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געווען  איז  צוריק  יארן  פילע  מיט 
א  אויסגעטראפן  האט  וואס  מענטש  א 
ס'האט  זאך  וואונדערליכע  מורא'דיגע 
האט  ער  אז  געמאכט  פונקט  איהם  זיך 
אריינגעווארפן צוויי אייזענעס אין א פייער 
פלוצלינג  און  אופן  סארט  געוויסע  א  אויף 
ער  ליכטיקייט  שטארקע  א  ער  דערזעט 
אסאך  זייער  זאך  די  אויף  שטודירט  האט 
און ווי באקאנט האט ער אויסגעטראפן די 

שטארק נוצליכע כח פון "לעקטער"...

פון דעמאלטס אן האט די וועלט 

עס  מ'האט  שינוי  שטארקע  א  באקומען 
אויסגעארבייט און מ'האט עס אנגעהויבן צו 
מושג  א  געווארן  ס'איז  שטארק  זייער  נוצן 
א  כמעט  האבן  מען  קען  ביינאכט  אויך  אז 
פארבריקן  אויך  ליכטיקייט  נאטורליכע 
צו  דעם  מיט  ניצן  צו  אנגעהויבן  זיך  האבן 
ארבייט  די  פארגינגערן  און  פארשנעלערן 
זיך  מען  האט  מיליטער  די  אין  שפעטער 

דורך  פאראויס  גריקט  אויך  י געריקט  ד
האט  כח  די  בקיצור  כח 
די  פארענדערט  עטוואס 

וועלט.

איך וועל נישט 
שולדיג בלייבן...

    וואס???

געציילטע ווערטער...
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אלגעמיינע  די  האט  יארן  די  פון  במשך 
די  און  פארשריט  גרויסע  געמאכט  וועלט 
תחום און מ'האט אנגעהויבן צו ארויסגעבן 
כל מיני ערליי זאכן היינט קען יעדער מעיד 
זיין אויף זיך ווי שטארק ער ניצט זיך מיט די 
כח פון לעקטער מיר גייען יעצט נישט אריין 
ס'האט  צו  וויכוח  באקאנטע  אלט  די  אין 
שעדליכע  ח"ו  צו  תועלתן  גוטע  געברענגט 
אראפברענגען  נאר  ווילן  מיר  ר"ל  זאכן 
וואס  לעקטער  פון  אויפטוהנס  די  פון  צוויי 
אלס  דאס  אבער  באקאנט  יעדן  פאר  ס'איז 
טייערע  איר  כדי  האוזן  את  לשבר  כדי  נאר 
עיקר  דעם  פארשטיין  קענען  זאלט  ליינער 

צו וואס מיר ווילן צוקומען.

איין אויפטוה איז א מאשין וואס מ'לייגט 
קומט  דעם  דורך  און  געלט  דעם  אין  אריין 
ס'קומט  צום ביישפיל  זאכן  ארויס געוויסע 
ארויס פון אין מאשין עסן אדער געטראנקען 
ווארעמע צו קאלטע א צווייטע מאשין קען 
מען מאכן אז דורך אריינלייגן געלט זאל זיך 
אנדערע  יעדע  צו  ערקאנדישן  א  אנצינדן 
אפי'  מען  איז  מאשין  דריטע  א  מיט  זאך 
און  געלט  אריין  מ'לייגט  אז  אויפגעקומען 
ס'פארט גלייך אריין און חשבון בנק די געלט 
דארפן  צו  אן  אריינגעלייגט  מ'האט  וואס 
ווארטן שעות און מיט חתימות און מעשיות 
אבער יעדער איינער וועט באמערקן אז די 
אלע אויבנדערמאנטע מאשינען קען יעדער 
און  מ'האט  וואס  פעולה  זיין  נאר  טוהן 
וועט  עסן  פון  מאשין  א  אנגעשטעלט  אים 
טרינקען  קיין  ארויסגעבן  נישט  קיינמאל 
קיינמאל  וועט  טרינקען  פון  מאשין  א  און 
קיין  אנצונדן  נישט 
און  ערקאנדישן 

אודאי נישט אנפילן די חשבון בנק.

וואס  לעקטער  פון  אופטוה  צווייטע  די 
מיר ווילן אראפברענגען דא איז א טעלעפן 
די אופטוה איז א איינער קען שטיין דא און 
רעדן צו א מענטש וואס שטייט ערגעץ ווי 
און יענע עק וועלט א וואונדעליכע אופטוה.

יעצט טייערע ליינער שטעלט אייך פאר 
טאמער וועט איינער קומען צו אייך און ער 
ארויסקומען  ס'גייט  רבותי  זאגן  אייך  וועט 
מיט דעם טוהן אלע  א מאשין וואס מ'קען 
טרינקען  עסן  ארויסנעמען  פעולות  סארט 
די  אנפילן  מאשין  עלקטערישע  אנצינדן 
עפענען  וועט  יעדער  וכו'  וכו'  בנק  חשבון 
גרויסע אויגן און פרעגן פאר יענעם ר' איד 
אלס פיין און וואויל א גרויסע חכמה.. אונז 
פארשטייען אז מיט די היינטיגע טעכנלאגיע 
קען מען מאכן אזא מאשין אבער זאגט נאר 

ווי וועט מען לייגן די מאשין.

אזוי  ווי  געשעפט  א  אין  ליגן  וועט  אויב 
ערקאנדישן  א  אנצינדן  קענען  מען  וועט 
איך  ערגעץ  זיך  געפינט  וואס  שול  א  און 
ווייס וואו? אבער יענער וועט נישט שולדיג 
מאשין  די  אז  ענטפערן  גלייך  און  בלייבן 
אפי'  און  טעלפאן  א  מיט  ארבייטן  וועט 
איינער וועט אריינלייגן געלט דא וועט ווערן 

געטוהן א פעולה ערגעץ אנדערש!

טיייערע  אבער  גענטפערט..  גוט  פיין 
זיין  מודיע  אייך  מיר  וועלן  יעצט  ליינער 
נאר  אפשר  נישט  און  אויב  נישט  אבער 
איז  יאר  פאר  גוטע  א  גאנץ  מיט  באמת! 
מאשין  די  וואס  מאשין  א  ארויסגעקומען 
ארבייט אויך עפעס אזוי אז מ'לייגט אריין 

וואס  אבער  געלט  דעם  אין 



3

סענדוויטש'עס?  דעם  פון  ארויס  קומט 
צו  איז  מושגים  די  ניין!  טרינקען?  קאלטע 
ארויס  גיט  מאשין  די  מאשין  די  פאר  קליין 
איינעם  יעדן  פאר  אויס  פעלט  וואס  זאכן 
צו איז דאס בגשמיות צו איז דאס ברוחניות 
און אונז וועלן אייך אויסזאגן נאך א גרויסן 
סוד די מאשין צוהט נישט קיין לעקטער די 
מאשין האט נישט אין זיך קיין שום טעלאפן 
דראהטן ס'האט עפעס א העכערע כח וואס 

איז נעלם מענינו דאס צו פארשטיין.

די  אנציען  צופיל  נישט  אייך  לאמיר 
הקודש  "שקל  הייסט  מאשין  די  נערוון 
פון  מיר  רעדן  דעם  פון  טאקע  יא  פושקע". 
די מאשין די מאשין וואס רבינו הק' והטהור 
כל  ועל  עלינו  יגן  זכותו  יואל  הדברי  בעל 
ישראל האט צו געזאגט אז "ער וועט נישט 
העלפן  וועט  עס  ווער  פאר  בלייבן  שולדיג 

זיינע מוסדות". 

איינהאנדלען  זיך  קען  איינער  יעדער 
אייך  מיר  וועלן  דא  בחינם!  פאר  מאשין  די 

האט  מאשין  די  סוד,  א  נאך  אויסזאגן  מוזן 
מ'לייגט  אפי'  אז  זאך  וואונדעליכע  א  נאך 
נישט אריין אין דעם געלט אויפן פלאץ נאר 
מ'זאגט צו צו אריינלייגן אין דעם שפעטער 
אויפן  יעצט  פעולות  זיינע  אויך  ער  מאכט 
פלאץ וואונדער איבער וואונדער! פון פילע 
עדות'ן פון מענטשן איז שוין אנגעקומען צו 
אלע  אין  ישועות  גרויסע  אויערן  אונזערע 
איינזיכטן וואס מ'האט געדארפט געהאלפן 
ווערן צו מיט שידוכים שלום בית חינוך פון 
צאליגע  פיל  נאך  אויך  אזוי  און  קינדער  די 
זאכן אפי' קלייניקייטן וואס מענטשן זענען 
אין  אריינלייגן  דורכ'ן  געווארן  געהאלפן 
"שקל הקודש פושקע" פאלגענד וועלן מיר 
וואס  מעשיות  די  פון  דריי  ברענגען  אראפ 
אזעלכע  לעצטנס  אונז  צו  אנגעקומען  איז 
מעשיות וואס מענטשן האבן ליב צו ליינען 

מיט לעבעדיגע בילדער..

֓ ֓ ֓
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ר' י.מ. האט וועגן פארשידענע געשעפטן 
קיין  א"י  פון  פארן  ארויס  געדארפט 
ער  ענינים  געוויסע  זיין  מסדר  מעקסיקא 
פון זיינע  מיט אפאר  פארן  האט געדארפט 
נישט  יעצט  איז  אינדעראמת'ן  שותפים 
ארויס  פארן  זיי  וואס  מאל  ערשטע  דאס 
אסאך מאל פארדעם זענען זיי שוין געפארן 
געוויסע  א  מיט  אבער 
מאל  דאס  איז  פרט 

מאל  אלע  פון  נסיעה  די  געווען  אנדערש 
א  מיט  געפארן  זיי  זענען  מאל  יעדע 
אסאך  נאך  מיט  צוזאמען  פליגער  גרויסע 
וועגן  זיי  האבן  מאל  דאס  אבער  מענטשן 
געווען  מחליט  סיבות  פארשטענדליכע 
פון  קבוצה  א  אליין  זיי  פארן  וועלן  זיי  אז 
וועגן  צו  פליגער  קליינע  א  מיט  מענטשן   5
צו  ענינים  די  שנעלער  רוקן  זיך  ס'זאל 

אין  אנהייבן  שוין  קענען  צו  וועגן 

        צו האט די 
פליגער געקראכט 
טאקע?
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פליגער מסדר זיין די זאכן פרטית'דיג נישט 
קעגן פרעמדע אויגן אין איין ווארט מ'גייט 
זיך ארויסלאזן א לאנגע נסיעה מיט א קליין 

פליגער.

געפאר  די  יעדן  פאר  ס'באוויסט  אבער 
פון פארן מיט א קליין פליגער די סכנה איז 
סברא'דיג  טעכניש  סיי  אין  ס'ברא'דיג  סיי 
ווייל ס'האלט זיך נישט גוט אויף די לופט אזוי 
ווי א גרויסע פליגער און יעדע קליין ווינטל 
קען עס שטארק ווארפן און מ'דארף האבן 
גארנישט  ח"ו  ס'זאל  אז  שמים  רחמי  גרויס 
פאסירן ה"י. און אזוי אויך טעכניש איז עס 
זייער געפארפיל ווייל ס'גייט נישט אריבער 
די ריכטיגע טסטן וואס א נארמאלע פליגער 
גענוג  נישט  עס  מ'באקוקט  אדורך  גייט 
איבער צו ווייל ס'נישט אזא גרויסע אחריות 
פון אסאך מענטשן צו וועגן אנדערע סיבות 
אזוי צו אזוי האט אונזער ר' י"מ אויך געוויסט 
א  נישט  איז  פליגער  אזא  מיט  פארן  צו  אז 
אינערליכע  א  אין  אינטערנעמונג  קליינע 
קול האט געשריגן צו אים אז ער זאל נישט 
די  פליגער  אומזוכערע  אזא  מיט  פארן 

ממש  אים  האבן  חששות  אין  מחשבות 
אנגעהויבן צו דערקוטשן און צושטערט זיין 
טאג טעגליכע לעבן און ווי א טאג שפטער 
און  ציטער  זיין  פארמערט  אים  זיך  האט 
מ'האט  וואס  טאג  די  למעשה  אבער  פחד 
פעק  געפאקט  ער  האט  פארן  געדארפט 
וועג  אויפן  ארויסגעלאזט  זיך  האט  ער  און 
די  אין  אנוועזונג  זיין  ווייל  עירפארט  צום 
רייזע איז געווען זייער וויכטיג מיט שווערע 
געפילן איז ר' י"מ ארויף אויפן פליגער פול 
מיט ברכות אויף א הצלחה'דיגע נסיעה פון 
מינוט  א  ווי  און  בית  בני  און  משפחה  זיין 
מער  און  מער  געווארן  ער  איז  שפעטער 
אנגעצויגן ממש ביז ער האט שוין געשפירט 
אז ער קען עס שוין נישט אויסהאלטן מער  
ר' י"מ טיילט אונז מיט ווי ער האט זיך זייער 
געוונדערט דעמאלס אויף זיך אליין ווייל ער 
אזא  אלץ  מעודו  געדענקט  נישט  זיך  האט 
פחדן און טאקע דאס האט אים נאך אסאך 
דא  טאקע  איז  אפשר  אז  דערשראקן  מער 
אין דעם וואס מ'זאגט אז אינערליכע געפילן 
פלוצלינג  אבער  עפעס..?  זיך  מיט  טראגן 
מח  זיין  אין  ווי  ערגעץ 
האט  ער  ווי  דארט 
געלאזט  איבער  נאך 
טראכטן  צו  פלאץ 
די  ווי  אנדערש  עפעס 
וואס  געפילן  שוערע 
האט באזירט רוב קאפ 
טאקע  דעמאלס  זיינע 
פונקט דארטן  איז אין 

ע  נ ע י

די מומחים ביים אפנעמען די פליגער
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א  ארויפגעשווימען  מינוטן  אנגעצויגענע 
היסטארישע הבטחה פון א באוויסטן צדיק 
וקדוש. יא! איר האט זייער גוט צוגעטראפן 
די הבטחה פון רבינו הקדוש וואס ער האט 
בלייבן  שולדיג  נישט  וועל  "איך  צוגעזאגט 
די  מוסדות"  מיינע  העלפן  וועט  עס  ווער 
צוזאג'ס ווערטער פונעם רבי'ן האבן זיך ווי 
כאילו אנגעהויבן צו צושפרייטן זיך אין זיין 
קאפ אזוי ווי פילע וואסערן וואס שטופן זיך 
אריין פון צווישן די קליינע לעכער אזש מיט 
זיין  אין  אנגעפילט  עס  זיך  האט  איינמאל 
קאפ און ער האט שוין כמעט ווי פארגעסן 

פון וואס ער האט דא מורא...

געוויסט  ער  האט  פארשטענדליך  ווי 
נאך  אים  איז  וואס  זאך  איינציגע  די  אז 
צוזאגן  פשוט  איז  טוהן  צו  איבערגעבליבן 
אז ער וועט אי"ה געבן א שיינע נדבה פאר 
אין  ובטחון  אמונה  מיט  און  הקודש"  "שקל 
און  צדקה  די  פון  זכות  די  אז  באשעפער 
א  דעם  אויף  דא  איז  וואס  צדקה  אזא  נאך 
מקיים  והקב"ה  גוזר  צדיק  א  פון  הבטחה 
אי"ה  אז  העלפן  זיכער  אים  וועט  דאס 
א  ווי  בשלום,  גיין  אדורך  וועט  נסיעה  די 
האט  אייזן  שטיק  א  צו  מגענעט  שטארקע 
זיך דעמאלטס צוגעצויגן צו אים עפעס אזא 
מין סארט רוהיג - קייט וואס האט אים ממש 
פריערדיגע  די  אומפארשטיין  געמאכט 
האט  דאמאלס  ערשט  און  אנגעצויגנקייט 
ער  וואס  זאכן  זיינע  צו  גענומען  י"מ  ר'  זיך 
איר  פליגער.  אויפן  טוהן  געדארפט  האט 
די  גענדיגט  זיך  האט  דא  אז  אפשר  מיינט 
געפארן  ווייטער  איז  פליגער  די  געשיכטע, 
אנגעקומען  אין 
שקל  בזכות  בשלום 

הקודש ניין! ניין! די מעשה האט נאך זייער 
א אינטראסאנטע המשך.

רוהיג   ווייטער  טאקע  געפארן  זענען  זיי 
די  איז  מינוט  געוויסע  א  עפעס  און  אבער 
אנגעהויבן  געווארן  צושטערט  רוהיגקייט 
אבער  רעש  קליינע  א  מיט  עס  זיך  האט 
געווארן  פארוואנדלט  קול  די  איז  דערנאך 
אין א געפערליכע טויב- מאכע קוויטשעריי. 
ר' י"מ נישט אויסקענענדיג זיך און א קליינע 
פליגער וויבאלד ער איז נאך קיינמאל נישט 
אזוי  נישט  זיך  האט  דעם  מיט  געפארן 
אביסל  אבער  אים  האט  עס  דערשראקן 
קוקנדיג  שנעל  גאנץ  אבער  געווענדערט 
אויף די ארומיגע וואס זענען געווארן ווייס 
אריבער  פארווינדעראנג  די  איז  קאלעך  ווי 
אנגעהויבן  האט  ער  שאק  מורא'דיגע  א  צו 
אבער  מער  און  מער  אנגעצויגן  ווערן  צו 
צופיל  געדארפט  נישט  שוין  האט  ער 
טראכטן ווייל פלוצלינג טראח... ח.. זיי האבן 
ארויסגעקוקט פון פענסטער און א ליידיגע 

פעלד האט זיך באוויזן פאר זייערע אויגן.

האנט  זיין  געציפט  זיך  האט  י"מ  ר' 
בייזע  קיין  נישט  ס'איז  אז  מאכן  צו  זיכער 
חלום אבער יא ער האט געפילט א ווייטאג 
וויי  מיר  ס'טוט  אז  איך  חלום  אפשר  און 
האט  פליגער  די  אמת  ס'איז  ניין  אבער 
געקראכט די גאנצע קבוצה האבן זיך שנעל 
אויפגעהויבן אין ארויסגאטאנצן פון פליגער 
פייער  א  פון  מורא'האבנדיג  בהלה  א  מיט 
קומען  זיי  אויסברעכן  מעגליך  קען  וואס 
ארויס אינדרויסן און זיי קוקן זיך אן איינער 
דערשראקע'נע  האלב  מיט  צווייטן  דעם 

שווייגנדע  שטיל  צומיש'נדע  האלב  און 
האט  אינמיטן  ביז  בליקן 
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און  שטילקייט  די  געבראכן  זיי  פון  איינער 
האט אויסגערופן אויפהייבנדיג די אויגן צום 
הימל "חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו" 
- הפח נשבר ואנחנו נמלטנו" די פליגער איז 
צובראכן  און  צוקראכט  אינגאנצן  טאקע 
אבער ב"ה אונז זענען אויך אינגאנצן אבער 
נישט  טאקע  האט  איר  יא  גאנץ.  אינגאנצן 
קיין טעות דער איינער איז געווען אונזער ר' 
י"מ ער האט זיי פארציילט די אלע מחשבות 
ארויפגיין  ביים  געכאפט  אים  האבן  וואס 
די  אין  דערמאנונג  די  אין  פליגער  אויפן 
הבטחה פונעם רבי'ן זי"ע און די געלט וואס 
ער האט צוגעזאגט און טאקע יעצט זעהט 
שולדיג  נישט  טאקע  וועט  רבי  דער  אז  ער 
זיינע  העלפן  וועט  עס  ווער  פאר  בלייבן 
זיי  זיינע  ווערטער  די  הערנדיג  מוסדות". 
זייער איבערארשט געווארן און אויפן פלאץ 
זייערע  י"מ  ר'  פאר  געגעבן  אויך  זיי  האבן 
גלייך  האבן  זיי  הקודש,  שקל  פאר  נדבה'ס 
גערופן נאך הילף און די זענען טאקע גאנץ 
טרעלער  גרויסן  א  מיט  אנגעקומען  שנעל 

און  ארויס  קומען  זיי 

זיי פרעגן גלייך: אונז פארשטיין אז די אלע 
פון אינעווייניג זענען שוין גענומען געווארן 
עפעס  דא  נאך  ס'איז  אויב  שפיטאל  אין 
טוהען  ואס  אבער  זיי  מיט  טוהן  צו  וואס 
ענק דא?אלע פינף הערנדיג די שאלה האבן 
געגעבן א שיס אויס אין א געלעכטער און 
זיי  אז  אינספעקטארן  די  פאר  פארציילט 
געראטעוועטע  די  זענען  זיי  נאר  און  אליין 
מומחים  די  פליגער  געקראכטע  די  פון 
פארשטייענדיג  נישט  אנגעקוקט  זיי  האבן 
די  פון  מענטש'ן  קעגן  דא  שטייען  זיי  צו 
וועלט אדער זענען זיי פשוט משוגע? אבער 
אין  איבערצייגט  זיך  זיי  האבן  שנעל  גאנץ 
און  ווערטער  זייערע  פון  ריכטיגיקייט  די 
א  אז  וויסן  זאלן  זיי  אז  זיי  צו  אנגעריפן  זיך 
פאסירן  זיי  מיט  געמיזט  האט  נס  גרויסע 
זיי  ווייסן  זאכן  די  אין  פארשטייענדיג  ווייל 
זיך  גרינג  אזוי  נישט  איז  מקרה  אזא  פון  אז 
קבוצה  די  לעבעדיגערהייט  ארויסצודרייען 
שוידער  א  זיי  איז  ווערטער  די  הערנדיג 
אריבערגעגאגען אין די ביינער זיי האבן פון 
דאס ניי איינגעזעהן און 
וואונדערליכקייט  די 
ממש  אז  מופת  די  פון 
ווי  געשפירט  האבן  זיי 
רופט  דארטן  לופט  די 
א  מיט  הויעך  אויס 
הילכיגן קול "איך וועל 
בלייבן  שולדיג  נישט 
וועט  עס  ווער  פאר 
העלפן מיינע מוסדות.

֓ ֓ ֓

די פליגער נאכן אראפפאלן מ'קען באמערקן 
אז די רעדער זענען נישט אינדרויסן
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אין  דא  לערנט  וואס  בחור  א  איז  ה.  ש. 
איינע  אז  ווייסט  איינער  יעדער  ישיבה 
גייט  בחור  א  וואס  שווערעקייטן  די  פון 
דארפן  דאס  איז  אריבער 
פאר  שטעלן  זיך 
ציונית'טישע  די 

מיליטער ס'באוויסט פאר יעדן אז אין דעם 
נישט  נארמאל  יא  חכמות  קיין  נישטא  איז 
נארמאל צו מ'מאכט זיך נישט נארמאל אויף 
יעדן פאל דארף מען זיך שטעלן ביי זייערע 

טמא'נע אפיס'עס רוב גייען דאס נישט 
אריבער 

באמת נאך אזא מעשה וואס מ'האט יעצט געליינט פעלט זיך לכאו' נישט אויס 
נאך א מעשה אויך אין אפיס פון שקל הקודש האבן מיר געהאט די שאלה 
אבער מיר האבן מחליט געווען אז מיר וועלן יא שרייבן נאך מעשיות אז מ'זאל 
זעהן אז די פושקע פון שקל הקודש היילט אויס אלע סארטן פראבלעמען 

במילא לאמיר נישט צופיל אויפהאלטן אייך און שרייבן ווייטער:

די וואונדעליכע 
באפרייאונג!
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פונקט  עס  איז  וואס  איינער  אפי'  און  גרינג 
גרינגער  גיין  אריבער  צו  דאס  געלונגען 
ווייסט אויך צו פארציילן די מוטשענישן און 
ווארטעניש וואס ער איז אריבער - היינט צו 
טאג'ס זענען די רשעים אויפגעקומען מיט 
נאך א פיינינגונ'גס מיטל אז טאמער אמאל 
צוזאמען  אריינגעלאזט  יעדן  מען  האט 
מיט א באגלייטער עלטערן א.ד.ג. איז דאס 
ביי  חוץ  ערלויבט  נישט  אויך  היינט  שוין 
ספעציעלע פעלער דער אויבנדערמאנטער 
איז  ער  ווען  אז  אונז  פארציילט  בחור 
געגאנגען דאס ערשטע מאל דארטן איז ער 
געגאנגען אין באגלייטונג פון זיין מאמע כדי 
ס'זאל זיין איינער וואס זאל רעדן אנשטאט 
מ'כלומרפער'שט  דאך  גייט  ער  ווייל  אים 
אזוי  און  אן  קומט  ער  נארמאל..  נישט  זיין 
ווי אלעמען האט מען זיי געזאגט אז נאר 
נאר  צעטל  אויפן  גערופן  מ'האט  וועמען 

דער האט רשות צו אריינגיין.

ש.ה. פארציילט אויף זיך אז ער האט 
זייער געציטערט צו אריינגיין אינעווייניג 
נישט וויסנדיג וואס די אכזרים קענען נאך 
מאכן מיט אים אינעווייניג האט ער מחליט 
געווען אז ער וועט זיך איינעקשענען ער 
וועט נישט אריינגיין אן זיין מאמע אבער 
באוויזן  האט  טיהר  די  פון  שומר  דער 
נישט  האט  ער  און  עקשנות  גרעסערע 
ווען  ביז  צוזאמען  ביידע  אריינגעלאזט 
מ'האט  און  צייט  זייער  אריבער  ס'איז 
נישט  וועט  ער  טאמער  אז  געזאגט  זיי 
ווערן  דאס  וועט  אליין  יעצט  אריינגיין 

גערעכנט אזוי ווי ער האט זיך נישט וויסנדיג 
געמאכט צו א באפעל פון די מיליטער און 
קאסטן  טייער  קענען  זיי  ס'וועט 

ר  ע ד א
נישט  ער  איז  למעשה 
זיי  מ'האט  ווען  ביז  אריין 
טעג  אפאר  אהיימגעשוקט 
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שפעטער איז אנגעקומען צו ש. ה. אין שטוב 
א צעטל מיט רויטע ווערטער און די צעטל 
איז געווען געשריבן א ווארענונג אז טאמער 
קומענדיגע  די  אריינגיין  נישט  וועט  ער 
וועלן  פאדערט  געזעץ  די  ווי  אזוי  מאל 
מיטלען,  שטרענגע  מיט  אנהייבן  מוזן  זיי 
איבערגעחזרט  זיך  האט  מעשה  די  אבער 
מ'האט  און  געקומען  זענען  זיי  נאכאמאל 
קען אריינגיין  ער אליין  נאר  אז  זיי געזאגט 
נישט  ער  האט  פארשטענדליך  ווי  און 
זיי  מען  האט  ווייטער  און  געווען  מסכים 

אהיימגעשיקט.

זיך  האט  מעשה  זעלבע  די 
א  אויך  און  מאל  דריטע  א  איבערגעחז'רט 
פערדע מאל אבער נאך די פערדע מאל איז 
שוין אנגעקומען א צעטל ווי מ'האט פאר ש. 
ה. געסטראשעט ממש מיט תפיסה ס'האט 
אויף אים באדארעט א שטראף פון זיצן אין 
זעהנדיג  באדינונגען  שווערע  מיט  תפיסה 
וועלן  זיי  אז  געווען  מחליט  זיי  האבן  דאס 
אויס  זיך  קענען  וואס  עסקנים  צו  קלינגען 
וואס  פרעגן  זיי  אין  נושאים  סארט  די  און 
עסקן  איין  צו  געקלינגן  האבן  זיי  טוהן  צו 
זיי  האט  יעדער  אבער  עסקן  א  נאך  צו  און 
געענטפערט אז ס'איז נישטא וואס צו טוהן 
די איינציגסטע ברירה איז פשוט פאלגן זיי 
מוזן זיך ברעכן און אז נאר ש. ה. זאל אריינגיין 
אין מיט השי"ת הילף וועט גארנישט פאסירן 
שוין  האלט  איר  וואס  יעצט  בפרט  און 
ממליץ  אייך  מיר  זענען  גיין  מאל  פיר  נאך 
דעם  מיט  מער  ארומשפילן  צו  זיך  נישט 
ס'קען  און  פייער  מיט  שפיל  א  ס'איז  ווייל 
ברענגען זייער גרויסע 
אבער  פארבלעמען 

קומט  וואס  איד  א  נישט  ליינער  טייערע 
אזוי  משפחה  סאטמארע  א  און  לעבט  אין 
ווי ש. ה. וועט זיך אזוי שנעל מייאש זיין זיי 
האבן מחליט געווען אז דאס מאל וועלן זיי 
זיך ווייטער עקשענען אבער מיט עפעס א 
געוויסע זאך איז דאס מאל אנדערש געווען 
גיין  פארן  זיי  האבן  מאל  דאס  גיין  זייער 
א  פושקע  הקודש  שקל  אין  אריינגעלייגט 
וועט  ז"ל  רבי  דער  אז  וויסנדיג  נדבה  שיינע 
זיי זיכער נישט שולדיג בלייבן און דרך אגב 
נאך  האט  דא  אז  געוויצלט  זיך  ה.  ש.  האט 
זאלן  זיי  אינטערעס  א  נאך  זי"ע  רבי  דער 

געהאלפן ווערן...

זיי גייען ארויס און זיי קומען אן דארטן 
ווי  אריינגעלאזט  זיי  מ'האט  פלא  וראה 
געזעץ  אזא  געווען  נישט  ס'קיינמאל  כאילו 
ס'נאך  און  צוזאמען  אריינגיין  נישט  פון 
האט  שומר  דער  אז  אינטערעסאנט  מער 
מאל  פריערדיגע  די  פון  נאך  געקענט  זיי 
ווי  זיי  ער  האט  בלינדער  א  ווי  אזוי  אבער 
אריינגעלאזט  און  באמערקט  נישט  כאילו 
מאמע  זיין  ווען  יעצט  אז  זיך  פארשטייט 
זאך  די  האט  אינעווייניג  דארט  געווען  איז 
דעמאלטס  טאקע  און  געארבייט  שנעלער 
באפרייאונג'ס  א  באקומען  גלייך  זיי  האבן 
פאסירט  וואס  זאך  א  איז  דאס  אויך  צעטל 
מאל  ערשטע  די  נאך  שוין  אז  נישט  כמעט 
האט  ה.  ש.  ווערן  באפרייט  גלייך  מען  זאך 
געהאט  נישט  האט  ער  אז  פארציילט  אונז 
די שווערעקייט פון זיך איינהאלטן פון לאכן 
איבערראשונג  די  מיט  פארנומען  זייענדיג 
שקל  פאר  צדקה  פון  מופת  אפענע  די  פון 

הקודש.

֓ ֓ ֓
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ר' ר"פ. א יונגערמאן א בעל בעמיו ב"ה 
א משפחה מיט קינדער וואוינט אין א דירה 
און  בנין  זיין  ביי  שטאק  לעצטען  אויפן 
צוגעבויט  זיך  אויך  ער  האט  אסאך  ווי  אזוי 
צימערן   2 קנאפע  א  דאך  אויפן  אביסל 
ס'רעגנט  ווען  אז  כדי  און  טאראסע  א  און 
און  וואסער  אנזאמלען  נישט  זיך  זאל 
ער  האט  טאראסע  די 

און  לאך  א  דארט  אינסטאלירן  געלאזט 
ארויס  גראד  גייט  וואסער  די  ווי  רער  א 
אויס  אביסל  זיך  ס'קען  ווער  דארט  פון 
ס'בלייבט  טאמער  אז  ווייסט  זאכן  די  און 

אביסל'ע  ערד  א  אויף  וואסער 
דאס  קען  צייט  מער 
געלט  שרעקליכע  אנמאכן 
עגמ"נ  גרויסע  און  שאדן 

ווי איז די 
וואסער 

אנטלאפן???

יא ביז דא האבן מיר פארציילט פון ש.ה. און פון ר' י"מ אבער רבותי! מיט דעם 
האט זיך נאך שקל הקודש נישט פארמאכט ר' ר.פ. האט אונז אויך געקלינגען 
פארציילן זיין מופת וואס ער קוקט נאך עד היום יעדן טאג נאך אויב ס'איז 

טאקע געשעהן און אט ליינט ווייטער...
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פון  אריינגיין  צי  אן  הייבט  וואסער  די 
און  אריין  ס'גייט  און  באלאטעס  די  צווישן 
בעסער  וו.  א.  א.  שטאק  אונטערשטע  די 
נישט  אויך  לאמיר  און  זיין  מאריך  צו  נישט 
פארגעסן אז א אנזאמלונג פון וואסער האט 
וואס  רער  די  ווייל  איז  דאס  סיבה  א  אויך 
ס'גייט ארויס פון דעם די וואסער האט זיך 
עקסטערע  א  איז  דאס  און  פארשטאפט 
ארבייט ווי אזוי דאס אויפצושטאפן ברענגען 
אנשיקעניש  א  בקיצור  וכו',  וכו'  מענטש  א 
נישט  זאך  אזא  מאכט  פראבלעמען  פון 
פארציילט  ר.פ.  ר  געדאכט  קיינעם  פאר 
אונז אז ער האט פאר אפאר וואכן געהאט 
אנגעזאמלט  אים  זיך  ס'האט  פראבלעם  די 
די וואסער פון די רעגן אויף די טראסע און 
ער האט שוין זייער שטארק מורא געהאט 
האט ער ארויף געשיקט דארטן זיין בחור'ל 
וואס  זעהן  ער  וועט  אפשר  און  קוקן  זאל 
סוף  כל  סוף  זיין  מסדר  עס  און  פאר  גייט 
ווייס  דארטן  בחור  ישיבה  א  דאך  ער  איז 
גרעסערע  מיט  עצה  א  זיך  מען  גיט  יעדער 

פראבלעמען... זיין בחור איז ארויף און האט 
אהער  געקערט  מלאכה  די  מיט  אנגעהויבן 
צוגעמאכט  אויפגעשטאפט  אהין  געקערט 
און וואס נישט אלעס האט ער געטוהן אבער 
ער האט זיך געפילט כאיל תערוג על אפיקי 
מים ער שטייט און די וואסער שטייט אויך 
האט ער געזאגט פאר זיין טאטע אז לדעתו 
איז נישטא וואס צו טוהן און די אייציגסטע 
ספעציאליסט  א  רופן  איז  דארף  מען  וואס 
וואס פארעט זיך מיט די זאכן און ער וועט 
דאס מסדר זיין, שוין אז ער זאגט אזוי זאל 
זיין אזוי, ר' ר.פ. האט זיך נישט געקימערט 
צו  טעלעפאן  א  אויפגעהויבן  גלייך  און 
איינעם אבער יענער הייבט נישט אויף ער 
קלינגט צו א צווייטן און צו א דריטן אבער 
נישט  ענטפערט  קיינער  עונה  ואין  קול  אין 
איינער  שוין  אים  האט  ענדליך  ביז  און 
אויפגעהויבן האט ער נישט געקענט קומען 
באוויסטע  די  איינגעפאלן  זיי  ס'איז  ביז 
און  אריין  לייגן  זיי  הקודש  שקל  פון  סגולה 
ווייטער  קלינגען  זיי 
זעלבע  די  אבער 
שלאפט,  דער  זאך 
דער  עסט,  דער 
יעצט,  נישט  קען 
ס'האט  בקיצור 
גארנישט  מיט  זיך 
זעהנדיג  גערירט 
ר.פ.  ר'  האט  דעס 
געשיקט  ארויף 
זעהן  נאכאמאל 
עפעס  קען  ער  צו 

די אנגעזאמעלטע וואסער, די שיך וואס 
שווימט פון אויבן...
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טוהן זיין בחור גייט ארויף און ביז א פערטל 
מוזט  דו  טאטי!  לויפן  צו  ער  קומט  מינוט 
האט  ר.פ.  ר  זאך  מורא'יגע  א  זעהן  קומען 
פארא  וואס  טראכטן  אנגעהויבן  גלייך  שוין 
שאדנס ס'האט שוין געקענט פאסירן אויבן 
ער לויפט ארויף מיט איין אטעם און וואס 
זיינע  פאר  געזעהן  ער  האט  ענק  טראכטן 
אויגן א טרוקענע טאראסע יא כאילו ס'איז 

קיינמאל נישט קיין וואסער געווען דארט.

פון  דערמאנט  שוין  האבן  מיר  ווי  און 
קוקן  טאג  יעדן  ארויף  ר.פ.  ר'  גייט  אנהייב 
און זיך איבער צייגן נאכאמאל אין די מופת 
הקודש  שקל  אין  שקלים  פאר  א  וואס 
די  אויס  הערט  אבער  אויפגעטוהן  האט 
דעם  ביי  גענדיגט  נישט  זיך  האט  מעשה 
וואס  מומחה  א  גערופן  שפעטער  האבן  זיי 
זיין  געקענט  האט  וואס  זעהן  קומען  זאל 
(דאס  געקומען  איז  יענער  פראבלעם  די 
געקוקט  דא  געקוקט  האט  און  יא...)  מאל 
צו  אנגהויבן  ער  האט  אינמיטן  און  דארט 
געוויקסן  סארטן  אזעלכע  ארויסנעמען 

וואס ר' ר"פ האט נישט פארשטאנען וואס 
איז פשט פון דעם ווי קומט עס דארטן דער 
דאס  אז  געווען  מסביר  זיי  האט  מומחה 
ארויסגעוואקסן  זענען  וואס  ווארצלעך  איז 
אין די רער פון אינעווייניג און בדרך הטבע 
און  קאפוט  געגאנגען  רער  די  שוין  וואלט 
טויזענטער שקלים וואלטן געגאסן געווארן 
די  פאר  אויך  אזוי  און  רער  נייע  א  פאר 
גאנצע ארבייט ארום "אבער דא זאגט דער 
מומחה:" איז עפעס בדרך ניסי געווארן אזוי 
אז ס'זאל גארנישט פאסירן און מ'האט עס 

געקענט ראטעווען.

צום  תורמים!  חשוב'ע  ליינער!  טייערע 
שטקיל  א  ברענגען  אראפ  מיר  ווילן  ענדע 
ערשטע  די  און  באקומען  האבן  מיר  וואס 
די  פון  מעשה  די  מיט  אונזערע  בריוו 
אזוי:  יענער  שרייבט  טעלפון,  פארלוירענע 
פאר ענק טייערע ליינער וויל איך זאגן צוויי 
זאכן, ערשטנס אז מ'דארף נישט צו ווארטן 
עגמת  אנדערע  אדער  די  ח"ו  האבן  ביזן 
נפש חלילה בעסער צו שטיצן דעם רבינ'ס 
מוסדות מלכתחילה און 
דאס  אז  זיכער  ס'איז 
היט אונז אפ פון אלעם 
אונז  העלפט  און  בייזן 
ובגשמיות,  ברוחניות 
דארף  צווייטנס  און 
מען וויסן אז אפי' ווען 
א  און  ח"ו  שוין  מ'איז 
זאגט  מען  און  בראך 
צו פאר די מוסדות איז 

ך  י ו א

די ווארצלען וואס זענען ארויס גענומען 
געווארן פון די רער...
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מיר  און  ה'  דרכי  נסתרים  פון  בחינה  א  דא 
קענען נישט וויסן גארנישט וואס טוהט זיך 
אויבן אבער דאס איז זיכער אז די צדקה און 
יעדע צדקה טוהט זייער שטארק אויף פארן 

מענטש.

אז  פארגעסן  נישט  טאקע  לאמיר  איז 
טאקע  און  פאל  יעדן  אויף  העלפט  צדקה 
יעצט איז דאך א בחינה פון הקריאה מעורר 

את הזמן ווען מיר הלאטן ביי די פרשיות פון 
די נדבות פאר דעם משכן וכליו און יעדער 
איינער וועט זיך משתתף זיין כפי יכולתו און 
זאלן  מיר  אז  העלפן  טאקע  וועט  א.ב.  דער 
שוין אלע זוכה זיין צו אלע ישועות און כל 

טוב סלה עד ביאת ינון במהרה בימינו אמן.

֓ ֓ ֓

א ווארט פונעם שרייבער:
איינער האט מיר געפרעגט: זאג נאר וויפיל האסטו אריינגליייגט אין 
שקל הקודש פארן שרייבן אז די שרייבן זאל ארויסקומען גוט, האב 
איך איהם געזאגט אזוי: הער אויס: באמת איז די שרייבן אליין גענוג א 
נדבה פאר שקל הקודש אבער גלייב מיר אז איך האב אריינגעלייגט 

פארן שרייבן א נדבה אין שקל הקודש פושקע...
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