא וואס ער האט
תושבי קרית טאהש אייכם?
)בדרך אגב ווילן מיר אייך
ווען ער טשעפעט מיטן רבי'ן,
וויפיל איר ווייסט ,ווייסט
מיטטיילן אז מיר זענען געוואויר
דאן קען ער יענעם דורס זיין
איר נאכנישט אלעס ,וויפיל איר
געווארן פון קראנטע קוועלער
אויפן פלאץ.
הערט זיך צוזאם פון די
אז דער רבי זאל זיין געזונט האט
גלייכצייטיג איז דא דער
שוידערליכע פיהרונגען ביים
נישט גוט געפילט שוין פארן
פלאץ מוחה צו זיין אויף די
רבין ,איז נאך אלס דא זאכן וואס
דאווענען ,נאר דער משתמש
שענדליכער אקט וואס דער
קיינער ווייסט נישט,
בקודש האט באפוילן אז דער
ראטמאן האט אפגעטוען ברבים
ווי זענען מיר געווען ביז
רבי מוז אריינקומען אין ביהמ" ד
ביי די לעצטע חתונה פון נכד
איצט ,און וואו זענען מיר
ווייל איינער פון זייערע געלט
כ"ק אדמו"ר שליט" א וואס איז
היינט? ,לאמיר זיך גיין אננעמען
געבערס }פון ק "י{ איז פונקט
גרויסן
אין
פארגעקומען
פאר אונזער רבי'ן ,דער רבי איז
דאן געווען דא אויף שבת ,און
ביהמ"ד ,ווען איינער פון די
אויך אונזערס ,און מיר זענען
עס האט נישט געפאסט אז דער
עלטערער און ביי אלעמען
זיינס ,פארוואס זאלן מיר צולאזן
רבי זאל נישט אריינקומען יענע
געשעצטע אידן  -וואס איז
אזוינע זאכן וואס ווערן
וואך(
אמאהל געווען דער ראש הקהל
אפגעטוען טעגליך? פארוואס
און וואס איז מיט שמחת
דא אין שטעטל ,און האט מיט
כאפן מיר נישט אן משה
האבן
זיי
ווען
תורה
מסי"נ געפירט דעם שטעטל
ראטמאן און מיר ווארפן איהם
ארויסגעטראגן דער רבי'ן
אסאך יארן  -איז אריינגעגאנגען
נישט ארויס פון דאנעט ,זאל ער
שליט"א פון ביהמ" ד אינמיטן
אינעם רינג אין וואס דער רבי
גיין וואו די אויגן טראגן איהם,
ליינען ,פארשעמענדיג דעם רבי'ן
האט געטאנצן ,און דער משתמש
פארוואס זאלן מיר צולאזן אז א
פאר די אויגן פון הונדערטער
בקודש האט איהם געגעבן א
אינגער  26יעריגער ראצער זאל
מענטשן וואס זענען דאן דארט
שלעפ ארויס מיט רציחה אז די
פירן אונזער רבי'ן צוזאמען מיט
געווען ,ווייל זיי האבן נישט
ביינער זענען צוגאנגען.
זיין שטעטל אין דר'ערד ? אונזער
געוואלט אז די ראשי קהילה
אזוי פירט מען זיך אויף צו
רבי האט גענוג געטוהן פאר אונז
זאלן באקומען הגבה מיט גלילה,
עלטערע אידן ? אזוי פירט מען
אז מיר מעגן איהם צוריקגעבן די
און וויבאלד זיי האבן מורא
זיך אויף צו עלטערע אידן וואס
קלייניגקייט ,דער צייט איז שוין
געהאט אז זיי וועלן יא
האבן געהאט מסי"נ פארן רבי'ן ?
רייף )און עס איז שוין צו רייף ,
באקומען ,האט דער ראש
אזוי פירט מען זיך אויף צו
עס איז שוין באלד "שפעט"!(
הבריונים ארינגעזאגט פארן
עלטערע אידן וואס האבן געהאט
מיר האבן שוין גענוג געזען און
רבי'ן אז ער מוז ארויסגיין ,אן
מסי"נ פארן רבי'ן און האבן
געהערט וואס די חברה האבן
קיין פארוואס און פארווען ,און
געארבייט פאר דאס פלאץ וואו
געטוהן עס איז געווען נישט
האט איהם ארויסגעטראגן פון
דו שטייסט יעצט צענדליגע
לאנג צוריק טעיפס פון א
ביהמ"ד ,טאר טאקע דער רבי
יארן? דאס איז דער וועג וויאזוי
געוויסער מיטינג וואס איז
שליט"א נישט זיין ביים ליינען
דו פירסט זיך אויף צו מענטשן
אפגעראכטן געווארן ביים רבי'ן
נאר ווייל זיי ווילן נישט אז די
וואס זענען געווען געטריי דעם
און דארט קען מען גאנץ גוט
ראשי קהילה זאלן נישט האבן
רבי'ן?)! דא קומט נישט קיין
הערן אלעס וואס מען דארף אזוי
קיין הגבה -גלילה? און וואס איז
אז מען דארף נישט צוקומען צו
דער רבי שליט"א שולדיג אז זיי
] פארזעצונג אויף זייט [52
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א איבערבליק איבער די
אנטוויקלונגען
לעצטיגע
איבער די בית השחיטה
דקריתינו .
און וועגן די פוסטע לשון -
הרע'ס וואס די ראטמאן
אויף
פארשפרייט
פארטיי
הגה "צ אב "ד שליט" א

] פארזעצונג פון זייט [7

און וויבאלד ער שיקט גאר
אסאך דזשאוקס פאר ראטמאן
מיט זיינע אלע אונטערטאנען
אויף די אינטערנעט ,דעריבער
האבן זיי געפילט אלס
מענטשליכער פליכט פון הכרת
הטוב ,איהם ממנה צו זיין אלס
שוחט ,און דעריבער האבן זיי
געוואלט ארויסווארפן דעם
יעצטיגן שוחט דקהילתינו ,כדי
צו שטעלן שרגא'ן אויף זיין
פלאץ.
ווי אויך איינע פון די סיבות
וואס מיר האבן געהערט,
פארוואס זיי האבן אזוי שטארק
געוואלט אפזאגן דעם שוחט
שליט"א ,און אננעמען די תביאה
פון שרגא'ן אז ער וויל ווערן
שוחט ,איז :ווייל דער שוחט
שליט"א האט געהאט געפרעגט
דעם רבי'ן פסח צייט ,פארוואס
ער וועט נישט באקן קיין מצות
ביי זיין פריערדיגער ארט ,און
האט מודיע געווען פארן רבי'ן
אז  -נישט ווי מען האט איהם
איינגערעדט אז די פריערדיגע
מצה בעקעריי איז צובראכן וכדו'
אלע נישטיגע תירוצים וואס מען
האט איהם איינגערעדט נאר -
מען וויל דא מצער זיין ר' י.ב.
און זיי וויילן דוקא איהם נישט
צולאזן צום רבי'ן.
און דעריבער האבן ר'
שרגא'ס טענות געטראפן אן אוזן
קשבת ,ווי אריינצורעדן.
ביי די מיטינגען האט

הגה"צ אב"ד שליט"א געשריגן
מיט באנומענע קולות ,וואס
דארף איך א בית השחיטה ,פאר
וועמען דארף איך עס ,איך דארף
נישט קיין טאהש'ע פלייש ,מיר
איז גוט פון מאנטרעאל אויך,
וכו' וכו' ,און מען האט געמאלדן
פארן שוחט שליט" א אז ער איז
אפגעזאגט.
אבער ווי איר פארשטייט
האבן מענטשן נישט געשוויגן,
ערשטנס ,ווייל מען קען נישט
ארויסווארפן קיין מענטשן ווען
מען וויל סתם אזוי אן קיין שום
סיבה ,און צווייטנס ווייל אן
אונזער שוחט'ס שחיטה איז דער
גאנצער טאהש'ער שחיטה ,מיט
א דרגא נידעריגער ,און די גאנצע
סיבה פארוואס די טאהש'ע
פלייש איז אזוי מהודר און
מענטשן פון איבעראל – אפי'
נישט פון דאהי אין שטעטל –
באשטעלן פלייש פון דא ,איז
נאר ווייל די שחיטה איז פון
אונזער שוחט שליט"א ,וואס
מען דארף בכלל נישט דא מאריך
זיין וועגן איהם ,און פארוואס
זיין שחיטה איז אזוי געשעצט ,
און דריטנס ווייל אויב
אויפנעמען שרגא'ן אלס שוחט,
איז שוין בעסער אינגאנצן צו
פארמאכן די בית השחיטה ,ווייל
מיר דאפן נישט דא קיין שוחט
וואס פירט אן א אינטערנעט -
ליצנות -גרופע א.ד.ג .אלע
אנדערע "מעלות" וואס שרגא
האט און עס קוואליפיצירט

איהם צו דינען אלס א שוחט –
אבער נישט אלס טאהש'ער
שוחט.
האבן
מענטשן
און
אנגעהויבן אינטעווענען און
פארפירן ביי די ראטמאן
אינסטאנצן ,אז מען זאל נישט
טוהן אזא שמוציגער אקט  ,אבער
הגה"צ אב"ד שליט"א און
וויאויך די אנדערע ראטמאן
איינגעשטעלטע האט נישט
געוואלט וויסן דערפון ,זיי האבן
דורכאויס פארלאנגט אז מען זאל
פארשיקן דעם שוחט שליט"א.
אבער נאך גרויס דרוק וואס
מען האט געלייגט אויף די
ראטמאן אינסטאנצן ,סיי פון
ציווילע מענטשן און סיי פון די
געטרייע משפחה מיטגלידער
וואס האבן דאס נישט געוואלט
מען
האט
צולאזן,
צוזאמענגערופן א מיטינג מיט די
בני לוי ,און דער שוחט שליט"א,
און הגה"צ אב"ד שליט"א האט
זיין
אויסגעגאסן
דאן
פארווייטאגטער הארץ אז ער
וועט דארפן צאהלן פאר א
שוחט ,און האט געזאגט:
   
     
    
)טשיקיס ?! וואס איז דאס?( 
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 עכ"ל.
און האט דארט ווייטער
ארויסגעברענגט אז זיין טאטע
איז איהם נישט מער ווערט ווי
צוואנציג דאלער א וואך
)וואוטשערס  -נישט פארגעסן -
און צאהלן איינמאל א חודש(
ווייטער אין אן אנדערן
מיטינג מיט הגה"צ אב" ד
שליט"א און דער שוחט שליט" א
האט געברענגט אפגעדריקט א
געוויסער מעשה מיט איינעם פון
די פריעדיגע צדיקים וואס האט
שארף זיך אויסגעדריקט וועגן
טשעפען מיט א שוחט ,און ווי
אויך האט ער צוגעלייגט וואס
רבינו שליט"א האט געזאגט
וועגן די בית השחיטה וכו' ,האט
הגה"צ אב"ד שליט"א געגעבן א
כאפ דאס צעטל און געגעבן א
ווארף אוועק מיט אויברויז און
האט זיך אויסגעדריקט אויף א
הויך קול בזה"ל,  :
און האט ווייטער געזאגט 
     
    
     
     
     
.
ביי אן אנדערן מיטינג מיט
הגה"צ אב"ד שליט"א ,האט זיך
שליט" א
אב"ד
הגה"צ
שוחט
פארן
אויסגעדריק
שליט"א   
    
   
 – די מעשה איז זיכער
נישט אמת און עס איז זיכער א
פראוואוקאציע מצד די ראטמאן
פארטיי צו באשמוצן הגה" צ
אב"ד שליט"א ,אבער לדעתם אז
עס איז אמת ,ווי האט הגה" צ
אב"ד שליט"א די חוצפה
אויסצודריקן אזוי געמיין קעגן א
איד וואס איז עלטער פון אים
בכמות ובאיכות – בחכמה
ובשנים ,שוין אפגערעדט פון
דעם וואס עס קען נישט זיין
אמת ,ווייל ווען ער האט חתונה
געהאט איז הגה"צ אב"ד
שליט"א נאך ניטאמאל געווען
געבוירן ,און ער געדענקט נישט
ווי ער האט מיט איהם געשפילט
באל צוזאמען ווען ער איז נאך
געווען קליין) ,עס קען זיין אז ער
געדענקט ווען דער אנדערער
האט געשפילט באל  -ווען ער

      

איז געווען א קינד  -מיט זיינע
חבירים ,אבער נישט צוזאמען (
און דאן אינמיטן פון די
פארהאנדלונגען צו מען דארף
צוויי "טשיקי" ס און צו מען האט
געשפילט באל ,צו גאר רבי -
שמעבע ,האט פאסירט אז איינער
האט אנגערופן משה ראטמאן- ,
וואס איהם איז גאנץ קנאפ
אנגעגאנגען די גאנצע געשיכטע
צו עס איז יא דא פלייש אדער
נישט ,ווייל זיינע Well-done
) Stakeדאס איז די סטעי"ק
וואס דער משתמש גלייכט  ,און
אלע איינגעשטעלטע פון אלע
גאנץ
פון
רעסטוראנטן
מאנטרעאל קענען איהם אלס
דעם וועל -דאָן סטעיק פארשוין(
האט ער ווייטער געהאט ,און
אויב אזוי מה כל הרעש?  -און
איהם געמאלדן ,אז אויב וועט
דער שוחט שליט"א נישט
צוריקבאקומען זיין פאסטן ווי
געהעריג ,וועט ער מפרסם זיין א
געוויסער עפיזאד וואס איז
פארגעקומען מיט ראטמאן) ,איר
קענט אייך מן הסתם פארשטעלן
אז די רעדע איז נישט געווען פון
א מתן בסתר צדקה אקט ,וואס
ראטמאן האט געטוהן און האט
נישט געוואלט אז מען זאל וויסן,
און מן הסתם איז עס אויך נישט
געווען אז ער האט אינזין כוונות
האריז"ל ביים דאווענען ,נאר
גאר פון אן אנדערן סארט
עובדא( און ווי נאר ער האט
געענדיגט רעדן האט ראטמאן
זיך באלד אנגערופן  -ווען זיינע
קניען האבן געציטערט פון
שרעק אז די מעשה זאל נישט
 עס איזארויסרינען
פולשטענדיג בסדר ,איר דארפט
נישט זארגן ער וועט
צוריקבאקומען זיין פאסטן.
וכך הוה...
יעצט וועלן מיר אריבער
גיין צו די אנדערע זייט פון די
געשיכטע.
ארום איינס און א האלב
חודש פאר די הייליגע טעג זענען
אנגעקומען אינספעקטארס אריין
אינעם בית השחיטה ,און זיי
האבן געלאזט פאלן ווערטער אז
זיי זענען שטארק נישט
צופריעדן פון די מצב וואס האט
זיך אנטפלעקט פאר זייערע
אויגן ,עס זענען געלעגן
אנגעווארפן הינדלעך אין אלע
זייטן וכו' ,אין קורצן דער מצב
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ווייט

פון

געווען
איז
צופריעדנשטעלנד.
און זיי האבן באלד
באפוילן אז מען זאל דא
דארט
און
פאררעכטן
פאררעכטן ,און ווי אויך מען זאל
זעהן צו האלטן אין קאנטראל
געוויסע זאכן וואס דער געזעץ
פאלאנגט אז א שעכט -הויז זאל
זיין.
און אזוי האט דאס
אנגעהאלטן עטליכע וואכן ,ביז
איינמאל זענען זיי אנגעקומען
א
אינמיטן טאג אויף
פלוצים'דיגע באזוך ,און דער
בילד וואס זיי האבן געזען האט
זיי גאר שטארק ארויסגענומען
פון די כלים ,עס איז געהאנגען א
שווערער גערוך אין די לופט ,
קיין עיר -קאנדישן האט נישט
געארבייט ,און ווען זיי זענען
געגאנגען אביסן ווייטער האבן
דער
אז
געזען
זיי
רעפריזשירעטאר ארבייט אויך
נישט ,דאן האבן זיי געהייסן
שוין אפשטעלן די ארבייט און
פארמאכן די גאנצע בית
השחיטה אויף שטענדיג.
אבער דער מענעזשער האט
זיך גאר שטארק איינגעבעטן און
צוגעזאגט אז ער וועט זיך
צושטעלן צו אלע זייערע
פארלאנגען ,דאן זענען זיי
איינגעגאנגען ,מיט א תנאי אז
מען טאר נישט שחט'ן מער ווי

 500הינדלעך א טאג ,און נישט
מער.
ווי פארשטענדליך איז די
זאך געפאלן גאר שווער ,און עס
וואלט נישו געווען מעגליך
אנצוהאלטן אזוי ווייטער ,ווייל
אויב ביז היינט האט מען
געקענט שחט'ן  1000צו אמאהל
 1200א טאג ,און מען האט
אלעס געענדיגט יענעם טאג ,און
דעם קומענדיגן טאג האט נישט
אויסגעפעהלט מער ווי צוויי
דאס
אויפצוענדיגן
גוים
איבעריגע ,וועט דאס שוין נישט
קענען מער זיין ,ווייל מען קען
דאך נאר שחט'ן  500א טאג ,און
מען וועט דארפן אריינרופן צוויי
מאל גוים אויפן פלאץ וואס עס
איז אמאהל געווען אין איין טאג,
און והעולה על כולנא אז ער
האט געדארפט אליין זיך זארגן
פאר די געלט פאר די ארבייטער ,
ווייל דאס האט ער נישט
באקומען פון די קהילה ,און עס
איז געווען אויף זיינע פלייצעס,
דעריבער האט ער געהאלטן
פארן אויפגעבן מיט די גאנצע
בית השחיטה ,און איבערלאזן די
קאפ -וויי פאר א צווייטן .
אבער נאך א טאג צוויי
וואס ער האט אימערמידלעך
געארבייט – און מען דארף
באטאנען אז דאס איז נישט
געווען פאר זיך ,נאר פארן
שטעטל און פארן רבי'נס רצון

Thursday, December 8, 2005

וואס ער האט געוואלט אז דער
שטעטל זאל שטענדיג האבן
אייגענע פלייש ,און מען זאל
נישט דארפן צוקומען צו קיין
שחיטי חוץ – איז מען געקומען
צו א שטילן אפמאך מיט די
אינספעקטארס ,ווען מען האט
זיי געגעבן צו פארשטיין אז
במשך די ימים טובים סעזאן איז
נישט מעגליך אז עס זאל
אדורכגיין אן קיין פלייש ,און
מען מוז האבן די בית השחיטה
אפן כאטשיג ביז נאך יו"ט ,און
צוזאגנדיג פאר זיי אז נאך יו"ט
וועלן זיי קענען טוהן וואס זיי
ווילן ,זענען זיי איינגעגאנגען צו
פארמאכן די אויגן ביז נאך די
ימים טובים ,אבער – האבן זיי
באטאנט – אז אפי' אין די צייט
ביז נאך די ימים טובים וועט מען
מוזן איינהאלטן די באדינגונגען
וואס זיי האבן געהאט
געשטעלט ,ד.ה .נישט שחט'ן
מער ווי  500א טאג ,וכדומה.
איר זעהט וואס דא טוט
זיך? א פראסטער גוי האט
פארשטאנען אז מיט די ימים
טובים טאר מען נישט
טשעפען?!  ,וואס מיין איך
דערמיט? ,קוקט'זשע זייט מוחל
ווייטער און שטוינט...
ווי גייט דאס ווארט ...א
געווארענער איז ערגער ווי א
געבוירענער! דאס איז דא אויך,
] פארזעצונג אויף זייט [59
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Pool

 PinballFreeCell 
א שטודיע די וואך האט
געוויזן אז דער אממערסטנס
באליבטער געים וואס דער
אדמיניסטראטאר האט ליב צו
שפילן אויפן קאמפיוטער איז
 .Poolדאס איז זייער אן
אינטרעסאנטער געים ,און דער
אדמיניסטראטאר האט עס אויף
אזוי ווייט ליב אז ער שפילט עס
אפי' גאר אסאך מאל "נישט
אויפן קאמפיוטער".
די שפיל גייט צו – ווי
אונזער קארעספענדאנט ביי די
דמיונות -אפיס גיבט אונז איבער
דער
ווען
גלייך
–
אדמיניסטראטאר טרעט אריין
אין אפיס נאכן זיך באגריסן מיט
די איינגעשטעלטע און ספעציעל
מיטן באקאנטן אויסוואורף
מאסקין ,אין די מינוט וואס דער
קאמפיוטער ווערט אנגעצינדן
ווערט באלד געעפנט דער
אויבדערמאנטער געים ,און ער
זעצט זיך אויף א שעות -רצופות
מיסיע אויפן געים ,נישט
איינמאל האט פאסירט אז איינער
רופט אריין אינמיטן וועגן
געוויסע זאכן ,און דער רעאקציע
פונעם אדמיניסטראטאר איז :יא
איך בין מיך מטפל מיט דיינע
זאכן אבער טוה מיר א טובה
נישט יעצט איך בין יעצט זייער
ביזי ,רוף מיך צוריק אין א
האלבע שעה ארום... ,וואס? יא!
זיכער! דיינע פאפירן ליגן דא
אויף מיין טיש ,אבער גלייב מיר
איך קען נישט יעצט איך בין
שרעקליך פארנומען... ,אזוי?
הער מיך אויס איך וועל טוהן
וועגן דעם אויך אבער טוה מיר
די טובה און רוף מיך צוריק
שפעטער ...אקעי הצלחה ביי,...
און צוריק צום געים.
ביז א האלבע שעה קלינגט
ווידער דער טעלעפאן ,עס האלט
נאך אינמיטן דער זעלבער געים.
...יא! איך האב שוין אנגעהויבן
צו טוהן עס קוקט מיר אויס ווי
עס איז דא שוואכע אויסזיכטן,

אבער עס איז מיר אונטער
געקומען אינמיטן גאר א
וויכטיגע זאך און אין מיין אז
איך וועל עס מוזן אפלייגן אויף
מארגן ,ווייל איך בין געווארן
נאכאמאל זייער ביזי...
לויט ווי מיר הערן טרעפט
זיך זייער ווייניג אז דער
אדמיניסטראטאר זאל געווינען
די געים און געוויינדליך ענדיגט
זיך עס מיט א דורכפאל ,איר
זאלט אבער נישט מיינען אז דער
גאנצער טאג גייט אדורך מיטן
געים ,ווען ער פארלירט די געים,
דאן הויבט ער אן צו טוהן וועגן
די דירות וואס וועט געבויעט
ווערן אין די נאהנטער)?(
צוקונפט ,און ווי פארשטענדליך
ענדיגט זיך דאס אויך מיט א
דורכפאל ,דאן גייט ער צוריק
צום געים כדי צו שפילן נאך
איינס און ווי אויבנדערמאנט
ענדיגט זיך עס נאכאמאל מיט א
דורכפאל ,דאן צוריק צו די
דירות ...און דאן צוריק צו די
געים ...און דאן צוריק ...און
דאן ...און פונקט פארן פארלירן
די געים מוז דער נודניק
זיינע
וועגן
אריינרופן

אומוויכטיגע זאכן וואס האבן
יעצט – אינמיטן דעם סאמע
געים – קיין שום ווערט נישט.
אין שוואכערע צייטן
שפילט דער אדמיניסטראטאר
אנשטאט  Poolשפילט ער אדער
 FreeCellאדער  Pinballוואס
ווי פארשטענדליך איז דאס ווייט
נישט אזוי אינטרעסאנט ווי די
ערשטע געים אבער אויף
שוואכע צייטן איז עס פונקט
גוט.
ווי אויך גיבט מען אונז
איבער אז דער אדמיניסטראטאר
קען נישט שלאפן ביינאכט ,ווייל
דער שר החלומות – וואס פירט
מיט איהם שוין אן אלטן קאמפּף
– וויל איהם נישט צוהילף
קומען נאכדעם וואס ער האט
שוין פארנוצט זיינע חלומות -
קרעדיט איבערן טאג.
אלענפאלס לאמיר האפן
און איהם אנוואונטשן אז ער זאל
האבן א "גוד -טיים" ,ער זאל
קענען חלום'ען זיסע און
געשמאקע חלומות ,און ער זאל
ווי אויך קענען אמאהל געווינען
א געים -צוויי.
לויתן זה יצרת לשחק בו
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איז דאן פערצופאל געמאכט
געווארן אויף זיין נאמען ,און
יעצט ווען בני לוי האט נישט
געהאט צו באצאהלן דערפאר,
האט מען עס אפגעהאקט  ,און
ווען ער האט געהאט גערופן די
טעלעפאן קאמפאני און מען
האט איהם געזאגט אז ער האט
דארט א שלעכטער קרעדיט ,איז
ער – א עלטערער  50יעריגער
איד ,שטארק באליידיגט געווארן
ווען א  19יעריגער ראצער האט
איהם באליידיגט און געזאגט אז

ער האט א שלעכטער קרעדיט ,
און ער איז געגאנגען און
גע'מסר'ט אז יענער האט
געמאכט שווינדלערייען און
געעפנט טעלעפאנען אויף זיין
נאמען ,און אז ער האט איהם
בא'גנב'עט ,און נישט נאר דאס
נאר מען איז געקומען נעמען פון
איהם דעם רעפארט ,בעצם יום
השבת.
ווער עס האט א השפעה
אויף איהם ווערט געבעטן צו
ווירקן אויף איהם אז ער זאל
אויפהערן מיט זיינע ביליגע
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פראגע -צייכן ,ווייל דאס איז
נישט קיין שאלה ,נאר יא! דאס
איז דער וועג וויאזוי ער פירט
זיך אויף צו מענטשן וואס זענען
געווען געטריי דעם רבי'ן! ווי
יעדער האט זיך שוין
איבערגעצייגט(
און אז מען רעדט שוין יא
פון די חתונה ,איז דאן
פארגעקומען נאך אן ערשיינונג,
ווען דער ברודער פונעם חתן
האט געטאנצט מיטן חתן
שטארק פארדביקות'ט און די
פארטיי פירער האבן דערזען אז
עס איז אן עת רצון און דער
עולם הייבט זיך ,האבן זיי מיט א
קאלטקייט אוועקגעשלעפט דעם
ברודער פונעם חתן ,און
צוגערוקט אהין הגה"צ אב" ד
שליט"א ,וואס דאס איז אויך א
געפערליכער חוצפה ,סיי
אנטקעגן דעם ברודער פונעם
חתן ,וואס האלט אינמיטן טאנצן
מיט זיין ברודער און מען
שלעפט איהם אוועק ,און סיי
אנטקעגן הגה"צ אב"ד שליט" א
וואס מען שלעפט ארום ווי א
הינטל ווי זיי ווילן.
לאמיר נישט טראכטן קיי ן
סאך און לאמיר טוהן צו די זאך,
באפרייען אונזער רבי'ן! כלנו
למערכה! איש בל יעדר !
אין פדיון שבויים גדול מזה
מסירות.
ווי אויך האט ער געמאכט
לעצטנס זיין נאמען אביסל
פאפולער ,דער דיין שליט" א
האט געהאט געזאגט עטליכע
הכשירים וועלכע פראדוקטן עס
זאלן אריינגענומען ווערן דא אין
גראסערי ,און ער איז געגאנגען
פארפירן אז מען זאל ארייננעמען
פראדוקטן ,מיט נאך עטליכע
שוואכערע הכשירים ,וואס
קיינער וויל נישט ארייננעמען
אין שטוב ,און אויב נישט –
האט ער געסטראשעט – וועט ער
עפענען א נייע גראסערי .
ער האט הפנים פארגעסן
ווען ער האט אזוי לוחם געווען
קעגן עפענען נייע גראסערי'ס...
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שטימען ,מיט גרויסע פלאקאטן
און מיט אן אומבאהאלטענער
פרייד האט זיי געמאלדן דעם
גרויסן נצחון אז ...דער מעיאר
פארט יעדן טאג אריבער דעם
שטעטל)?!( און ווי אויך דער
גרעסטער געווינס אז ער האט
פינף קינדער)???!!( און אזוי
האבן זיי פרובירט ארויפצוהייבן
די געמיטער פונעם עולם אז מען
זאל גיין שטימען .
און ווי אויך האבן זיי
געמאכט א באַל מיטן קאנדידאט
ביים רבי'ן אינדערהיים ווי מען
האט גערופן אלע שישקע -
פולווער דער ווידעא -מאן מיט
דער משתמש בקודש דער
אדמיניסטראטאר און פארשטייט
זיך מאסקין ורעיתו ,ווי מען האט
געהאלטן עטליכע רעדעס וואס
איז באגלייט געווארן מיט
הילכיגע געשרייען און לאזונגען
וואס זענען געקומען פון טיפן
הארצן פון די אנוועזנדע
האפנדיג אז עס וועט נישט גיין
לאיבוד ,און ווי אויך האט יעדער
איינער כלומר'שט געשריבן א
טשעק פארן קאנדידאט )וואס די
קהילה'ס קאסע האט שפעטער
אויסגעצאלט( און עס איז
אריינגעקומען אן ערך פון 15
טויזנט דאלער.
ווי אויך האט דער מעיאר -
קאנדידאט אויפגעטרעטן און
געמאלדן זיינע גרויסע אויפטוען
וואס ער פלאנט צו טוהן פארן
וואוילזיין פונען שטעטל ,איינע
פון זיי איז געווען אז דער סיטי -
באס וועט אריינפארן אויך אין
שטעטל) ,יעצט פארשטייט מען
שוין פארוואס ערליכע אידן
האבן געפילט אזא עקל צו די
גאנצע פראפעגאנדע( כדי
ארויסצוהעלפן – מן הסתם – די
גויטעס וואס קומען דא ארבייטן
ביי די הייזער אז זיי זאלן נישט
דארפן צאהלן געלט פאר א
טעקסי ,און ווי אויך האט ער
פייערליך פארשפראכן אז ...
 , און אלע האבן
געפאטשט .
עס דארף באטאנט ווערן אז

איינע פון די זיכערע ראיות וואס
דער אדמיניסטראטאר האט
געהאט אז דער קאנדידאט וועט
געווינען איז געווען ,אז וואס
הייסט? ער האט דאך קלאר
צוגעזאגט אז ער וועט געווינען !
)נו קוקט מיט וועמען מיר גייען
דא צום טיש!(
וואס א טאג מער עס האט
זיך דערנענטערט צום געווינען
טאג ,זענען אלע אדאפטירטע לוי
קינדער ארומגעגאנגען מיט
גרויסע שמייכלען פון אויער צו
אויער ,און עס האט זיך יעדע
שטונדע מער און מער
אויסגעשפרייט ,ביז עס האט
שוין נישט געהאט אוואו צו גיין,
עס איז געווען לוסטיג און
לעבעדיג ביי זיי ,זיי זענען
ארומגעגאנגען פייערן זייער
פריצייטיגער פרייד מיט וועמען
זיי האבן נאר געקענט ,אזוי אז
עס האט זיך געקענט אויסדאכטן
אז מען האלט שוין דא נאכן
פרישטאג וואס דער מעיאר -
קאנדידאט האט צוגעזאגט אז ער
וועט מאכן .יעדע צוויי שעה איז
זיי באפאלן א וואלן -אטאקע
וואס דער באדייט דערפון איז
געווען :רופן איינער פון די
פרענדס און שרייען מיט שוים
אויף די ליפן ווי א פערד וואס
האט נארוואס געענדיגט טרינקען
"אונז העמיר עס מאכן ,אונז
העמיר ארויסקאפענען לאווען
פון די שטאט הא! הא! הא!"
אין אן עקסטערער פאזע
פון די פּרי -פייערונג ,איז מאסקין
געפארן קויפן ספעציעלע
"וויסקי" )פון די סארט וואס איז
זייער גאנגבאר ביי זייער קרייז(
און האט דאס שוין אפי'
אריינגעלייגט קאלט צו ווערן,
כדי באלד נאכן געווינען זאל
מען זיך קענען זעצן זויפן" ,מיר
וועלן טרינקען אלע צוזאמען"
האט ער געשריגן ווי
צורידערטער דעם טאג פון די
וואלן אויפן טעלעפאן מיטן
מעיאר -קאנדידאט ווען די
טעגליכע וואלן -אטאקע האט
איהם איינע פון די מאהלן
באנומען אויף אן ערנסטן אופן,

אז מען האט שיער נישט
געוואלט רופן ערשטע הילף .
ווער רעדט נאך ווען דער
טאג האט זיך אנגעהויבן צו
ענדיגן ,יעדע מינוט איז געווען
פרייליכער און פרייליכער דער
אדמיניסטראטאר האט זיך שוין
נישט געקענט האלטן אויף די
פיס פאר פרייד ,און איז אלע
וויילע צוגעלאפן צו טעלעפאן
פרעגנדיג" :נו? ווי האלט עס ?
מיר האבן שוין געווינען? "
און דאן האט עס פאסירט !
פונקט אינמיטן צוגרייטן די
סעסימיטירטע -טשיקן מיט די
געבראטענע רינדער און די
ספיציעלע כינעזער צושפייז ווי
דער משתמש האט פארלאנגט,
איז אריינגעקומען דער טעלעפאן
קאל וואס האט אנגעזאגט די
בשורה אז די קאטשקעס מיט די
הינדלעך מיט די אקסן און קוען,
האבן נעבאך אוועקגעגעבן זייער
יונג לעבן פאר אומזינסט ,און
מען וועט זיי נישט אויפעסן.
)הגם מען האט נאך געטראכט אז
אפשר וועט מען עס סתם אזוי
אויפעסן אן די פייערונג ,האט
אבער מאסקין צונישט געמאכט
דעם פלאן און האט געמאלדן:
היינט קען איך נישט עסן קיין
סאַפּער!(
אבער וואס זענען נעבעך
שולדיג די וואס ווייסן נאך נישט
פונעם פליפּ -פלאַפּ וואס האט
באהערשט די לוי קינדער,
דער
האט
דעריבער
אדמיניסטראטאר אנגענומען א
סטראטעגיע אז וועט עס וועט
אריינרופן פרעגן" :נו? וואס איז
געווארן? מיר האבן שוין
געווינען?" וועט מען ענטפערן :
"יא זיכער! און נאך ווי
געווינען! מיט א לענדסלייט !
וכו'" ,און כך הוה ביזן
קומענדיגן פרי מארגן האבן זיי
מיט
געדרייעט
זיך
צוואנג -
ארויפגעקלעבטע
שמייכלען אויף די לעפצן ,און
מיט א געמאכטע פרייד שטימע
– וואס האט ענדערש
אויסגעקוקט ווי א געוויין פון
איינער וואס האט פארלוירן זיין
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גאנץ פארמעגן )אדער ווי איינער
וואס האט פארלוירן די וואלן(
האבן זיי ארויסגעבורדזשעט :יא
מיר האבן געווינען די וואלן!!...
און די גרויסע קינדער וואס
האבן געוואוסט וויאזוי צו
פארלירן ,זענען פלוצים געווארן
קליינע קינדער...
דער
האט
תיכף
אדמיניסטראטאר איינגעשפאנט
די פערד )ד.ה .מאסקין( און
אריבערגעפארן צום נארוואס
פארלוירענער מעיאר קאנדידאט
איהם מנחם אבל זיין און איהם
אביסל פארלינדערן זיין פיין,
טראכטנדיג אז אפשר וועט ער
קענען אויך אביסל פארלינדערן
זייער ווייטאג ,אבער ווי עס
קוקט אויס האט ער נישט געהאט
מיט וואס זיי צו טרייסטן ,ווייל
ער האט באלד געכאפט פעק און
זעק און זיך אפגעטראגן פון
דאנעט ,און עס איז צום האפן אז
זיינע שטיצערס וועלן איהם
בקרוב נאכטוהן ,און גיין דארט
ווי ער איז געגאנגען.
ווי אויך איז געמאלדן
געווארן אז די גאנצע קאבינע
פונעם דמיונות -צענטער האט
יענע וואך אפגעטראגן אויף
שבת נישט קענענדיג בלייבן און
צוקוקן דעם דורכפאל ,מיטן
תירוץ אז ער פירט זיך אז דער
ערשטער שבת נאך א שניי פארט
ער אוועק)???!!! תיקו!(
אין אן רע -ארגעניזירונג
דער
וואס
אפעראציע
אדמיניסטראטאר האט פרובירט
צו מאכן ,האט ער געשיקט
בלומען פארן נארוואס ערוויילטן
מעיאר ,וועלנדיג ארויסווייזן זיין
שטארקע שטיצע פאר יענעם,
אבער צום גרויסן און דאפעלטן
פליפּ -פלאַפּ ,האט עס דער
מעיאר באצייכנט מיט א נאטיץ
וואס האט זיך געליינט די
“Return To
ווערטער:
” Senderאון די ווערטער זענען
טאקע מקוים געווארן ,צום גרויס
פונעם
אויפברויז
אדמיניסטראטאר מיט זיינע
פריינד.
"די קאנעקשאנ"ס וואס
מאסקין האט מיט די שטאט ,
אויף וואס די ראטמאן פארטיי
האט זיך אזוי שטארק געפריידט
דערויף ,און האט עס באטאנט
ביי יעדע געלעגנהייט ,איז
געווארן דיסקאנעקטע"ד".

      

איז
באקאנט
ווי
פארגעקומען פאריגע וואך א
מעמד קבלת פנים אין
מאנטרעאל ביי די וועד העיר ,ווי
מען האט מקבל פנים געווען א
נייער אויפגענומענער דיין ביי די
וועד העיר אין מאנטרעאל.
אינמיטן די מעמד איז
אנגעקומען איינער פון די ראשי
קהילתינו אין באגלייטונג פון
זיינע געטרייע מענטשן בערך
פופצן אין צאהל ,ווי מען האט
איהם אויפגענומען מיט א
קענטיגן רעספעקט און הערצה,
און ער איז אנוועזנד געווען
עטליכע מינוטן ,און איז דאן
די
מיט
ארויסגעגאנגען
באגלייטונג פון זיינע מענטשן.
אויך איז דאן אנוועזנד
געווען איינער פון קרית טאהש,
וואס רעכנט זיך אלס א
שטארקער ראטמאן שטיצער ,
און באלד ווי ער האט דערזעהן
ווי דער ראש הקהל איז
אנגעקומען ,האט ער באלד
ארויסגענומען זיין טעלעפאן,
און אנגערופן דעם ראש
און
ראטמאן,
הבריונים
אנגעהויבן מאכן צוטומלטע
קולות ווי א וואנזיניגער און
געשריגן ,עס איז א פלאפ ,י.ב.
איז יעצט דא געווען מיט
מענטשן און עס איז געווען א
מצב ,און מען קען נאך מיינען אז
ער פירט טאהש ,מען מוז שוין
אריבערקומען אהער ווי שנעלער
מיט סאך מער מענטשן און ווייזן
אז מיר האבן די זאך וכו'.
און באלד ווי דער
איז
רוף
טעלעפאן
זיך
האט
אריינגעקומען,
אנגעהויבן א גאר ערנסטע
מאביליזאציע פון מענטשן
פלייש ,און מען האט געזוכט
מענטשן וואס זאלן זיין גרייט
שוין אריינצופארן ,צו ווייזן פאר
די אנוועזנדע ,אז אידישקייט איז
נאכנישט אונטערגעגאנגען ,און
זיי קענען אויך ברענגען
מענטשן.
און ווי אויך האט דאס
געדארפט זיין אונטער א
טאטאלער געהיימניס ,ווייל עס
האט נישט געטארט ארויסרינען
צו די אנדערע זייט ,ווייל דאן
וועט זייער אנזעהן גאר שטארק
פאלן אין די אויגן פון די אנדערע
מענטשן ,און דער גאנצער
אקציע וואס האט געזאלט
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פארקומען ,האט געדאפט זיין א
שטילער אקט .
עס דארף באטאנט ווערן אז
הגה"מ אב"ד שליט"א האט
נישט באקומען קיין שום
איינלאדענונג און ווי אויך קיין
שום אנדייטונג אויף קיין זאך
וואס זאל אויסקוקן ווי אן
איינליידענונג ,און מיט דעם
אלעם האט מען איהם געשלעפט
אהין ,כאטשיג עס האט איהם
קיין סאך כבוד נישט געשאפן,
און ווידעראום דער ראש הקהל
האט יא באקומען...
און ביז געציילטע מינוטן
האט זיך די טיר געעפנט ביי די
וועד העיר פארזאמלונג ,און עס
א
אריינשפאצירט
האבן
דעלעגאציע פון זיבן מענטשן
וואס זיי האבן מיט אלע ערליי
און
איבערצייגונגס -מיטלען
איבערצייגט
סטראשונקעס
אריינצוקומען ,און ווי באלד זיי
האבן אויך געהאט א גאר
ערפארענער דרייווער וואס האט
געדרייווט דעם רב שליט"א )זיין
שטענדיגער דרייווער און הויז
בחור( האט עס גענומען
אינגאנצן עטליכע מינוטן די
וועג ,און אויפן וועג ארויף האבן
זיי פרובירט צו ריקן ווי מער
בענקלעך פון פלאץ ,און ווי מער

אוועקרוקן מענטשן אין די זייט ,
כדי יעדער איינער זאל זעהן אז
זיי זענען אנגעקומען ,און
דורכדעם האבן זיי אויסגעפירט
זייערע מענטשליכער פליכט פאר
די פארטיי ,אז עס זאל נישט זיין
קיין "פלאפ" – ווי יענער האט
זיך אויסגעדריקט.
איז
דעלעגאציע
די
באשטאנען בראשם פון הגה"צ
אב"ד שליט"א ,וואס ווי
באקאנט לייגן זיי גרויס דרוק און
לחץ אויף איהם אז ער זאל
מיטשטיין מיט זייער פארטיי ,
און מחמת חוסר ידיעה ,און
הויפטזעכליך וועגן די שטארקע
פרעשור וואס זיי לייגן אויף
איהם ,מוז ער זיך צושטעלן מיט
די מינימאלסטע וואס איז שייך,
און דעריבער איז ער יעצט אויך
אריינגעפארן מיט זיי ,כאטשיג
וואס ער האט דאן געדארפט
ערשיינען ביי א שבע ברכות פון
זיין אייגענעם זוהן וואס איז דאן
פארגעקומען אין טאהש ,און אין
די צייט וואס מען איז געשטאנען
און געווארט אז ער זאל
אריינקומען ,איז מען געוואויר
געווארן אז ער קומט יעצט אריין
אין מאנטרעאל ביי די וועד
העיר ,און דאס איז שוין אויסער
דעם וואס זיי נעמען די חוצפה
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אוועקצושלעפן א טאטן פון די
שבע ברכות פון זיין אייגענעם
זוהן ,און איהם אריינגעשלעפט
פאר זייערע אינטערעסן אז עס
זאל נישט אויסקוקן ווי זיי האבן
גארנישט - ,אגב אז הערשט
זיך
מען
האט
יעצט
איבערגעצייגט אז זיי האבן
גארנישט ,ווייל אויב וואלטן זיי
נישט איבערגעדרייעט קיין
וועלטן ,וואלט מען נישט
געטראכט בכלל פון זייער זייט ,
צו זיי האבן יא עפעס אדער
נישט ,אבער יעצט ווען עס זענען
געווען קולות וואס האט
איבערגעדרייעט די זאל אז עס
איז א פלאפ )פון דעם יעניגן
וואס האט טעלעפאנירט מיט א
בהלה צו די ראטמאן
אינסטאנצן( און מען האט ביז
געציילטע מינוטן געזען די
שט יצערס
ראטמאן
אריינשפאצירן מיט די מערסטע
מענטשן וואס זיי האבן געקענט
פארשאפן ,האט מען הערשט
געזען אז זיי זענען אין דר'ערד.
און דא האט איר פולע
טעקסט פונעם "בור החיים" ,ווי
זיי באריכטן דעם מעמד ,און
פרובירן ארויסצוברענגען ווי
שטערקער ,די הויכפונקט וואס
] פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט [
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ארויסגעברענגט א ברכת ברוכים
 און א,הבאים פארן רב שליט"א
ווארעמע ברכה לכבוד קדושת
.רבינו שליט"א
אינאיינעם מיט'ן רב
אויך
זענען
שליט"א
מיטגעקומען הגה"צ הראש
 הרה"ג,הכוללים חדב"נ שליט"א
'  הרה"ג ר,הדומ"ץ שליט"א
יחזקאל שרגא סג"ל לאווי
שליט"א בן הרה"צ ר' מרדכי
 און גי אייעמער פון רב,זצ"ל
הרה"ג ר' יואל יחיאל קאהן
 און הרה"ג ר' מרדכי,שליט"א
 מיט,אברהם גינזבערג שליט"א
א פמליא נכסדה פון ראשי
 וואס האט,'קהילתינו הק
שטארק אויסגענומען מחזק צו
. זיין די כח הרבנים חברי הבד"צ

- ,– פאר די שבע ברכות
אריינגעפאן בשליחות כ"ק מרן
רבינו שליט"א צו באשיינען דעם
"מעמד הכתרה" לכבוד הרבנים
שליט"א און לכבוד דעם נייעם
 צו מחזק זיין,סגן אב"ד שליט"א
די פעולות פון די חשוב'ע רבנים
הגאוה"צ חברי הבד"צ שליט" א
להרמת קרן היהדות החרדית
.במאנטריאל
דער רב שליט"א איז כרגיל
אויפגענומען געווארן מיט'ן
 ער איז געזעצט,פאסיגן כבוד
 און איז,געווארן בראש המסובין
באגריסט געווארן בברכת התורה
דורך הגה"צ רבי יוחנן סג" ל
וואזנער שליט"א ראב"ד
הבד" צ
וחבר
סקווירא
דמאנטריאל וועלכער האט

   

    
   
     
     
   
  
 
   
   



  
      
     
    
    

  
    
  
    
    
 
    
    
    


    

   
    
    


  
    
     



   
   
 
   
   
  





 

   
  
     
   
      
   
     
   
   
   
   
  
  
   
   
   






  
     
    

      



פארגאנגענעם אווענט מאנטאג
 איז פארגעקומען,פרשת תולדות
אין מאנטריאל א "מעמד
ס'איז
וואו
,"הכתרה
אויפגענומען געווארן א נייער
 הרה"ג,סגן אב"ד עיר מאנטריאל
,ר' יונתן בנימין ווייס שליט"א
מלפנים רב ודומ"ץ בק" ק בני
.ברק ארה"ק ת"ו
אויף די איינלאדונג פון די
חברי הבד"צ אין וועד העיר
דמאנטריאל איז דער רב שליט" א

[ ] פארזעצונג פון פריערדיגע זייט

איז געווען ווען זיי זענען
 און ווי אויך פרובירן,אנגעקומען
זיי אראפצולייגן דער בילד אז עס
זאל אויסקוקן ווי מער מענטשן
: עס זענען דארט געווען מיט זיי
נייער סג" ן אב" ד עיר
מאנטריאל נעמט אפ ברכתו
הטהורה פון כ"ק מרן רבינו
שליט"א לרגל התמנותו על כס
הרבנות
דעם
–
.מאנטריאל
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] פארזעצונג פון זייט [51

א געבוירענער גוי האט
פארשטאנען אונזערע געפילן און
צוגעזאגט צו פארמאכן די אויגן,
איז פלוצים ארויסגעוואקסן א
געווארענער ,און אנגעהויבן
טיילן צרות צרורות פאר די בית
השחיטה מאנשאפט .
אונזער אלט באקאנטער
עוכר ישראל און נידעריגער
אויסוואורף מאסקין זאל רוען
אין לעכטיגן פלארידע בקרוב,
איז אנגעקומען ,און עס האט
איהם שטארק צוגעטרעטן צום
הארצן אז מען פאר'סם'ט א
קהילה מיט אידן ,און וויבאלד
דער געטרייער מענעזשער פון
בית השחיטה וואס האט
צוגעזעהן דער גרויסער פארלאנג
פונעם היימישן ציבור אויף יו"ט ,
און ווי ווייט יעדער האט
מיטגעהאלטן איז געווען זייער
ווייניג פלייש אויף יו"ט,
דעריבער האט ער אלס פרובירט
אריינצושטיפן ווי מער ער האט
געקענט אונטער טיש ,למשל
מען האט געשחט'ן אין די
פארטאגס שטונדן און שפעטער
נאכמיטאג נאכאמאל ,כדי עס
זאל נישט הייסן אז מען שחט
מער ווי ערלויבט ,און פארן עוכר
ישראל האט דאס נישט געפאלן.
און ער האט זיך
ארייגעלייגט אין די ענינים- ,
וואס כאטשיג ווען ער לייגט זיך
אריין אין סיי וואס ,גייט עס
באלד ארויף מיטן רויך ,אבער
דא האט ער שיין מצליח געווען
צו לייגן שטערונגען ווי ער האט
נאר געקענט – און ער האט
אנגעהויבן דרייען א קאפ ,עס איז
נישט אויסגעהאלטן צו טוהן
דאס ,און עס איז נישט
אויסגעהאלטן צו טוהן יענץ ,און
יעדן טאג איז ער געקומען מיט
וויאזוי
פלענער
פרישע
אויסצושטעלן דעם סיסטעם ,און
סיי וואס מען האט איהם
פארגעשלאגן פלענער וויאזוי צו

סעטלען דעם מצב וואס ער האט
אנגעדרייעט ,האט ער קיינמאל
נישט מסכים געווען ,נאר אלס
אנדערש ,ניין ,נישט אזוי נאר
אזוי ,און ווען מען האט מסכים
געווען צום פריערדיגן פלאן,
האט ער שוין דאס נישט
געוואלט נאר דאס מאל עפעס
אנדערש .און ווי אויך איז ער
געקומען יעדן טאג מיט נייע
חלומות - ,וואס אויף דעם
באקומט ער דאך צוויי טויזנט
אמעריקאנע גרינע דאלארן יעדע
וואך  -פון נייע בית השחיטה'ס
וואס ער וועט כלומר'שט מאכן,
און ווי פארשטענדליך וועט עס
בלייבן אונטערן דאכענע אלס א
גאר זיסער און געשמאקער
טרוים ,וואס ער וואלט ווען גאר
שטארק געוואלט נאכאמאל
איבער'חלום'ען.
אזוי האט ער מצליח געווען
צו שטערן ווי ער האט נאר
דערמיט
און
געקענט,
סוקסעספול אפגעהאלטן דעם
שטעטל פון האבן אויף די יו"ט
טעג פלייש ביד רחבה.
נאך די ימים טובים האט
מען פארראכטן עטליכע זאכן
דרינגענד
האבן
וואס
אויסגעפעלט צו פאררעכטן כדי
צו קענען גיין ווייטער ,און ווי
אויך האט מען געקויפט עטליכע

 
]פארזעצונג פון זייט [58

נייע מאשינען וואס האבן
אויסגעפעלט ,און דאן אין איינע
פון די טעג ,זענען אנגעקומען
אינספעקטארס ,וואס בס"ד איז
דאן פונקט געווען נאכן
אויפרוימען ,און עס איז געווען
גאנץ א צופרידנשטעלנדער מצב ,
האט דאן דער אינספעקטאר
געמאלדן אז ביזדערווייל איז
גוט ,אבער ער האפט אז עס וועט
שוין זיין דער נייער בית
השחיטה אין דריי חדשים )לויט
די חלומות וואס מאסקין און זיין
האבן
געבער
געהאלט
די
פאר
ארויסגע'חלום'ט
אינספעקטארס( וואס דאס איז
דער לענגסטער צייט וואס ער
גיבט פאר די בית השחיטה אז
עס זאל ווייטער אנגיין.
מען דארף דאך ענדיגן מיט
א דבר טוב ,דעריבער הערט און
שטוינט פון איינע פון די
שרעקליכע עוולות וואס בני-לוי
האט דא אפגעטוען.
ווער עס האט באמערקט
איז דא פארנט פון ביהמ" ד
אבריכים אזוינע גרויסע זעק מיט
זאלץ ,און ווי אויך ביים ת"ת איז
דא די סארט זאלץ ,פון וואו
קומט דאס ?
איינע פון די זאכן וואס די
אינספעקטארס האבן געהאט
באפוילן איז געווען אז די
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עמפלויערס דארפן האבן וואו
זיך איבערצוטוהן וכדומה,
דעריבער האט מען באשטימט
אין די מצה בעקעריי אז דארט
זאלן זיי זיך קענען אפריהען
א.ד.ג .און ווי אויך האט מען
אריבערגעטראגן דארט אלע
זאכן וואס האבן געשטערט אז
עס זאל ליגן אינעם בית
השחיטה ,ווי למשל אלטע
מאשינערייען וכדומה.
ווי אויבן דערמאנט האט די
בני לוי געהאט געזאגט אז אלעס
חוץ די שוחטים דארף דער
מענעזשער אליינס אויסצאהלן,
האט זיך יעצט אפגעשפילט ווען
מען האט געקויפט צענדליגע
זעק מיט זאלץ ,וואס מען דארף
האבן צו זאלצן דאס פלייש,
וואס דאס האט באצאהלט
פריוואט דער מענעזשער  ,און עס
איז אריינגעלייגט געווארן אינעם
מצה בעקעריי .
און אין איין שיינעם טאג
דערזעהט מען זיך אז א שיינע
צאהל זעק פעלן פון דארט ,און
שפעטער האט מען עס דערזעהן
ביים ביהמ"ד אבריכים ,און ווען
מען איז געגאנגען פרעגן דעם
משמש פון אבריכים ,האט ער
לפי תומו געענטפערט אז מען
האט איהם געמאלדן אז די
קהילה האט זאלץ אין מצה
בעקעריי און מען קען נעמען!,...
און ער האט געטראכט אה! א
מחי'! עס איז דא זאלץ ,און איז
געגאנגען נעמען ......נישט
חלום'ענדיג אז די זאלץ איז
באצאהלט געווארן דורך א
פריוואטער מענטש ,עס איז
איהם הפנים נישט בייגעפאלן אז
די בני לוי קען זיין עלול אויך
אויף גניבה.
אבער עס איז נישט קיין
קושיא ,אויב קענען זיי
פארשוועכן דעם לא תעשון בו
כל מלאכה ,איז לא תגנובו אויך
נישט קיין פראבלעם.
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דאס יאר פאר יו "ט זענען
די קינדער פון לוי אויפגעקומען
אויף א פרישער המצאה ,נעמליך
מען וועט שיקן האניג וואס איז
כלומר'שט געבענטשט געווארן
דורכן רבי'ן ,און אזוי וועט מען
מאכן גאר אסאך געלט ,און די
באנק -קאנטעס וועלן זיך אנפילן.
און ווי אויך האבן זיי
געלעהזט א שטיקל פראבלעם
וואס האט שוין גאר לאנג
געמאטערט די לוי הויפטן ,אז
נעמליך עס זיצן אין די אפיסעס
פון לוי עטליכע ארבייטער וואס
אויסער טרינקען קאווע און
אויסהערן קול -מבשר האבן זיי
נישט וואס צו טוהן.
הגם עס איז יא א שטיקל
אויפטוה ווייל אזוי זענען זיי
געווארן היבשע וועטער -
עקספערטן ,ווייל מען קען דאך
נישט אויסהערן קול -מבשר
אגאנצן טאג ,דעריבער צווישן
איין קאווע  -קול מבשר  -רופן א
פריינד פרעגן וואס הערט זיך -
און זיצן אויף לאווי)טאהש( -
פאנדעישאן )מיר מיינען נישט
דוקא לאווי -פאנדעישאן ,נאר
כיוצא בו( רופט מען די וועטער ,
און דעריבער ווען איר פרעגט זיי
די וועטער ,קענען זיי אייך אויפן
פלאץ ענטפערן צו עס שנייט
] פארזעצונג פון זייט [42

סטראשען יענעם מיטן מחוצף
סטראשע – וואס ווי באקאנט איז
דאס א געפערליך שרעקעדיגער
מיטל מיט וואס אנצושרעקן
פארברעכער ,אבער עס ווערט
שטארק דראמאטיזירט ווען עס
ווערט אויסגעשריגן ברבים און
עס ווערט נאר דערהערט דער:
" "  וואס דאן מאכט זיך
ווייניג אז א פארברעכער זאל זיך
נישט דערשרעקן – און עס האט
טאקע געהאלפן ,און דער
פארברעכער האט אראפגעלייגט
די וואפן און איז תיכף אנטלאפן.
עס דארף באהויפטעט
ווערן אז דער משתמש האט
געטון א העארישער אקט מיטן

יעצט אדער עס רעגנט ,אדער
גאר אמאהל צו עס איז זוניג.
אבער מיט דעם אלעם
האבן זיי נאכאלס נישט ווי
געהעריג וואס צו טוהן – א
חוץ'ן אויפפּיקן די וועדזשעס,
פארשטייט זיך – און מען האט
אסאך
אוועקגעגעבן
טראכטונגען וואס מען קען טוהן
כדי צו לעהזן דעם פראבלעם.
נאכן
יעצט
אבער
אויפקומען מיטן געניאלן
אויפטרעף האט מען זיך
געכאפט אז דאס קען לעהזן
האלבוועגס דער פראבלעם.
און מען האט דאס באלד
די
פאר
איינגעמאלדן
באטרעפנדע  -וואס האבן
ארויסגעלאזט א גרויסן געניץ
מיט באדויער אז זיי גייען האבן
וואס צו טוהן  -און מען האט זיך
גענומען צו די ארבייט ,פאקן
ענוועלאפ"ס פאסט"ן א.א.וו.
א שטארקער חלק פון די
אקציע איז געווען אנרופן
מענטשן מיט א אויסגעטראכטן
נאמען )וואס נאכן לייגן דרוק
פאר צוויי מינוט האט זיך יענער
שטענדיג געבראכן און געזאגט
בסוד סודות זיין ריכטיגן נאמען
– הגם מיר ווייסן נישט וואס
יענער האט געהאט צו

באהאלטן ,א חוץ פון דעם אז ער
ארבייט פאר בני -לוי ,וואס דאס
איז גאנץ א גוטער מאטיוו זיך צו
שעמען( און זיך שפילן מיט
יענעמס געפיהלן אז יענער זאל
אריינשיקן א שיינעם טשעק .
ווי פארשטענדליך האט זיך
רוב שמועסן געענדיגט מיט א
זעץ אראפ דעם טעלעפאן -
טרייבל ,און דער מאנאטישער
ביזי -סיגנאל פונעם טעלעפאן
האט יענעם דערמאנט אז עס איז
שוין צייט זיך צו זעצן אויפן
נעקסטן טעלעפאן רוף.
ווי דערמאנט אויבן ,זענען
רוב בריוון צוריקגעקומען
אנגעפילט מיט א טוץ קללות און
זידלעריי ווערטער ,אויפן זייער
חשבון ,וואס דאס האט זיי
דערמאנט אז זיי האבן נאכנישט
אזוי אנציקט די וועלט מיט
זייערע גאר גרויסע אויפטוען,
וואס קיינער וויל נאך דערווייל
נישט איינזעהן.
הפנים דער גאנצער שפיל
האט זיך אויסגעלאזט מיט א
גרויסער שאדן ,ווען די סטעמפס
זענען ניטאמאל באצאהלט
געווארן פון די טשעקס וואס
זענען אריינגעקומען )וואס זענען
אממערסטנס געווען פון ח" י
דאלער און נידריגער(.
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די
ביי
נעמליך,
אויספארשונגען וואס מען האט
נאכן
געמאכט
געהאט
אינצידענט פון די חתונה ,איז
מען געוואויר געווארן אז דער
א
איז
פארברעכער
מינדעריעריגער און איז נאכנישט
אין די צאהל יארן וואס מען זאל
קענען באשטראפן ,דעריבער איז
דער משתמש אריבערגעגאנגען
זיינע
פון
איינער
צו
איינגעשטעלטע וואס ער איז
דער אויפזעהער פון די
אנשטאלט וואס די קהילה
די
פאר
צו
שטעלט
מינדעריעריגע פארשוינען ,און
האט איהם באפוילן צו נעמען
און
פארברעכער
דעם
ארויסווארפן פונעם אנשטאלט,
און – האט ער צוגעלייגט פארן
אויפזעהער – אויב וועסטו איהם
נישט ארויסווארפן ,דאן וועל
איך אליינס אריבערקומען אין
איהם
און
אנשטאלט
ארויסווארפן!
און מיט דעם האט זיך
געענדיגט די געשיכטע פונעם
"לעיזער -פוינטער טעראריסט "
קאנספיראציעס
אבער
זענען דאך אייביג דא ,אזוי אויך
מאנכע
דא
זענען
קאנספיראטירער וואס ווילן
אריינלערנען אז די גאנצע
געשיכטע איז נישט ריכטיג ,אמת
עס איז פארגעקומען אן
אינצידענט ביי די חתונה און עס
איז טאקע געווען א אינצידענט
מיט א ליעזער פוינטער ,אבער
דאס איז געווען ווייל דער
משתמש איז אין יענעם טאג
געווען זייער מוטלאז )מילד
גערעדט( און ער האט געשריגן
אויף וועמען ער האט נאר
געקענט ,און כדי צו פארדעקן
זיין נעוועזעקייט  ,האט מען
אונטערגעשטעלט די מעשה
מיטן לעיזער פוינטער .
וואס אן אמת ,האט מען
טאקע שטארק געקענט אנזעהן
אויפן משתמש א שטארקער
צולאזנקייט וואס איז געווען
זייער מערקבאר ,און ער האט
אלע וויילע געשריגן אויף ווער
עס איז נאר געשטאנען ביי זיין
זייט ,און ווען ער האט נישט
געהאט אויף וועמען צו שרייען
האט ער געשריגן אויף זיך
אליינס )ווארשיינדליך כדי צו


 

זיך נישט דערשרעקן און האלטן
דעם קאפ אויפן פלאץ צו קענען
פארפאניקן דעם פארברעכער .
אבער דאס איז נאר געווען
דער טייל וואס איז פארגעקומען
אין די עפנטליכקייט ,דער
ווייטערדיגער טייל האט בני לוי
קא .נישט געוואלט ארויסגעבן
פאר די פרעסע ,זאגנדיג אז ווען
נישט מען האט געפאקט דעם
פארברעכער אין א אנגעפאקן
זאל און מען האט מורא געהאט
אז ער זאל נישט אטאקירן

אומשולדיגע מענטשן וואלט
דאס אויך נישט געווען אין די
עפנטליכקייט ,און דעריבער
קענען זיי נישט ארויסגעבן די
ווייטערדיגע אינפאמאציע .
דער עפיזאד איז געווען א
מיסטעריע פאר עטליכע טעג,
ביז איינער פון אונזערע
באריכט -קוועלער האט אונז
אפירגעשאפט א טעיפ וואס
ווארפט א ליכט אויף די
ווייטערדיגע באהאנדלונגען פון
די אקציע.

] פארזעצונג אויף זייט [63
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גייענדיג צום דרוק איז צו
אונז אריינגעקומען די מעלדונג,
וועגן א נידערטרעכטיגע און
אומדערהערטע אקט וואס איז
אפגעטוען געווארן דורך די בני
לוי ,ווען זיי האבן אריינגעגעבן
א מסירה מיט א בילבול אויף
אידן איינשפארנדיג דורך דעם א
איד.
די מסירה איז אריינגעגעבן
געווארן דורכן פרישן מקוה -
שוויצער וואס האט לעצטנס ווי
ארויסגעשפראצט פון דער ערד,
אנגעהויבן
האט
און
באלעבאטעווען אויף וועמען ער
קען נאר ,און יעצט איז ער
געווארן א מסור ,און האט
אריינגעגעבן די מסירה אויפן
סמך פונעם באשולדיגונג אז
יענער האט אנגעבליך צובראכן
די מאשין וואס מען האט
ארויפגעלייגט אויף די מקוה,
כדי צו נעמען געלט פון מענטשן
וואס ווילן גיין אין מקוה ,און
אזוי ווי זיי קענען דאך נישט גיין
אינעם רבינ'ס וועגן) ,ווי
באריכטעט עקסטער די וואך(
און אפי' רבינו שליט"א האט
קיינמאל נישט געוואלט אז מען
זאל ארויפלייגן אזא זאך ,דאך
האבן זיי איינגעזעהן אז אזא זאך
דארף יא זיין.
מיר האבן שוין באריכטעט
אינעם ארטיקל אונטערן קעפל:
האבן
ראיאטן
ווילדע
אויסגעבראכן ,...אז מען איז
געגאנגען און צובראכן די
מאשין ,אבער ווייזט אויס אז זיי
האבן דאס נישט געקענט אזוי
גוט אראפשלינגען ,און זיי זענען
געגאנגען און גערופן פאליציי
און אריינגעגעבן א קלאגע קעגן
איינעם וואס זיי זענען חושד אז
יענער האט דאס געטוהן ,און אן
קיין שום באווייזן האבן זיי
גע'מסר'ט יענעם אז ער האט
דאס צובראכן.

אין אמת'ן אריין וואס א
חילוק יא באווייזן אדער נישט
באווייזן ,ווי איז דאס דערהערט
געווארן צו גיין און מסר'ן א איד
פאר די פאליציי ,און דערמיט
אויך "פּרעס"ן טשארדזשע"ס "
)ד.ה .בעטן אז יענער זאל ווערן
ארעסטירט ( דאס איז א זאך וואס
איז נאכנישט געווען קיינמאל
נישט דא אין שטעטל ,און אפי'
ערגעץ אנדערש ווערט דאס אויך
באטראכט אלס נידריגער אקט ,
פארדאמט
ווערט
וואס
איבעראל ,און מענטשן וואס
טוען אזוינע זאכן ווערן
דערווייטערט פון מענטשן ,און
קיינער וויל נישט שטיין נעבן זיי ,
און דא אין טאהש געשעהט
אזוינע זאכן בריש גלי? אן קיין
שום בושה ,און עס ווערט נאך א
פאליטיק זאך?! צו ער האט עס
יא געדארפט טוהן אדער נישט ,

שעמען מעגן זיך די וואס
בארעכטיגן אזא זאך ,נישט קיין
חילוק צו ער איז פון דיין זייט
אדער פון "יענע זייט"  -ווי זיי
רופן עס אן  -אזא שוידערליכע
און נידערטרעכטיגע אקט דארף
פארדאמט ווערן בכל תןקף ,און
טאר נישט צוגעלאזט ווערן אויף
קיין שום פאל) ,און מיר האבן
שוין איינמאל אראפגעברענגט
דעם די אין שו"ע וויאזוי מען
דארף זיך נוהג זיין מיט א מסור,
שולחן ערוך חושן משפט סימן
שפ"ח סעיף י'( ,און ווי קענען
זיך מענטשן ווייטער ארומדרייען
אין די גאסן אן קיין שום
געוויסנביסן פון גיין און מוחה
זיין אויף די דאזיגע שענדליכע
אקט.
ב"ה עס איז ארויסגעקומען
א שטיקל קול מחאה אויף די
שענדליכע אקט דורכדעם וואס




איר געדענקט נאך דעם
"באס" פון בני לוי ?
דער באס פון בני לוי וואס
דינט גלייכצייטיג אלס דער
"יושב ראש וועד הקאוועס
והמקוואות" איז ברייט באקאנט
צווישן דעם היימישן ציבור
וועלכע קאווע ער גלייכט און
וועלכע נישט ,און צוגלייך
וועלכע מענטשן ער גלייכט און
וועלכע נישט ,און ער ארבייט
פאר אלע טעלעוויזיע און ראדיא
סטאנציעס וואס גיבן איהם
איבער נייעס עס איבערצוגעבן
פארן ציבור.
ווי אויך ארבייט ער פאר די

ראטמאן רעזשים ,וואס דינגען
איהם צו בארעדן די פארשוינען
וואס זיי ווילן אז זיי זאלן
בארעדט ווערן אין אבריכים ביי
די קאוועס און אין ד י מקוואות,
און ער באקומט פארדעם א
געהאלט פון די ראטמאן
ווילן
וואס
רעגירונג,
ארויפווארפן שרעק אויף
מענטשן ווען זיי גייען זאגן פארן
באס אויף וועמען צו האקן היינט
אין אבריכים.
מיט עטליכע וואכן צוריק
איז פארגעקומען – ווי
געווענליך – א גארבעטש פייער ,
און די באס האט גע'טענה'עט אז

מען האט ארויסגעגעבן א צעטל
וואס איז מוחה אנטקעגן די
שרעקליכע פאסירונג )זעהט
פולע טעקסט ביי די בילדער -
דאקומענטן אפטיילונג( ווי אויך
האבן מיר געהערט זענען אייניגע
צוגעגאנגען צום מסור מוחה
געווען ווי געהעריג אויפן
שרעקליכער מעשה נבלה וואס
ער האט אפגעטוען .
דארף
איינער
יעדער
אויספירן דער פליכט וואס ליגט
אויף איהם פון צוגיין צום מסור
און מוחה זיין אנטקעגן די אקט
וואס ער איז באגאנגען ,און
גלייכצייטיג ביז ער ציהט נישט
צוריק פון זיין מסירה און בעט
נישט איבער יענעם ,איז ווי
פארשטענדליך אז יענער דארף
באיקאטירט ווערן ,און ווערן
באשריגן אלס מסור וואס איז
אסור לבא אל הקהל.
מיט זיין קוואליפיצירטער שכל
זעהט ער נאר דריי מענטשן פון
שטעטל וואס האבן דאס געקענט
אדורכפירן ,און ער איז געגאנגען
צו די פאליציי און האט
איינגעגעבן )געמסר'ט ,אויף
פלעין אידיש ,אדער בעסער
א
"פראדוצירט
געזאגט
בילבול"( אז ער האט "געזעהן "
ווי די דריי מענטשן האבן
אדורכגעפירט די פייערן...
און ווען נישט די גוטע
פארבינדונגען וואס די ראשי
קהילה האבן מיט די פאליציי
אנגעשטעלטע ,וואלט ער
געקענט גורם זיין אז אידן זאלן
ליידן שטראפן פון די פאליציי .
ווי אויך איז פארגעקומען
לעצטנס אן אינצידענט ווען
איינער וואס האט געהאט א
טעלעפאן אויף די ישיבה' ס
חשבון ,וואס מען האט געמאכט
מיט עטליכע יארן צוריק ,און עס
] פארזעצונג אויף זייט [52
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 אינגעלייט פון דער פרעמד ווערן אויפגענומען זיך צו דרייען אין סקול אנע הוט און רעקל מיט קורצע ארבל -] פארזעצונג פון זייט [1

דער וואס איז פאסיג צו פירן א
מיידל -שולע ,און מיט דעם
טראומפירן זיי זייער נצחון,
א צווייטע פאזע פון זייערע
דאס
איז
איבערנעמונגען
ארומלייגן ווידעא -קעמרעס ווי
מען שטייט און ווי מען גייט ,
וואס דאס איז א טייל פון זייערע
רוטינע אקטן וואס איז ערשינען
באלד צוזאמען מיט זייער
גאנצער ערשיינען  ,און זייער
ווידעא -מאן וואס איז ספעציעל
געשטעלט געווארן אויף דעם
האט באלד געזארגט אז דער
גאנצער בית -צירל זאל שטענדיג
זיין אונטער אן עין רואה.
אבער דאס איז זיי העט ווייט
פון גענוג ,טיטשערס ווערן
אויפגענומען פון אלע מינים
נישט קוקנדיג וואס זי איז און
פון וועלכער סארט זי איז ,דער
עיקר עס זאל זיין ווי דער
פרינצעפל האט געזאגט נאך
ביים אנפאנג" :דער טאהש'ער
בית צירל וועט זיין דער בעסטער
ענגליש סעקשאן פון גאנץ
קוויבעק" ,און ווי עס קוקט אויס
ווילן זיי דאס אויך פארוואנדלען
פאר די בעסטע " פרענטש
גאנץ
פון
סעקשאן"
קוויבעק)!!!( ,ערליכע און
פארשטענדיגע אידן פון שטעטל
האבן שוין דאן געזען וואספארא
חורבן דאס וועט ברענגען אויף
די סקול ,ווייל אויב ביז היינט
ווען מען פלעגט אויפנעמען
טיטשערס נאר נאך גרינטליכע
נאכפרעגונגען ,האט מען כסדר
געדארפט האלטן אן עינא
פקיחא אויף אלעס  ,איז ווי אזוי
זאל עס אויסקוקן ווען מען נעמט
אריין טיטשערס פון ווי עס לאזט
זיך און די וואס זענען געשטעלט
אכטונג צו געבן זיי דארפן אויך

האבן שטענדיגע שמירה ,ערבך
ערבא צריך.
וואס דאס אלעס האט
צוגעברענגט קען מען זעהן
בחוש ,נעמליך ווען עס איז
פארגעקומען עפיזאדן מיט צוויי
טיטשערס  -וואס זענען
געשטעלט אויף פינף קלאסן -
וואס שאקלט אויף יעדן
רעכטדענקיגן מענטש און עס
צוטרייסלט יעדעם איינעם ביז די
טיפענישן פון הארץ .
מיר וועלן עס אראפברענגען
אין קורצן:
עפיזאד  (1א טיטשער וואס
פלעגט אייביג קומען אין סקול
צוגעדעקט ,איז יעצט געקומען
אין סקול אויפגעדעקט מיט
אייגענע האר.
עפיזאד  (2א טיטשער האט
געברענגט אין סקול בילדער פון
איר מיט איר חבר אין א
געוויסער מוזעאום וואו זיי זענען
נישט אנגעטוען ווי עס פאסט
)מילד גערעדט .וד"ל( פאר א
היימישער בית חינוך פון סיי
וואספארא קרייז איבער די
וועלט ,און איז שוין אפגערעדט
פאר אונזער בית -צירל.
אזוי ווילן זיי אונזערע
טעכטער זאלן נתחנך ווערן? אז
זיי זאלן צוזעהן אזוינע בילדער?
עס וועט נישט העלפן קיין שום
פארענפערונג מיר האבן נישט
געוואוסט וכדומה ,אויב האט
איר נישט געוואוסט ,דאן פרעגט
זיך בעסער נאך פאר איר נעמט
אריין טיטשערס אין סקול ,און
נישט לייגט ארויס א מודעה אין
א מאנטרעאלער אויסגאבע אז
איר זוכט טיטשערס ,דאס איז
טאקע זייער וואונטש? אז דער
סקול זאל זיין אויפן סטאנדארט
פון די פובליק סקול פון דא אין
שכינות?

עפיזאד  (3א טיטשער איז
געקומען אין סקול מיט זייער א
פריצות'דיגע קליידונג ...ווייטער
קענען מיר נישט שרייבן )כאטש
די מעשה גייט ווייטער( ווייל עס
קען נישט אריינגיין אונטער די
ראמען פון אן אויסגאבע ,וד"ל.
דא האט איר! דאס איז שוין
נישט אריינגעשווערצט בילדער,
זי איז געקומען אנגעטוען ווי א
שיקסע און אזוי האט מען איר
אריינגעלאזט צו לערנען מיט
אונזערע טעכטער ...מיט אזא
לערנען איז שוין בעסער אז די
מיידלעך זאלן אינגאנצן נישט
קענען קיין ענגליש -פרענטש.
עפיזאד  (4א טיטשער האט
געוויזן אין סקול א שטיין
זאגנדיג אז עס איז שוין א
מיליאן יאר אלט  - ,געוואלד און
געשריגן "אפיקורסות" - ,און
ווען די קינדער האבן געזאגט
וואס זייערע טאטעס און מאמעס
האבן זיי געלערנט און
אריינגעגעבן פון געבורט אז דער
וועלט האט דער אויבערשטער
באשאפן ווייניגער ווי זעקס
טויזנט יאר צוריק ,האט דער
טיטשער זיך אויסגעדריקט :
“We Believe Different
”) Then Youד.מ .מיר גלייבן
אנדערש ווי אייך( רח"ל.
עפיזאד  (5א קינד האט
געהאט א נעגל וואס זי האט
געוואלט טראגן אין ביה"כ
מבער צו זיין ,האט די טיטשער
געזאגט :עס איז דא א גארבעטש
גיי ווארף עס דארט אריין ,האט
דאס קינד געזאגט "מיר זענען
פארבאטן אריינצולייגן נעגל אין
גארבעטש ,מיר דארפן עס
אריינווארפן אין ביה"כ אדער
פארברענען" און די טיטשער
האט נישט געלאזט )דער
שרייבער פון די שורות טראכט

בדרך צחות אז אפשר האט די
טיטשער געוואלט אז זי זאל עס
ארינלייגן אין גארבעטש ,
טראכטנדיג אז עס וועט זיך
סייווי פארברענען ביי די
גארבעטש פייערן( און ווען די
גאנצע קלאס האט באשטעטיגט
וואס די מיידל זאגט ,אז מען
טאר עס נישט ווארפן אין
דער
ווייל
גארבעטש
אויבערשטער לאזט נישט ,האט
די טיטשער זייער געמיין זיך
אויסגעדריקט “I don’t care
what you’re allowed,
And i don’t care what
”) g-d saysד.מ .עס גייט מיר
נישט אן וואס איר מעגט און עס
גייט מיר נישט אן וואס ג -ט
זאגט( און האט געהייסן דאס
קינד פארבלייבן און עס לייגן אין
גארבעטש !
דאס איז טייטש .זיי נעמען
אלע באשטאנדטיילן און אלע
מאטריאלן וואס פעלט אויס אז
די בית צירל זאל ווערן א פובליק
סקול און זיי לייגן עס אריין אין
אונזערע טעכטער ,סיי פריצות
און סיי אפיקורסות ,ווי האלטן
מיר???
און וואס האבן זיי געטוהן
דאס צו פאררעכטן טראכט איר ?
זיי האבן מודיע געווען פאר די
קינדער ,אז די טיטשערס זענען
נישט ערליך און מען טאר נישט
רעדן צו זיי !!!...איר הערט ?
מען ברענגט זיי אריין לערנען
מיט די קינדער ,און וואס זאלן די
קינדער זאגן ווען מען זאגט זיי
קלאר אז זיי זענען נישט ערליך
און מען טאר נישט רעדן מיט זיי ,
און דאך ברענגט מען זיי אריין
צו לערנען מיט זיי.....
גיבט א קוק וואס דא טוט זיך
און זאגט אליינס וואס די
] פארזעצונג אויף זייט [63
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כלומרש'טע קינדער פון לוי
האבן אויפגעטוהן.
ווי אויך האבן מיר געהערט ,
אז מען וועט אראפברענגען פון
ניו יארק איימיצן וואס וועט
דינען אלס פרינצעפל פאר די
נידריגערע קלאסן ,און מען וועט
איר צושטעלן א דירה מיט געלט
און אלעס וואס מען דארף,
ווייזט אויס אז עס פעלט
טיטשערס דאהי אז מען מוז
אראפברענגען אן עקספערטין
פון ניו יארק אז זי זאל דינען דא
אלס פרינצעפל - ,און אז מען
רעדט שוין פון דעם ,וואס איז
מיט די ערליכע טיטשערס וואס
מען האט ארויסגעווארפן פון
אמט ,ווייל מען האט נישט
געוואלט נאכגעבן די געהאלט
און ווען זיי האבן עס פארלאנגט
האט מען זיי געמאלדן אז מען
דארף זיי נישט האבן ,פון וואו
האט מען פלוצים געשאפט
געלט ,און אויב מען האט שוין
יא געשאפט געלט ,פארוואס
ברענגט איר נישט צוריק די
אלטע טיטשערס ,איר האט דאך
שוין געלט צו געבן? .
ווי אויך איז כדאי צו
דערמאנען אז מיט עטליכע וואכן
צוריק איז פארגעקומען א
פארפלייצונג )פלאָ"ד בלע"ז(
אין סקול ,און אזוי ווי מיר האבן
עס נאכנישט געמאלדן ,מעלדן
מיר עס יעצט און מיר טראכטן
אז מען קען עס משלב זיין מיט
די פריערדיגע עפיזאדן ,ווייל א
מבול איז געקומען ווען עס איז
געווען א דור המבול און מען
האט זיך דאן אויפגעפירט ווי
ביים דור המבול וד"ל
אם מבנות חת כאלה מבנות
הארץ למה לי חיים


  
 

אויף א טעכנאלאגיע ,וואס מען
קען אויך זעהן ביי געוויסע
טעיפ -רעקארדערס ,אז ווען מען
שטעלט עס אן אז עס זאל
אויפכאפן ,כאפט עס נאר אויף
ווען מען רעדט ,און ווען עס איז
שטיל דאן כאפט עס נישט אויף ,
ד.ה .אז ווען איינער הויבט אן צו
רעדן ביי אזא סארט טעיפ -
רעקארדער אקטיוויזירט ער דאן
די מאשין אז עס זאל אנהויבן צו
ארבייטן.
און די קעמרעס ארבייטן
אויך אויף אזא סיסטעם ,אז ווען
עס קומען נישט פאר קיין
אקטיוויטעטן און קיינער רירט
זיך נישט ,דאן כאפט עס נישט
אויף ,אבער אין די מינוט ווען
איינער קומט אריין אין ביהמ" ד
דאן הויבט ער אן אויפצוכאפן די
ווידעא ,און דאס איז א פראגע
פון חילול שבת צו מען מעג
אריינגיין אין ביהמ"ד אין די
צייט וואס מען צינדט דאן אן די
ווידעא.
זיי האבן נישט קיין שום
פראבלעם דאס אראפצולייגן עס
זאל אויפכאפן אום שבת ,אבער
ערליכע אידן וואס האבן מורא
פונעם אויבערשטן דארפן
אכטונג געבן דערויף און זיך
נאכפרעגן צו מען מעג בכלל
אריינגיין אין ביהמ"ד ,סיי בכלל
אלס דעם פראבלעם אז עס
ארבייט דאן ווידעא ,און סיי אלס
דעם פראבלעם אז עס צינדט זיך
אן ווען איינער קומט אריין.

און דאס איז אן
אומגלויבליכע זאך ,וואו האלטן
וואו
ביז
דא?
מיר
דערגרינטעווען זיי זיך צו קריכן?
אין די מאדערנסטע בתי
מדרשים אין מאנטרעאל ,וואו
עס איז דא ווידעא אין ביהמ"ד,
ווייסט מען אז ווען עס קומט
שבת לעשט מען עס אויס ,שבת
דארף מען דאך האלטן ,און מיר
רעדן פון אידן וואס גייען אנע
בערד און פיאות ,און זיי ווערן
אנגערופן די מאדערנע אידן ,און
ביי אונז וואס מיר זענען די
פרומע ,האלטן מיר ביי אזא
שטופע אין שמירת שבת???
וואסערע זאך וועט יא אויסמאכן
ביי די ליידיגגייערס? אויב נישט
דער אויבערשטער און נישט זיין
תורה דערשרעקט זיי ?! וואסערע
זאך וועלן זיי זיך איינהאלטן פון
טוהן אנדערש ווי זייער הארץ
גלוסט? אלעס קען מען נאך
אראפשלינגען אפי' גיין פרעסן
אין טשעז -בעני רעסטוראנט
)וואו דער משתמש און זיין
אפטע
זענען
שוואגער
קאסטומערס ( אבער שבת? זאלן
זיי אויך גיין מחלל זיין ?
און צו דיר מענעזשער ווילן
מיר זאגן ,אויב וועסטו נישט
אויפהערן מיט דיינע שטיקעס ,
וועלן מיר טוהן קעגן דיר די
שטיקעס וואס דו האסט אונז
אויסגעלערנט צו נוצן ווען מען
וויל פון איינעם פטור ווערן!!!
מחלליה מות יומת


 
נאכדעם וואס ער האט זיך נישט

זיך נישט פארן זיכער מאכן מיט
אנדערע זיכערהייט -אגענטן אז
זיי וועלן האלטן אן אויג אויפן
פארדעכטיגטן און זיכער מאכן
אז עס וועט זיך מער נישט
איבער'חזר'ן ,עכ"פ נישט היינט
נאכט.
אבער מיט די אלע
קאנספיראציעס מיינט נאך נישט
אז דער אינצידענט מיטן לעיזער -
פוינטער איז נישט ריכטיג,
נאכדערצו וואס מיר האבן אין
באזיס דעם אויבדערמאנטן
טעיפ ,אבער פלאץ פאר
קאנספיראציעס איז אייביג דא,
ירא הקהל וישפוט.

] פארזעצונג פון זייט [43

איהם געפאקט אין ביהמ"ד בנין
נומ #2 .ווי ער האט דארט
אריינגעלייגט קעמרעס ,און וואס
מיינט איר האט ער געטוהן ?
גערופן פאליציי מיט א בילבול
אז יענער האט איינגעבראכן אין
בוטשער)?! מה ענין שמיטה
אצל הר סיני?( און ווי
פארשטענדליך אז די פאליציי
איז נישט אוועקגעפארן נאר
נאכדעם וואס זיי האבן זיכער
געמאכט אז דער ווידעא -
מענעזשער האט אן אדרעסס פון
א גוטן דאקטאר וואס וואלט
איהם געקענט צוניץ קומען.
אין אמת'ן אריין איז אין
ביהמ"ד הגדול שוין לאנג געווען
קעמרעס אפצוכאפן דעם רבי'ןס
דאווענען יעדן שבת ויו"ט ,
אבער לויטן לעצדיגע מאדע
האט ער דאך מחליט געווען אז
אלעס דארף זיין געקאווערט,
דעריבער האט ער נאכאמאל
אינסטאלירט די קעמרעס אינעם
ביהמ"ד בנין.
ווי עס שטייט אינעם קעפל,
האבן אידן אריינגערופן צו די
רעדאקציע מעורר זיין אז עס קען
זיין א געפערליכער פראבלעם
וועגן שבת) ,פארשטייט זיך נאר
פאר די וואס האלטן שבת ,מיר
רעדן נישט צו די וואס די תורה
האט נישט קיין שום ווערט ביי
זיי און זיי זענען גרייט אויף
מסירה  אויף חילול שבת(
די ווידעא -קעמרעס ארבייט

] פארזעצונג פון זייט [60

פראקטיצירן "געשריי"  ,און אז
ער זאל האבן וואס צו שרייען
אויפן קומענדיגן קרבן(
ווי אויך איין אינצידענט
וואס איז געווען גאר שטארק
מערקבאר ,איז געווען ווען
אינמיטן די מצוה טאנץ האט
איינער פון די ראשי קהילה
ארויסגעהאלפן א זיידע פון דער
חתן כדי ער זאל נישט אומפאלן,

געקענט ווי געהעריג באלאנסירן,
דאן איז דער משתמש מיט א
און
געלערנטער
שטארק
מאנאווערע
פראקטיצירטער
צוגעשפרינגען צום ראש הקהל
און מיט א געלערנטער
איהם
פלינקקייט
אוועקגעשלעפט פון דארט און
אנידערגעשליידער
ערגעצאנדערשוואו ,פארשטייט
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