פרשת :תצוה שנת תש"ע

ú"éùäæòá

הדלקה"נ5:29 :
סוף זמן קריאת שמע8:45 :
זמן מוצאי שבת6:58 :

הארצרייסנדע בריוו פון פארווייטאגטע עלטערן ,איבער די לעצטע שוידערליכע פרשה.


פארשעמען די עלטערן ,וועלן זיי זיך אפהאקן פון די מסורת הקבלה,
לא היה דברים מעולם
און די תורה וועט זיך חלילה אפהאקן פון כלל ישראל .ביז אהער.
טייערע אידן!! איר זאלט וויסן ,אז זינט די קאנטאניסטן אין
]וזה לשונו הקדוש) :ויקרא יט ג( איש אמו ואביו תיראו ,בתו"כ ...
רוסלאנד האט נאך אזא זאך נישט פאסירט!! עס האט נאך נישט
יכול אפילו אמר לו אביו ואמו לעבור על אחת מכל מצות כו' ישמע
פאסירט אז מען זאל גנב'נען קינדער פון זייערע עלטערן ,אונטערן
להם ת"ל כו' ואת שבתותי תשמורו )תו"כ ה(  ...ושמע נא ,דזה אינו
פרייען הימל ,ואין פוצה פה ומצפצף ,קיינער רעדט נישט! קיינער
מצויר בשכל שמצות שבין אדם לחבירו ידחה איסור דברי תורה ,ובזה
שרייט נישט! קיינער פארפירט נישט!!
הגדר אמרו איסורא מקמי ממונא לא דחינן
געוואלד!! יעדער רעכטדענקענדער
)בבא מציעא ל ,סע"א( ,רק משום שבכבוד
מענטש וואלט געדארפט ארויסגיין פון די
אביו ואמו יש מה שנוגע לאדם למקום ,וזה
כלים און שרייען" :הלמאי אזא פארברעכן
הרגש דק ,שכל מוסדות הקבלה מהר סיני
ען
קען פאסירן אינמיטן די שטאט ,און מ
וואס גייט דא פאר אין וויליאמסבורג?!
הוא הקבלה הנאמנה ונתנה למשה מסיני
טוט גארנישט דערצו"?! – מען וועט דאך
ומסרוה דור אחר דור לזרעם אחריהם,
פארוואס דרייט מען איבער א שטאט?!
אונז אלע תובע זיין לדינא" :אין דיין
והודיעו בנים לבני בניהם יום אשר עמדו
די גאס וואונדערט זיך ,עס שטייען
שטאט האט פאסירט אזא גזילה ,און די
בחורב ,וכן עד עולם ,ואם דור יבזה אביו
מאמע' ס יעדן צופרי ביי בעדפארד קארנער
האסט עס צוגעלאזט"?!
וילעג למוסרי הקבלה ,אז פסק תורה
סאוט אכט און וויינען" :יואל ראטה! מרדכי
מישראל ,ולכן בזה הגדר יש בכבוד אביו גם
פקוד פקדתי
יונה שיק! גנבים ,רויבער'ס ,גיבט'ס אונז
דברים הנוגעים אל מצות ה' וכלל התורה,
דער בוכ"ע שיקט אראפ הייליגע
צוריק אונזערע טייערע קינדער!!" וואס איז
לכן סד"א דלדחי קמ"ל דלא דחי ,וא"כ גדר
נשמות אויף די וועלט ,יעדעס קינד ווערט
כבוד המקום שיש במצוה זו דכבוד אב הוי
אראפגעשיקט צו "זיינע" צוגעפאסטע דער באדייט דערפון? וואס איז דער געוויין
רק בגדר הכשר מצוה ודו"ק .עכ"ל[
עלטערן ,וואס עס איז אים פארשריבן פון און געשריי???
ששת ימי בראשית ,דער באשעפער האט זיי פארטרויעט מיט א
לא תגנוב )בגונב נפשות הכתוב מדבר .רש"י שם(
ליכטיגע נשמה ,אז זיי און דוקא זיי זאלן אים מחנך זיין.
מיר טרעפן נישט!! נישט אין חמשה חומשי תורה ,נישט אין גמרא,
יעדע טאטע און מאמע באקומט א טייערער פקדון "א אידישע
נישט אין שו"ע ,און נישט אין ספרי הפוסקים ,נישט אין ספרי קבלה,
נשמה"! אלע עלטערן ווייסן אז דאס איז די טייערסטע פארמעגן וואס
נישט אין ספרי מוסר ,נישט אין ספרי חסידות] ,און דאכט זיך אז עס
זיי פארמאגן! זיי נ עמען די יונגע ביימעלעך און טוען דערמיט וואס
שטייט אפילו נישט אין ספרי ברסלב ,וואס דער 'פארשוין' פארופט זיך
דער בוכ"ע האט זיי באפוילן ,פון פריעסטן יוגנט שיקט מען די
אויף דעם נאמען[ ,אז עס איז דא א חיוב צו גיין "גנב'נען" יענעמ'ס
קינדערלעך אין חדר ,און מען באקט אריין אין זייערע הערצער אן
קינדער און זיי מחנך זיין!! עס איז היפוך דעת תורה! עס איז היפוך
ערליכן תורה'דיגן חינוך.
מסורת אבותינו  -וואס אויף די דאזיגע מסורה איז געבויט די גאנצע
אלע עלטערן ווייסן וויאזוי אפצושאצן די טייערקייט פון זייערע
תורה.
פקדונות .זיי שפירן דעם אחריות וואס עס ליגט אויף זיי צו מחנך זיין
מיט צער און ווייטאג ,דארפן מיר אויסשרייען:
די צאן קדשים ,און פרובירן עס אויסצופירן ווי ווייט מעגליך ,וויפיל
יואל ראטה איז א קינדער רויבער!! פשוטו כמשמעו! ער גייט ארום
עס ליגט אין זייער מעגליכקייט ,און אין זייערע כוחות.
צו בחורים ]אדער שיקט ער מיסיאנערן :זיינע פארכאפטע בחורים,
יעדער טאטע און מאמע וויל פאר זייער קינד דאס בעסטע .זיי
אדער די באקאנטע מיסיאנערן 'מרדכי יונה שיק' און 'אברהם משה
זענען זיך מוסר נפש פאר די קינדער ,און זיי טוען פאר זייערע קינדער,
שטראסער'[ און ער פארכאפט זיי אין זיין "קולט" ]ווען איר וועט
דאס מערסטע וואס זיי קענען.
ליינען די בריוו פון די עלטערן וועט איר פארשטיין וואספארא
עשרת הדברות  -דער יסוד פון די גאנצע תורה!
שרעקליכע 'קולט' דאס איז[ .ער איז זיך משתלט אויף זייערע יונגע
לעומת זה האט אונז דער בוכ"ע באפוילן אין די עשרת הדברות,
מוחות ,מיט פארשידענע סארט אופנים ,ער לייגט אריין אין זיי כל
"כבד את אביך ואת אמך" ,זיי מכבד דיין טאטע און מאמע ,פאלג דיין
מיני געמיינע משוגעת'ן מיט שטותים והבלים! ער כאפט זיי צו פון די
טאטע און מאמע!!
עלטערן בשתי ידים! ער האקט אפ די מסורה וואס די קינדער זענען
פון די יסודות פון די מצוה פון כיבוד אב איז) :משלי א ח( "שמע בני
מקבל פון די עלטערן! די קינדער שפייען זיי אין פנים מיט כל מיני
מוסר אביך ,ואל תטוש תורת אמך" ,מען דארף מקבל זיין פון זיי די
חוצפה ,און די עלטערן שטייען און וויינען! "בניך ובנותיך נתונים לעם
מסורת אבות ,ווייל דאס איז די מסורה פון אידישקייט .דו ביסט א איד
אחר ועיניך רואות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך" )דברים כח
ווייל זיי זענען אידן .און אז א איד איז נישט מקיים די מצוה פון כיבוד
לב(! אונזערע טייערע אוצרות זענען פארכאפט ,זיי גייען אויס פאר
אב ואם ,און צוברעכט די מסורת אבות ,צוברעכט ער מיט דעם זיין
אונזערע אויגן און מיר קענען גארנישט טון!!!
גאנצע קשר מיט די תורה און מיטן אויבערשטן!
]זע ווייטער פאר מער פרטים וועט איר שטוינען[
ווי עס ווערט געברענגט אין ספר משך חכמה פרשת קדושים :די
מצוה פון כיבוד אב ואם ,איז א מצוה וואס איז אויך נוגע בין אדם
גונב נפש ומכרו ...
מקבל
למקום ,ווייל אונזער גאנצע באגלייבטע קבלה ,האבן מיר
דער הייליגע רמב"ן שרייבט )שמות כ יג( אין זיין פירוש אויף די
עס
האבן
געווען פון משה רבינו אויפן בארג סיני ,און אונזערע אבות
עשרת הדברות:
התורה
קבלת
איבערגעגעבן דור אחר דור ,אזוי איז מעמד הר סיני און
פארוואס האט די תורה געשריבן די מצוה פון כיבוד אב אין די
די
וועט
אזוי
און
איבער געגאנגען במשך הדורות פון טאטע צו קינד,
עשרת הדברות? ווייל אין די עשרת הדברות שטייט די יסודות הדת,
תורה גיין ביז אייביג ,און אויב וועט אויפשטיין א דור וואס וועט

מה כל הרעש הגדול הזה?

1

מעשה ידי ותשפוך דם האדם אשר בראתי לכבודי ולהודות לי בכל
אלה ,ולא תנאף אשת רעך ,כי תחבל ענין כבוד האבות לכפור באמת
ולהודות בשקר ,כי לא ידעו את אביהם ויתנו כבודם לאחר ,כאשר
יעשו עובדי ע"ז אומרים לעץ אבי אתה )ירמיה ב כז( ,ולא ידעו
אביהם שבראם מאין .ואחר כן הזהיר לא תגנוב נפש ,כי הוא כמו כן
גורם כזאת .ווייטער שרייבט דער רמב"ן דארט :והנה עשרת הדברות
חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם ,כי כבד את אביך כבוד
האל ,כי לכבוד הבורא צוה לכבד האב המשתתף ביצירה .עכלה"ק[.

און די מצוה פון כיבוד אב ואם איז פון די יסודות הדת! פונקט ווי מען
דארף מכבד זיין דעם הייליגן באשעפער ,וואס ער האט באשאפן די
וועלט ,און ער האט באשאפן דעם מענטש מיט אלע זיינע מחשבות,
אזוי אויך דארף מען מכבד זיין די עלטערן ,ווייל זיי זענען שותפים
צום אויבערשטן! זיי האבן צוזאמען מיטן אויבערשטן אראפגעברענגט
דעם מענטש אויף דער וועלט ,קומט אויס אז ווען מען איז מכבד די
עלטערן ,איז מען מכבד דעם אויבערשטן!
שרייבט דער הייליגער רמב"ן ווייטער :וועגן דעם קומט די תורה
און שרייבט נאכדעם דעם איסור פון גונב נפשות ,ווייל דער וואס
גנב'ט א קינד פון זיין טאטע איז גורם ,אז דער קינד זאל נישט קענען
זיין טאטן ,און ער וועט מכבד זיין א צווייטן אנשטאט זיין טאטן ,און
דאס איז אזוי ווי עבודה זרה! אזוי ווי ביי עבודה זרה ,נעמט א מענטש
א צווייטן ג-ט און ער גיבט אים כבוד )ח"ו( ,אזוי טוט דער גונב נפש,
ער מאכט אז דער כבוד וואס א מענטש דארף געבן פאר זיין טאטן
]וואס דאס איז כבוד המקום[ זאל ער געבן פאר א צווייטן! וועגן דעם
איז דאס אן ענף פון עבודה זרה .ביז אהער.
]וזה לשון קדשו של הרמב"ן :לא תרצח לא תנאף לא תגנוב .אמר,
הנה צויתיך להודות שאני בורא את הכל בלב ובמעשה ,ולכבד
האבות בעבור שהם משתתפים ביצירה ,אם כן השמר פן תחבל

 ...מות יומת

א פחד פון א רמב"ן! – דער רמב"ן שרייבט אז די סיבה פונעם
גרויסן עונש וואס די תורה גיט פאר א גונב נפש ]מות יומת![ איז ,ווייל
ער כאפט אים צו פון זיין טאטע! אזוי ארום וועט דאס קינד נישט וויסן
ווער זיין טאטע איז ,און ער וועט אים נישט קענען מכבד זיין!! דאס איז
אן ענף פון עבודה זרה!
וכ"ש וק"ו בן בנו של ק"ו ,אודאי און אודאי ווען דער גאנצער
מדובר איז ,אז עס קומט א פארשוין ,און גנב'עט צו בחורים פון די
עלטערן ,און האקט זיי אפ פון זייער טאטע און מאמע ,און פיטערט זיי
מיט כל מיני שטותים והבלים ...רח"ל.

וכי תאמרו :מאן יימר...
איי וועט א איר פרעגן :ווער זאגט אז דאס אלעס איז בכלל אמת? עס לייגט זיך גארנישט אויפן שכל אזעלכע שוידערליכע זאכן?!

בעטן מיר אייך:
ÐÐÐליינט גוט אדורך )די קומענדיגע פאר בלאט( דעם בריוו וואס די עלטערן פון די בחורים האבן געשריבןÐÐÐ.

א הארצרייסענדער בריוו פון פארווייטאגטע עלטערן
אל מעלת כבוד הורים היקרים ,המבקשים טובות בניהם ,הע"י
מיט הערצער וואס טראפן מיט בלוט ,נעמען מיר די פעדער אין האנט ,אראפצושרייבן די פאר שורות ,וואס מיט אונז האט פאסירט ,מיטן
מטרה אייך צו ווארענען און אייך בעטן ,גיטס אכטונג אויף אייערע טייערע צאן קדשים ,זיי זאלן חלילה נישט פארכאפט ווערן דורך די
בלוט דורשטיגע חיות.
טייערע אידן! די שורות זענען געשריבן מיט בלוט און נישט מיט טינט! מיר גיסן דא אויס אויפן פאפיר אונזערע צוריסענע פארקלעמטע
הערצער ,מיר גיסן אויס אונזער צער און ווייטאג ,צוליב אונזערע קינדער וואס זענען פון אונז צוגע'גזל'ט געווארן ,אויף א בארבארישן
אופן.
מיר זענען מוסר מודעה! יעדע זאך וואס ווערט געשריבן אין די בריוו איז אמת ויציב ,אלע פאקטן זענען ברור כשמש! יעדער קען עס אליין
מברר זיין און פעסטשטעלן .עס איז דא ראיות ברורות און לעבעדיגע עדות אויף יעדע זאך .די אלע מעשיות וואס מיר וועלן פארציילן
זענען ידוע ,און מען קען זיך נאכפרעגן דערויף .די רעקארדירטע טעיפס ]פון אלע זיינע דרשות של דופי[ זענען דא צו באקומען!
מיר וועלן אנהייבן פארציילן דברים כהוייתן:
געווארן ,אז שוין דעמאלט איז געווען כמה פעמים וואס יחידים האבן
די הנהלת הישיבה יסודי התורה נחלת יעקב וויען ,האט
יא באמערקט געוויסע זאכן וואס איז שלא כשורה ,אבער דאס
אויפגענומען דעם "יואל ראטה" שנת תשס"ד אלס מלמד אין
פארשטייט יעדער איינער ,אז ווילאנג עס איז נאר יחידים ,קען מען זיך
כתה ט' .אזוי ווי די הנהלה האט געזען אז ער האט א שטארקן
נישט צוטון מאכן פון יעדע זאך[...
כח און השפעה אויף יונגע קינדער ]באלד וועלן מיר זעהן פון וואו
אזוי אז אלעס האט אויסערליך אויסגעזעהן זייער פיין] .ווי מיר
דער כח האט זיך גענומען[ ,האט מען אים שנת תשס"ו
וועלן שפעטער ארויסברענגען ,אז אין די 'גרופע' דארף מען אלע
אויפגענומען צו דינען אלס נאכמיטאג מגיד שיעור פאר די
מאדנע זאכן באהאלטן ,און דאס איז נאך דעמאלט אנגעגאנגען
ערשטע כתה אין די ישיבה] .עס איז געווען נאך סיבות אין דעם,
מיט הצלחה [.עס האט אויסגעקוקט אז די בחורים שטייגן.
ואין כאן מקומו להאריך [.א יאר שפעטער האט מען אים
ביי די ענדע פון די דריי יאר האבן אבער אנגעהויבן
אויפגענומען צו די הויכע פאזיציע ,אלס מנהל אין די ישיבה.
ארויסצושפראצן פארשידענע פראבלעמען .די הנהלה האט
ווען ער איז געווען מלמד אין כתה ט' ,איז געווען זיין פליכט
אנגעהויבן איינצוזעהן אז מען האט דא צוטון מיט א געפערליכן
ארויפצוברענגען די בחורים פון כתה ט' ,און זיי אנגרייטן
פארשוין .ער רעדט צו די בחורים וואס מען דארף נישט .ער טוט
אריינצוגיין אין ישיבה .ער האט אנגעקניפט זייער א נאנטן קשר
מיט די בחורים וואס מען דארף נישט .ער לייגט אריין אין די
מיט אלע קינדער .ער האט כסדר געהאלטן דרשות פאר זיי ,אין
בחורים השקפות וואס זענען לגמרי מנוגד צום חינוך וואס זיי
כמה ענינים פון חיזוק און השקפה ,וואס האט געלאזט א
דארפן באקומען .און ער איז לגמרי נישט קיין מענטש וואס זאל
שטארקן רושם] .קיינער פון די מגידי שיעורים האט דעמאלס
זיך מעגן אפגעבן מיטן חינוך פון צאן קדשים.
נישט געלייגט קיין קאפ צו די דרשות ,און די דרשות זענען
ווי נאר די הנהלה האט זיך אויף דעם געכאפט ]ברם זכור אותו
ספעציעל געזאגט געווארן פאר די בחורים ווען די מגידי שיעור
איש לטוב ,הרוצה בעילום שמו ,וואס האט בשעתו אריינגעלייגט
זענען נישט אנוועזנד געווען [.אזוי איז דאס אנגעגאנגען פאר א
אומערמידליכע כוחות צו אויפדעקן פאר די הנהלה וואס דא גייט
משך פון דריי יאר ,און די טאטעס זענען געווען אויסטערליש
פאר ,און זיי אויפקלערן די שעדליכקייט פון דעם יואל ראטה ,און אזוי
צופרידן] .מען דארף דא באמערקן ,אז מען איז שפעטער געוואויר
ארום האט די הנהלה באקומען דעם ריכטיגן בילד ארום דעם

2

פארשידענע ישיבות ,און מען האט אונז קיינמאל אזא הלכה נישט
אויסגעלערנט[.

'פארשוין'[ ,און זיי האבן איינגעזעהן אז ער איז אן איש מסוכן מאד,
האבן זיי נישט געטראכט קיין איין רגע ,און פון איין מינוט אויפן
צווייטן האבן זיי אים מודיע געווען :זיי מוחל ,דיין פלאץ איז מער
נישט דא! – מען האט אים געזאגט קליפ און קלאר ,ער זאל נישט
צוריקקומען צום נייעם זמן.
אבער!! דעמאלט האט מען זיך ערשט ארומגעזעהן אז עס איז שוין
אביסל צו שפעט! מען האט זיך צו שפעט געכאפט! ווייל די
ביטערע מציאות האט שוין יעדן געפאטשט אין פנים!!
דא דארפן מיר באמערקן ,אז עפעס גייט פאר ביי די דאזיגע פרשה,
א מיסטעריעזע ערשיינונג וואס מיר הייבן נישט אן צו פארשטיין.
מיר האבן דעמאלט געזעהן א מאדנע זאך :פלוצלינג האבן די
בחורים - ,יא ,נישט מער און נישט ווייניגער נאר די בחורים אליין- ,
אנגעהויבן פארפירן :היתכן מען טוט אזא זאך מען נעמט צו אונזער
מנהל?! ]וואס גייט דא פאר? זייט ווען דרייט זיך איבער א ישיבה
ווען מען פארשיקט א מנהל?! פלוצלינג האבן בחורים שוין אויך א
דיעה אין חינוך?![ אנשטאט די בחורים זאלן פארשטיין אז מען טוט
אלעס לטובתם ,דאס וואס דער טאטע זאגט אים דאס טוט ער!
האבן די בחורים אנגעהויבן ממש איבערדרייען וועלטן :מיר גיין
נישט לאזן ,מיר ווילן האבן יואל ראטה אלס מנהל!
נישט נאר דאס! חוה"מ סוכות האט דער 'פארשוין' צוזאמענגערופן
די "בחורים" אויף אן אסיפה ,ער האט זיי געמאלדן :טייערע בחורים!
עס איז נישט געפערליך אז מען האט מיך געווארפן ,די וועלט האט
זיך נאך נישט געענדיגט ,עטס פארלירטס נאך נישט ענקער מדריך
וואס עטס זענטס אזוי מקושר ,איך גיי אליינס עפענען א ישיבה! ]ווי

פארשטייט זיך ,אז דאס קומט מיטן אויסדרוקליכן ציל צו פארדעקן
אלעס וואס וועט נאכקומען! אז ווען דער טאטע כאפט זיך וואו אויף
דער וועלט זיין בחור געפינט זיך ,איז שוין דער בחור געדעקט ,ער
דארף שוין זיין טאטן נישט פאלגן!
נאכדעם האקט ער פאר א בחור אין קאפ אריין" :דיין טאטע
פארשטייט דיך נישט!" ער פארשטייט נישט וואס עס באדערט דיך!
ער פארשטייט נישט די היינטיגע וועלט! ער פארלאנגט פון דיר
זאכן וואס זענען בכלל נישט געמאכט פאר דיר! עס איז בכלל נישט
געמאכט פאר בחורים נאכצוקומען! דו וועסט אים קיינמאל נישט
קענען צופרידנשטעלן! ממילא זאלסטו אפילו נישט פרובירן.

]איצט פארשטייען מיר שוין פארוואס אלע זיינע מעסעדזשעס ,אלע זיינע
בריוון ,אלע התועדות'ן ,מוזן זיין בסוד סודות ,במחשך מעשיהם,
באהאלטענערהייט ,גארנישט טאר דער טאטע נישט זעהן ,גארנישט טאר
ער נישט וויסן ,אלעס פארן זעלבן טעם :ווייל קיינער פארשטייט אונז
נישט! וואס וועט ער דען פארשטיין ,ער איז דאך אויך פגום )ח"ו( ...ודי
למבין[.

מיט א דירעקטע כוונה צוברעכט ער דעם בחור זאגנדיג אים :קיינער
פארשטייט נישט אז דו האסט א שוואכן קאפ! ]מיט דעם איז ער
בעקיפין מודיע פארן בחור אז ער האט א שוואכן קאפ ,וואס דאס
איז להד"ם [.אבער איך פארשטיי יא וואס עס באדערט דיך! איך
פארשטיי צו דיין נפש! איך האב דיך ליב! איך פארשטיי אז דו
קענסט נישט קיין סאך! און איך וועל נישט פאדערן פון דיר אסאך...
און אז דו וועסט מיך פאלגן וועסטו זען אז דיין טאטע וועט נאך פון
דיר האבן דאס מערסטע נחת!
די מגידי שיעור פון וויען זענען מעיד ,אז עס זענען צו זיי צוגעקומען
פיינע בחורים מיט געזונטע קעפ ,וועלכע האבן מיטאמאל
אנגעהויבן זאגן :איך האב א שוואכן קאפ ,איך קען נישט לערנען
קיין עיון! – ...איין מגיד שיעור האט זיך אפילו אויסגעדרוקט מיט
וואונדער :איך בין שוין א מגיד שיעור צוואנציג יאר ,און איך האב
נאך אזא זאך נישט געהאט ביז יעצט! אז א בחור זאל אים קענען
צוקומען זאגן ,איך האב א שוואכן קאפ!
דער 'פארשוין' לייגט אריין אין די יונגע מוחות פון די אומשולדיגע
בחורים שטותים והבלים ,צו פאר'סמ'ען זייער נשמה רח"ל .ער
האלט אין איין רעדן פון "פגם ברית" ,פון "חטאת נעורים" ,פון
"שאול תחתית" .ער זאגט פאר די בחורים :אז יעדער איינער איז
פארכאפט אין דעם!) ...עפ"ל( ]די בחורים שלא טעמו טעם חטא
ווייסן נעבעך ניטאמאל וואס ער רעדט צו זיי ,אבער ער פארדרייט זיי
די קעפ ,און שרעקט זיי אן מיט דאס ערגסטע [.קיינער קען זיך פון
דעם נישט ארויסדרייען! עס איז זייער שרעקעדיג! דער מצב איז
ממש געפערליך! און עס איז נישטא קיין תשובה אויף דעם! עס איז
דערנאך!!!
דער תמימות'דיגער בחור הערט אזעלכע שרעקליכע ווערטער,
ווערט ער אינגאנצן פארלוירן .ער ווערט דערשראקן ביז די
טיפענישן פון די נשמה .ער דרייט זיך ארום אובד עצות :וואס טוט
מען דא?!
דאן איז ער זיי מיטאמאל מגלה א תיקון!!! ממש הפלא ופלא!!!
אזא עצה וואס פאר קיין איינעם פון די צדיקים ומנהיגים אמתיים
פון אונזער דור און פון פריערדיגע דורות איז עס נישט בייגעפאלן!!!
מען וועט זיך אפלאזן פון אלעם!!! מען וועט זיך אפלאזן פון לערנען
בעיון ,וואס דאס ברענגט אלע פרעשור'ס און אלע פארדארבנקייטן
פונעם דור] ,ווייל די מוחות פון די בחורים קענען דאס נישט
פארנעמען! ממילא ווערן זיי ...וד"ל [,מען וועט זיך אפלאזן פון
דאווענען ערליך בכונה ,ווייל דאס ברענגט אויך פרעשור ,מען וועט
זיך אפלאזן פון תשובה טון אמת'דיג ,מען וועט זיך אפלאזן פון היטן
אמת'דיג ,ווייל די אלע זאכן זענען צופיל ,און די אלע וואס פאדערן
עס פון די בחורים זענען פארברעכער'ס און ליידיג גייערס ,און זיי
מאכן חרוב דעם דור!!!
מען וועט זיך נעמען צו א זאך וואס וועט אלעס מתקן זיין' :חטאת

איז דאס געהערט געווארן ,אז א איד עפנט א ישיבה און ער מאכט אן
אסיפה פון בחורים )?( זיי איינצומעלדן ?? – אבער אזוי האט דא
פאסירט![ און איך רוף ענק אלע ,עטס זאלטס קומען צו מיר אין

ישיבה!
עס איז דאך אבער דא א פראבלעם ,אין ישיבה אריין שיקט א
'טאטע'! און נישט דער בחור שרייבט זיך איין אין ישיבה .נו! וויאזוי
וועלן די אלע בחורים זיך קענען זעהן אין זיין ישיבה?! די טאטעס
וועלן דאך אויף דעם נישט מסכים זיין?! אויף דעם האט ער א
פשוט'ע עצה :די ישיבה איז בכלל נישט אוועקגעשטעלט געווארן,
אז טאטע'ס דארפן זיך איינשרייבן! נאר דער בחור קען אליין מחליט
זיין!! אז ער וויל קומען דא ,און מען נעמט אים אויף מיט אפענע
ארעמעס.
]נאכדעם וועט מ.י.ש .נאכלויפן די טאטע'ס אז זיי דארפן צאלן שכר
לימוד![...
די מעשה איז נאכנישט פארטיג! עס ענדיגט זיך נישט דא! אבער
איידער מיר גייען ווייטער פארציילן די השתלשלות הדברים ,מוזן
מיר זיך אביסל אפשטעלן ,און פארענטפערן א פאר קשיות:
יעדער נארמאלער מענטש פרעגט אודאי "וואס גייט דא פאר?!
וויאזוי קען זיין אזא זאך?! וואספארא סארט קשר האט ער מיט די
בחורים? און פארוואס זענען זיי אזוי צוגעבינדן צו אים?"
תירוץ :מיר ווילן נישט אריינגיין אין די פערזענליכע היסטאריע פון
דעם פארדרייטן 'פארשוין' .דער י"ר האט נישט אזא ליכטיגע
פארגאנגענהייט ,ער איז געגאנגען פאשען אין פרעמדע פעלדער,
טראץ די קעגנערשאפט פון זיינע עלטערן ,און ער האט זיך "אליין"
אויסגעקליבן "זיין" פארקרומטן דרך.
נישט נאר אז ער האט א פארדרייטן מהלך ]ווי מיר וועלן באלד
אויסשמועסן [,האט ער נאך גענומען אויף זיך א פליכט דאס צו
פארשפרייטן .ער האט א באצויבערנדע שפראך ,און דאס נוצט ער
אויס איינצורעדן די בחורים פארשידענע נארישקייטן ,און אריינלייגן
אין זייערע קעפ כל מיני שטותים והבלים.
די ערשטע זאך איז :יעדער בחור וואס קומט אריין אין די 'גרופע'
ווייסט צו זאגן פון א הלכה אין שו"ע" :אז ווען עס קומט צו עבדות ה'
1
דארף מען נישט פאלגן קיין טאטע"! ]מיר עלטערן האבן געלערנט אין
 1להוי ידוע אזא הלכה אין שו"ע עקזעסטירט נישט! זיי זענען שוין מורגל
בשקרים .די הלכה וואס זיי לייגן זיך ארויף ,איז אין שו"ע יו"ד סימן רמ
סיעף כה" :תלמיד שרוצה ללכת למקום אחר שהוא בוטח שיראה סימן
ברכה בתלמודו לפני הרב ששם ואביו מוחה בו לפי שדואג שבאותה העיר
העובדי כוכבים מעלילים אינו צריך לשמוע לאביו בזה .ע"כ יעדער בר
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דעת פארשטייט אליינס די סילוף דברי אלקים חיים ,וואס ער מאכט,
ואין כאן מקומעו להאריך.

שטיקער פון אונזער הייליגע תורה:2
♦ ער חוזק'ט אפ פון לערנען בעיון] ,ער שרייט אז לערנען בעיון
הייסט געקלאצט רח"ל! נאר אז מען זאגט משניות טוט מען
עפעס אויף [,ער לייגט אריין אין די מוחות פון די בחורים אז די
אלע פארדארבנקייטן נעמט זיך ווייל מען פרעשורט צופיל די
בחורים ,און שפעטער גייען זיי און גט'ן זיך אפ ,א דאנק די
פרעשור וואס זיי האבן געהאט אין ישיבה.
♦ ער חוזק'ט אפ פון דאווענען בכונה ,אין זיין ישיבה נעמט דאס
דאווענען מערסטענס א האלבע שעה! ער זאגט אין זיין פתיחה
דרשה :מ'וועט נישט דאווענען לאנג .מ'וועט ארויסגיין מיט א
מלחמה קעגן אלע ישיבות וואס נערווירן די מענטשהייט .מען וועט
דאווענען אזוי ווי אלע אידן דאווענען ,ווי דער סאטמארער רב האט
געזאגט] ,מיר זענען אייך מציע ,איר זאלט נישט זוכן דעם מראה מקום

נעורים' 'שאול תחתית' 'פגם ברית' ]וואס ווי דערמאנט ,ווייסן די
בחורים ניטאמאל דעם באדייט דערפון ,זיי ווייסן נאר אז זיי זענען
געפערליך געשלאגן מיט די אלע זאכן[ מען וועט טוען אזא זאך וואס

וועט ממש עפענען די שערי גן עדן ]אפילו אן תורה און אן תפלה!
אפילו מען גיט זיך נאך אלע תאוות ,מיטן תירוץ אז מען טאר נישט
ליידן קיין פרעשור! אפילו מען הערט זיך אן פון אלע געמיינע
זינגער'ס מיטן תירוץ צו זיין פרייליך![ און די זאך איז ...יא ,א לייכטע
און פשוט'ע זאך:

½זאגן משניות!¾
דיין נשמה וועט מיטאמאל ווערן אויסגעוואשן!! דו מוזט נישט
לערנען! דו מוזט נישט דאווענען ווי אמאל! דו קענסט דאווענען ווי
א  !!...דו קענסט זיך ארומדרייען מיט אן איי-פאד אנגעפולט מיט
אלע שמוציגע ניגונים ]אבי צו זיין פרייליך[!! דו קענסט זיין א נבל
ברשות התורה!! דו וועסט אבער גיין אין גן עדן ,ווייל דיין נשמה
וועט זיין אויסגעוואשן ,דורך די משניות וואס דו זאגסט! אבער דער
ת"ח וואס איז זיך ממית באהלה של תורה זיין גאנץ לעבן ,ער וועט
גיין אין גיהנום! ער איז 'פגום' ,ווייל ער זאגט נישט קיין משניות!

וואו און ווען דער סאטמארער רב האט דאס געזאגט ,ווייל עס איז נישט
די ערשטע ליגנט ,און אויך נישט די לעצטע ,וואס דער 'פארשוין'
פארשפרייט [...דאס דאווענען דארף נעמען פינף מינוט ,צען מינוט,

מען גייט אויסוואקסן בעלי בתים!
♦ וויבאלד ער האט מורא אז א בחור וועט אמאל טרעפן עפעס א
איד א ת"ח ,און דער איד וועט אים אויפקלערן דעם אמת,...
חוזק'ט ער אפ פון אלע ערליכע אידן ,פון אלע תלמידי חכמים ,פון
אלע גדולי ישראל .ער פרעדיגט כסדר אין זיינע דרשות ,אז זיי
זענען פגום און טמא ,ווייל זיי זאגן נישט קיין משניות .זיינע
בחורים ווייסן אז מען דארף זיך היטן פון יעדן ערליכן איד ,וואס
איז נאר א שטיקל בעל השפעה ,ווייל ער איז טמא מיט חטאת
נעורים.
♦ ער האט א פה דובר נבלה! – דאס איז אויך איינס פון זיינע
טאקטיקן צו כאפן בחורים ,דורך רעדן צו זיי דברי נבלה אפען,
כאילו עס איז קיין שום עבירה נישט .און וויבאלד דברי נבלה
האבן א כח המושך )כמבואר בגמ' חגיגה יא ע"ב( ווערן די בחורים
נמשך צו דעם.
♦ אבער מיינט נישט אז ער רעדט נאר שטותים מיט ניבול פה ,אויב
אזוי וואלט דאך קיינער אים נישט אויסגעהערט ,ער פארשלייערט
עס מיט פייערדיגע ווערטער ,פון קדושה ,אמונה ,משניות וכדו',
אזוי האט עס א כח אריינצוגיין אין די הערצער פון די בחורים.
♦ וויבאלד אויף אזא וועג קענען די בחורים קיין שמחת החיים נישט
האבן ,האט ער געטראפן א וועג צו ערזעצן די שמחה אויף א
געפערליכן אופן :מען וועט זיך אנהערן מיט אלע ]אפי' שמוציגע[
מוזיק! מען וועט הערן מוזיק א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט!
הערט וואס ער זאגט ביי א דרשה :א איד דארף זיין בשמחה ,און
היינט איז א גרינגע זאך צו זיין בשמחה ,ווייל מען קען קויפן א
מאשינדל פאר ביליג ,וואס עס קומט אנגעפילט מיט אלע מיני
ניגונים ,און ממילא איז נישט קיין שום תירוץ אז מען זאל נישט זיין
בשמחה! מען מעג הערן אלע מיני ניגונים ,אפילו ,...זיי זינגען דאך
הייליגע פסוקים.
♦ ער חוזק'ט אפ פון די הארבקייט פון אן עבירה ,און פונעם חיוב צו
תשובה טון .ביי זיינע דרשות זאגט ער בפירוש פאר די בחורים:
עס זענען דא וואס לייגן אראפ די תשובה אזוי שווער ,מיט קבלה
און חרטה ,עזיבה! ניין טו תשובה פלעין ,זאג נאר פארן באשעפער
וואס דו האסט געטון און טו תשובה .האלט אין איין רעדן צום
באשעפער אפילו שטותים ,אבער זאלסט האלטן אין איין רעדן
צום באשעפער ...טו תשובה נאכאמאל ,טו תשובה נאכאמאל ,טו
תשובה נאכאמאל!
מיר מוזן באמערקן ,אז די פראבלעמען זענען אסאך גרעסער פון
וואס עס שטייט דא ,נאר פארשטייט זיך אליין אז מען קען נישט
אלעס ארויסשרייבן אויפן פאפיר!
***
באמת האבן זיך די אלע זאכן שוין אנגעהויבן איידער מען האט אים
ארויסגעווארפן פון וויען ,נאר דארט איז עס געווען במחשך

"אוי לאזנים שכך שומעות ,ואוי לעינים שכך רואות"!
דער בחור דרייט זיך נעבעך ארום מיט פייגלעך אין קאפ :ח"נ ,פ"ה,
שאול תחתית ,דאס דרייט זיך פאר זיינע אויגן א גאנצן טאג ווי א
ראד ,אזוי אז ער ווערט ממש טעראריזירט דערפון .און דער בחור
מיט זיין הייליגע נשמה ,וויל דאך פארט זיין ערליך און ריין ,אבער ער
ווייסט ביי זיך אז ער האט נישט צו פרעגן גארנישט פון זיין טאטן,
ווייל זיין טאטע איז ליידער אויך  ,... ...צוליב דעם איינעם חטא ,ווייל
ער זאגט נישט קיין משניות! ממילא האט ער נישט קיין אנדערע
ברירה נאר זיך מבטל צו זיין אינגאנצן צו וואס ער זאגט!
דער משוגענער איז מעיז פנים און זאגט :אז די גאנצע
אויפגעטראכטע מעשה ]אז מען דארף אלעס אוועקווארפן און נאר
'זאגן' משניות![ שטייט גאר פונעם הייליגן אר"י הק') ...חס מלהזכיר(.
ער רעדט צו די בחורים מיט 'פאטאס' :די אלע וואס מאכן אוועק
דיין 'זאגן' משניות ,זיי זענען גאר מתנגדים אויפן הייליגן אר"י
הקדוש! ווייל דער אר"י הקדוש איז דאך מגלה מורא'דיגע זאכן אויף
לערנען משניות ]און פון דעם האט ער פארגעסן אז דער אריה"ק
האט אויך מגלה געווען גרויסע סודות און תיקונים ,וואס מען איז
מתקן ווען מען דאווענט בכוונה! און פון דעם האט ער אויך
פארגעסן  -אדער האט ער עס קיינמאל נישט געוואוסט ,ווייל ער
האט קיינמאל אין אריה"ק נישט אריינגעקוקט  -אז דער אריה"ק
האט אויך מגלה געווען גרויסע סודות און תיקונים וואס פאסירן ווען
מען לערנט תורה ביגיעה ובעיון! ווי אויך האט ער פארגעסן  -אדער
קיינמאל נישט געוואוסט  -אז עס שטייט אין ספה"ק אז קיין
העכער'ס פון תורה בעיון איז נישט פאראן! נאר וויבאלד א בחור
קען נישט קיין אריה"ק ,ערלויבט זיך דער 'פארשוין' אים איינצורעדן
וואס ער וויל[ און ער שרייט ביי זיינע דרשות :לייג דיר אוועק דיין
אייגענעם שכל ,און זיי דיך מבטל צום אריה"ק ,און נעם דיך זאגן
משניות! ]ליידער :די טייערע צאן קדשים פאלגן אים ,זיי טוען דאס
נעבעך ערליך מקיים זיין ,זיי לייגן זיך אוועק דעם אייגענעם שכל אויף
הונדערט פראצענט ,און גייען נאך דעם 'פארשוין' בלינדערהייט ,כצאן
לטבח[.

אבער :כדי מען זאל אים נישט חושד זיין אז ער רייסט אויס מצות
כיבוד אב ,האט ער זיך מיט דעם אויך אן עצה געגעבן :ער רעדט
אסאך פון כיבוד אב ואם ,מען דארף העלפן די מאמע וואשן דישעס,
העלפן אנגרייטן פאר שבת וכדו' ,אלע טעכנישע זאכן קענסטו
פאלגן דיין טאטע און מאמע ,אבער :ווען עס קומט צו מסורת אבות
פון 'שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך' ,דארטן קומט ער
מיט א פרעכן שקר ,בשם רבותינו בעלי שו"ע ,אז דארט דארף מען
זיי נישט פאלגן ,ווייל דאס האט שוין מיט עבדות ה'.
און ווען מיר טאטעס גייען און וויינען צו אים] ,מיר זענען שוין
געגאנגען צו אים [,שעמט ער זיך נישט ,און ער ענטפערט אונז מיט
די זעלבע חוצפה ,אז אזוי שטייט אין "זיין" שו"ע !...
לאמיר גיין ווייטער אויסשמועסן באריכות וויאזוי ער רייסט ארויס
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 2יעדע זאך וואס די עלטערן שרייבן דא ,זענען דא צו הערן אויף די
טעיפס ,יעדער קען עס אליין אויסהערן.

מעשיהם ,קיינער האט נישט געוואוסט ,אלעס איז געווען בסתר.
איידער מען האט אים ארויסגעווארפן פון וויען ,האט דארט
געלערנט א בחור ,וואס דער טאטע האט אים מחמת איזה סיבה
ארויסגענומען פון וויענער ישיבה ,און אים אריינגעלייגט אין א
צווייטע ישיבה .האט דער 'צודרייטער' מחליט געווען ,אז ער דארף
זיך אננעמען פארן חינוך פונעם בחור ,ער וועט דאך חלילה באקומען
א "פארדארבענעם" חינוך ערגעץ אנדערש .איז ער געשטאנען אין
קאנטאקט מיט'ן בחור און האט אים אונטער געהעצט ,זאגנדיג:
אלע בחורים אין אנדערע ישיבות זענען פארדארבענע בחורים! אלע
מנהלים און ראשי ישיבות זענען ליידיג גייערס! ער האט
אריינגעלייגט אין דעם בחור א גיפט קעגן יעדן ראש ישיבה און
מגיד שיעור .פארשטייט זיך אז דער בחור האט נישט געהאט קיין
דרך ארץ אויף דעם פלאץ וואו ער איז געווען ,ער האט נישט
קאאפערירט מיט די סדרים! ער האט נישט געלערנט! ער האט
נישט געדאווענט! אזוי האט דער 'פארשוין' געדרייט מיט'ן בחור ,אז
ער זאל בע"כ דארפן צוריק אנקומען אויף 'וויען'.
ווען דער טאטע איז געוואויר געווארן ווער עס שטייט און העצט זיין
בחור ,האט ער פארגעהאלטן זיין זון ,וויאזוי קען א מענטש האבן א
רעכט דיך צו העצן קעגן די ישיבה וואו דיין טאטע האט דיך
אריינגעלייגט? – אבער דער בחור האט בכלל נישט פארשטאנען די
קשיא ,און האט נעבעך תמימות'דיג געענטפערט פארן טאטן" :וואס
הייסט? יואל ראטה האט דאך מיך ארויסגענומען פון שאול
תחתית"!...
נאך די אלע שוידערליכע פאקטן ,וועט אייך שוין גרינגער זיין צו
פארשטיין וואס דא איז פארגעקומען ,און פארוואס די בחורים האבן
אזוי פארפירט און געטומעלט ..
***
יעצט וועלן מיר צוריקגיין צום סדר המאורעות ,און ווייטער
פארציילן וואס האט פאסירט :נאכדעם וואס דער נידערטרעכטיגער
'פארשוין' האט געהאלטן זיין דרשה אז ער עפנט א ישיבה ,האט זיך
אנגעהויבן א מלחמה :די בחורים אין די וויענער ישיבה האבן לוחם
געווען ,סיי קעגן זייערע טאטעס ,אז זיי ווילן גיין לערנען אין יואל
ראטה'ס "ישיבה"! און סיי קעגן די הנהלת הישיבה ,וויאזוי האט איר
געהאט די 'חוצפה' ארויסצואווארפן דעם מנהל!
און ווער מיינט איר איז געשטאנען אונטער די גאנצע מלחמה?! דער
'פארשוין' בכבודו ובעצמו! ער צוזאמען מיט זיינע מיסיאנערן! ער
האט געשיקט מעסעדזשעס פאר די בחורים ,זיי זאלן זיך 'מחזק'
זיין ,זיי זאלן זיך נישט לאזן ,זיי זאלן איבערדרייען די ישיבה און
פארפירן .און די בחורים האבן טאקע אזוי געטוען ,מען האט
איבערגעדרייט די ישיבה ,מען האט פארפירט ביי די הנהלה ,עד כדי
כך :זיי האבן זיך געפערליך מתחצף געווען קעגן דעם רב שליט"א,
זיי האבן איבערגעדרייט זיין ספרים שטוב! און אויך אונטערגעצינדן
פייערס אין די ישיבה וכדו'.
פון די אנדערע זייט האבן זיי אנגעהויבן מוטשען די עלטערן ]עס
האט דעמאלס נאך נישט געהאלטן אזוי ווייט ווי עס האלט היינט,
אז א בחור וואס פילט אז ער וויל זיין אן "עובד ה'" ,מעג אנפייפן זיין
טאטע און קומען לערנען דארט על אפו ועל חמתו פונעם טאטן [,זיי
האבן געסטראשעט מיט אלע מיני אופנים ,...אלעס כדי מען זאל זיי
לאזן גיין לערנען אין די "מורא'דיגע" ישיבה] .דאס איז געקומען
ווייל זייער קאפ איז שוין נעבעך געווען אנגעשטעקט! זיי האבן
נעבעך נישט געזעהן א צווייטע וועג אין לעבן! אין אלע ישיבות
זענען דאך אלע בחורים פארדארבן! אלע ראשי ישיבות זענען ליידיג
גייער'ס! אלע זענען פגום! וכדו' ,נאר דורך דעם וואס מען גייט גיין
אויף זיין דרך! מען לאזט זיך אפ פון אלעם און מען זאגט משניות!
נאר דעמאלס וועט מען האבן עפעס א 'תיקון' אויף דער וועלט! און
דאס וועט זיי א צווייטער נישט לאזן טון ,נאר דער 'פארשוין'![...
אזוי פירן די בחורים א מלחמה ,שוין א צייט פון א יאר מיט א האלב,
און עס ווערט ערגער און ערגער .די בחורים ווערן מער חוצפה'דיג צו
די עלטערן .דאס ביסל בושה וואס די בחורים האבן געהאט פון
אנפאנג ,וועפט שוין אויס .בחורים וואס האבן אמאל נאך געהאט
אביסל דרך ארץ פאר זייערע עלטערן ,האבן עס שוין אינגאנצן
פארלוירן .און דער געמיינער 'פארשוין' שטייט אונטער די גאנצע
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מערכה.
אבער רבותי :מיינט נישט אז נאר די בחורים וואס האבן געלערנט
אין וויען זענען אין א סכנה .ניין .נאר יעדער בחור אין סיי וועלכע
ישיבה איז אין געפאר ,ווייל עס איז א מחלה המדבקת ,עס קלעבט
זיך אן אויף אנדערע בחורים אויך רח"ל .עס האלט שוין היינט אזוי
ווייט ,אז די בחורים וואס זענען פארכאפט ,גייען ארום אין די
ישיבות וואו זיי לערנען ,אדער סתם צו חברים ,און ווי נאר מען זעט
אז א בחור איז א 'מבקש' ,ער זוכט עפעס העכערס ,הייבט מען אן
רעדן צו אים ]פארשטייט זיך אלעס באהאלטן[ גיפטיגע רייד ,און
מען רעדט צו אים אזויפיל ,ביז ...ביז ווען מען זעט אז דער בחור איז
שוין 'מוכשר' ,דער באדן איז שוין גענוג רייף ,דאן הייבט זיך אן וועבן
ארום אים א נעץ פון מיסיאנערן ,קודם רופט מען אים
באהאלטענערהייט צו די התועדות'ן ,נאכדעם קומט מען אים שוין
מחזק זיין ,עס קומט א פינף און פערציג יעריגער איד מיט א גרויסע
בארד ]דאס איז דער שענדליכער מיסיאנער מרדכי יונה שיק ,וואס
גייט ארום איבעראל [,און וואו נאר דער בחור זאל זיך געפונען,
קניפט ער אן א קשר מיט אים ,און די גיפט הייבט אן צוביסלעך
אריינטראפן אין אים ,ביז ...איין שיינעם טאג ,ווי א דונער אינמיטן
העלן טאג! זאגט ער פאר זיין טאטן" :איך וויל גיין אין יואל ראטה'ס
ישיבה"!
דער בחור הייבט אן קומען מיט די אלע גיפטיגע הסברים ,אז נאר
דארט ...נאר דארט ,...און דער טאטע וואס זעהט אז פרעמדע הענט
האבן פון אים מיטאמאל ארויסגעריסן זיין בחור ,הייבט יעצט אן
רעדן צו אים ,ער פרובירט אים מסביר זיין ,אז די גאנצע זאך איז
נישט געשטויגן און נישט געפלויגן ,עס איז בלויז צודרייטע דמיונות
וכהנה וכהנה ,אבער ...ער רעדט שוין צו א וואנט ,דער סם איז
אריינגעגאנגען אין אים ,ער איז שוין מקושר אהין ,עס ברענט אין
אים און עס העלפט שוין גארנישט.
]נאך א געפערליכע חוצפה פון זיי :די אלע עלטערע יונגעלייט ,וואס
באלאנגען צו די כת וואו ער באלאנגט ,גייען ארום צו די בחורים און
זענען זיי "מחזק" :בחורים! עטס זאלטס ענק נישט לאזן פון קיינעם!
]און אוודאי נישט פון די עלטערן [...און זיי קומען מיט גאנצע פורים
תורה'ס אז עבדות ה' איז העכער כיבוד אב ,און מיט די סלאגאנען:
מיר האבן אויך נישט געפאלגט די טאטעס ,נאר אזוי זענען מיר
אויסגעוואקסן ]און וואס זענען זיי אויסגעוואקסן?! פשוט'ע
מיסיאנערן![ וכהנה וכהנה ...אזוי דרייען זיי זיך ארום אין אלע
ישיבות און געבן 'חיזוק'.
***
איצט כדי אייך צו געבן א שטיקל בילד וואס עס קומט פאר אין זיין
"מקום" – וואס ער רופט מכלומר'שט "ישיבה" ,וועלן מיר
אראפברענגען עטליכע פאקטן:
♦ א בחור וואס האט דארט געלערנט פארציילט :ער איז בעקיפין
מעודד] ,ער קען עס נאך נישט ארויסזאגן פון מויל בפירוש ,אבער
מיט די צייט וועט די חוצפה גרעסער ווערן ,וועט ער עס שוין זאגן
בפירוש [,אויב די בחורים וועלן האבן סעלפאן'ס וועט מען קענען
האבן א התקשרות צום רבי'ן ,דורך טעקסט מעסעדזשעס! און
וואס מיינט איר :דער רבי האט געזאגט א ווארט ,און יעדער...
]אפשר זענען געווען געציילטע יוצאים מן הכלל[ צי דער טאטע
איז מסכים צי נישט ,דאס איז נישט זייער דאגה ,ווייל האבן
התקשרות צום רבי'ן איז א חלק פון עבדות ה' ,וואס דאס שטייט
דאך שוין אין "זיין" שו"ע אז מען דארף נישט פאלגן א טאטן.
אבער דאס אז דער בחור האט א סעלפאן וואס האט אין זיך
אינטערנעט ,דאס איז שוין פאר דעם 'פארשוין' נישט אנגעגאנגען.
זאל זיך דער טאטע פארענען מיט דעם .נאר אזויפיל :אויב די
אינטערנעט איז אנגעצינדן געווען אין ישיבה ,האט מען עס
צוגענומען ,און צוריק געגעבן ביינאכט ווען מען איז אהיים! איי ער
האט אינטערנעט מחוץ לכותלי ישיבה?! דאס איז שוין דעם טאטנס
דאגה] ...איין מינוט :ווער זאל זיך ספראווען מיטן פראבלעם ,דער
"טאטע" אדער דער "מנהל" ,אויפן טאטן פייפט דאך דער בחור ,און
מחוץ לכותלי ישיבה נעמט דער מנהל נישט קיין אחריות ,איז ווער
יא? – וצ"ע[.
♦ ער שרייבט אין א בריוו צו א בחור :דינג דיר א  !P.o, boxכדי איך

האט געדויערט ביז איך בין געוואויר געווארן אז ער זיצט דארט ביי
יואל ראטה אין ישיבה .ווען איך האב פרובירט ארויסצונעמען מיין
בחור פון דארט מיט געוואלד ]איך האב ל"ע דעמאלס געליטן אויף
יענע מעשה ,רח"ל[ ,האט ער געזאגט פאר מיין בחור ער זאל מיר
זאגן :ווילאנג דו וועסט מיך נישט אפלאזן וועט די מחלה דיך נישט
אפלאזן! שומו שמים א קינד זאל דאס זאגן פאר זיין אייגענע מאמע
אין פנים אריין!
סוף כל סוף איז מיין זון אינגאנצן אנטלאפן פון מיר ,ער איז נישט
אהיים געקומען פאר פיר חדשים ,און האט במשך די צייט קיינמאל
נישט גערעדט צו מיר .ווען איך האב בר מצוה געמאכט מיין אנדערע
יונגל ,האב איך אים געשיקט א מעסעדזש ,אז איך מאך בר מצוה,
און איך וויל ער זאל קומען צו די בר מצוה .אבער ער איז נישט
אנגעקומען!...
היינטיגן טאג ,ח' אדר תש"ע ,האב איך באקומען א באזוך פון די acs
] ,[agency of child servicesאון זיי האבן מיר געזאגט :אז מיין
בחור האט אריינגעגעבן א קלאגע "קעגן זיין אייגענע מאמע" ,אז זי
 abusedאירע קינדער!
איך האב געהערט זאגן אז ער דרייט זיך ארום דארט אין ישיבה און
זאגט :אפילו מיין מאמע לאזט מיך נישט דא זיין ,פונדעסטוועגן בין
איך דא ,ווייל מיין מנהל האט מיך מער ליב ווי מיין מאמע!
טייערע אידן איך בעט אייך ,פארשטייט מיין צער און מיין ווייטאג,
און פרובירט צו טון אלעס ,כדי צו מאכן א סוף פון די קליפה! – ביז
אהער וואס די מאמע פארציילט .קאמענטארן זענען איבעריג.

זאל דיר קענען שיקן בריוון ,און קיינער זאל דאס נישט קענען
זעהן!
♦ ער האלט אין איין שרייען :יעדער בחור איז מחויב צו ברענגען נאך
א בחור! מען דארף רחמנות האבן אויף די בחורים פון די גאס ,מען
איז זיי נעבעך נישט מחנך!
***
לתועלת הדברים :טוען מיר מיט גרויס צער ,און מיט א טיפע
ווייטאג ,אראפשרייבן די אלע שוידערליכע פאקטן וואס האבן צו
אונז פאסירט! כדי מען זאל פון דעם פארשטיין די גרויסע
שעדליכקייט פון די חיות טורפות ,און היטן די קינדער מיט זיבן
אויגן פון זייערע פינסטערע נעגל! ליינט און שטוינט:

א מאמע פארציילט:
מיין בחור האט געלערנט אין וויען ביי יואל ראטה ,ווען די ישיבה
האט אים ארויסגעווארפן ,האב איך ארויסגענומען מיין בחור פון
דארט ,און אים אריינגעלייגט אין די נייטרא ישיבה .אבער אזוי ווי ער
איז שוין ליידער געווען אנגעשטעקט מיט די אלע משוגעת'ן ,און ער
האט געהאט א כסדר'דיגע קאנטאקט מיט יואל ראטה ,איז ער אים
געשטאנען אונטערן רוקן ,און אים נאכאנאנד אונטערגעהעצט ,אז
ער זאל נישט לערנען קיין שיעור עיון חלילה ,ער זאל נאר זאגן
משניות וכדו' ,אזוי וועט ער בע"כ ארויספאלן פון ישיבה.
אזוי איז טאקע געווען .די הנהלה האט געזעהן אז דער בחור
קאאפערירט נישט ,מען קען מיט אים נישט גיין צום טיש ,האט מען
אים אהיים געשיקט אינמיטן זמן! ווען ער איז אנגעקומען אהיים,
האט ער אנגעהויבן צו פארפירן אז ער וויל גיין צו יואל ראטה אין
ישיבה .אבער פארשטייט זיך אז איך האב אים בשום אופן נישט
געלאזט אהין גיין.
דער בחור האט זיך אבער נישט געלאזט פון גארנישט ,ער האט
כסדר פארפירט אז ער גייט נישט אין ערגעץ נאר אהין ,אבער איך
האב אים בשום אופן נישט געוואלט לאזן.
איין טאג האט מיין בחור מחליט געווען אז עס איז נישט קיין תכלית
אזוי ,ער מוז האבן א ישיבה ,האט ער אנגערופן דעם מנהל פון
נייטרא און זיך געבעטן צו אים ,אז ער זאל אים צוריקנעמען ,ווייל
ער קען זיך נישט ארומדרייען אן א ישיבה.
האט אים דער מנהל געזאגט :איך נעם דיך צוריק זייער גערן ,אבער
ווען דו ביזט דא געווען האסטו איבערגעדרייט די ישיבה ,האסט
נישט געוואלט לערנען שיעור עיון ...וויאזוי קען איך איצט וויסן אז
דו ווילסט באמת יא מיטהאלטן? – ווייסטו וואס ,איך האב פאר דיר
אן עצה ,אז דו וועסט נעמען דארט ביי דיר אין שטאט א יונגערמאן,
און וועסט לערנען מיט אים פלייסיג גמרא בעיון פיר שעה א טאג,
איז אז איך וועל זען אז דו לערנסט פלייסיג אפאר וואכן ,וועל איך
דיך אי"ה צוריק נעמען!
מיין בחור איז געווארן אינגאצן איבערגענומען ,ב"ה ער האט אן
עצה! מען גייט אים שוין ענדליך צוריק נעמען אין ישיבה .אבער!
בעפאר מיין בחור האט פרובירט צו נעמען א יונגערמאן צו לערנען,
האט ער אנגערופן זיין רבי'ן "יואל ראטה" ,און האט אים פארציילט
וואס דער מנהל פון נייטרא האט געזאגט.
און דער נידערטרעכטיגער 'פארשוין' ,אנשטאט ער זאל אים מחזק
זיין ,און זיך פרייען אז ענדליך גייט שוין א בחור טרעפן א ישיבה ,איז
ער געווארן אינגאנצן צואווילדעוועט] ,ער האט געזען אז ער גייט
פארלירן א קאסטומער [,האט ער אנגעהויבן טרייבן ליצנות פונעם
מנהל" :לאמיר זעהן צי ער קען לערנען פיר שעה ברציפות?! ער וויל
דיך סתם משוגע מאכן!" – דער 'פארשוין' זאגט ווייטער פאר מיין
בחור :פארוואס דארפסטו בכלל צוריק גיין אין נייטרא? בלייב זיצן
אינדערהיים! דיין מאמע וועט צום סוף מוזן אויפגעבן! זי וועט
אויסשיסן אלע אירע קוילן ,און נאכדעם וועסטו קענען טון וואס דו
ווילסט!! ]עס איז דא א טעיפ פון ביידע שמועסן ,ווער עס וויל קען עס

פינף טאטעס פארציילן:

באקומען ביי די עסקנים[.

אזוי איז אים נעבעך געלונגען איבערצודרייען מיין בחור מן הקצה
אל הקצה .ער האט ווייטער פארפירט ,געמוטשעט און פארפירט א
לענגערע צייט ,ביז  ...ער איז אנגעקומען אהין אין זיין ישיבה.
וויאזוי? – איין שיינעם טאג איז ער נישט אהיים געקומען ...עס
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מיר אלע האבן פיינע בחורים ,וואס האבן געלערנט אין גוטע
'נארמאלע' ישיבות ,און געלערנט טאקע פלייסיג .אבער זיי האבן
אינצווישן געהאט קשרים מיט די פינסטערע חברה ,און דער
גיפטיגער סם איז אריין אין זיי מער און מער.
אין די לעצטע פיר וואכן האבן די אלע פינף בחורים צוביסלעך
געמאכט די לעצטע שריט :זיי האבן אן די וויסן פון די עלטערן,
]פארשטייט זיך מיט די פולע שטיצע פון די מאפיאנערן [,זיך
אויפגעהויבן איין פינסטערן טאג און אריבערשפאצירט צו דעם
"מקום".
מיר וועלן נישט אריין גיין אין די פרטי הדברים ,מיר וויל נאר
עטליכע נקודות פארציילן וואס מיט אונזערע קינדער האט
פאסירט.
איין טאטע פארציילט :ווען איך האב מיין בחור נישט געלאזט גיין
אהין ,און די גיפט וואס זיי האבן אין אים אריינגעלייגט האט אזוי
שטארק געברענט ,איז דער בחור  -נישט מער און נישט ווייניגער -
ארויסגעשפרינגען פון פענסטער ,אראפגעשפרינגען א גאנצן
שטאק ,כדי דער טאטע זאל אים נישט כאפן גיין אהין.
איין טאטע פארציילט :ווען איך האב געפרעגט מיין בחור" :היתכן דו
טוסט אזא זאך?! די ווילסט זיך צוקריגן מיט דיין טאטע און מאמע,
און מיט דיין גאנצע משפחה?! האט דער בחור  -נישט מער און
נישט ווייניגער  -מיר געענטפערט ... its your choice :דאס
מיינט ,אז איך האב מיר געמאכט מיין החלטה ,און דו נעם עס אן
וויאזוי דו ווילסט!!
עטליכע טאטעס פארציילן :ווען מען האט געצווינגען אונזערע
בחורים אהיים צוקומען ,זענען זיי געווארן ווילד ,און זיי האבן
געשריגן אויף די מאמעס] ,דאס האט נישט קיין אנדערע ביאור,
פארוואס האבן פונקט אלע געשריגן די זעלבע זאך ,נאר אז זייער
פירער האט זיי אזוי געהייסן" [,דו זעהסט יענע מאמע איז קראנק
ווייל זי לאזט נישט איר בחור קומען ביי אונז אין ישיבה ,דו וועסט
אויך קראנק ווערן"!
א טאטע פארציילט :ווען איך בין אריינגעגאנגען אין דעם "מקום"
ארויסצונעמען מיין בחור ,בין איך מיטגעגאנגען מיט מיין עלטערן
ברודער] ,דעם בחור'ס פעטער[ אן עלטערער איד ,א מרביץ תורה,
וואס מאכט שוין חתונה קינדער .איין בחור  -וויסנדיג פארוואס זיי
זענען דא  -איז צוגעגאנגען צו מיין ברודער ,און אים געזאגט :מען
זעהט אויף דיר אז דו האסט נישט מתקן געווען דיינע חטאת
נעורים!!

אויב איז דאס א מקום וואס אפילו גוטע גייען צוגרונד ,קען נישט
זיין אז שוואכע ווערן דארט געראטעוועט!!!
מען קען נישט זיין א נבל ברשות התורה ,און מיט דעם ראטעווען
בחורים!!!
מען קען נישט אויסרייסן מסורה ,און מיט דעם ראטעווען בחורים!!!
רעדט אייך נישט איין אז ער וועט ראטעווען אייער בחור ,ער האט
נאך קיין שום גוטס נישט אויפגעטון! אדרבה ,ער האט נאר חורבנות
אנגעזייט!!!
אדרבה איבערצייגט אייך אליין!
אדרבה ,לאמיר זיך טאקע ווענדן צו די טאטעס וואס האבן דארט א
בחור ,און זיי שטעלן א פראבע :חשוב'ער טאטע ,פרובירט א וויילע
רעדן מיט אייער בחור עפעס אין אידישקייט ,פרובירט אים צו
פארציילן עפעס פון "אייער" מסורה ,און הערט ביטע וואס ער
ענטפערט אייך .דאן וועט איר זיך קלאר איבערצייגן אז עס איז
דערנאך! מען קען צו זיי נישט רעדן! זיי זענען נישט אינטרעסירט צו
הערן פון אייך גארנישט ...זיי באלאנגען שוין צו עפעס א פרעמדע
רעליגיע!

אלע טאטעס זאגן :אונזערע בחורים זיצן יעצט אין דערהיים! דער
'פארשוין' האט טאקע אהיים געשיקט די בחורים ]ווייל ער האט
מורא אז די עלטערן וועלן מלחמה האלטן[ ,אבער ער האט זיי
בפירוש אנגעזאגט ,זיי זאלן נישט איינרוען ביז מען וועט זיי לאזן
צוריקגיין .זיי זיצן אינדערהיים און רודף'ן די עלטערן און טעראריזירן
זיי ,אז מען זאל זיי לאזן צוריקגיין צו דעם "מקום" .צומאל האט מען
שוין געדארפט רופן "הצלה" כדי צו ווארענען דעם בחור ,אז אויב ער
הערט נישט אויף טראגט מען אים אריין אין שפיטאל!!
א טאטע פארציילט :מיין בחור האט זיך שוין געוואלט 'ברעכן' ,האט
ער זיך צו מיר אנגערופן" :איך בין מסכים צוריק צוגיין אין מיין
פאריגע ישיבה' ,בתנאי' ]איר האט שוין אמאל געזען אז א בחור
נעמט זיך אויס 'תנאים' מיט די עלטערן?![ ,אז מען וועט מיך נישט
שטערן צו האבן קיין שייכות מיט יואל ראטה!
הייליגער באשעפער ראטעווע אונז פון די חוצפה פון אונזערע
בחורים!! העלף שוין אז עס זאל נעמען אן עק צו די פארשאלטענע
קולט!!!
***
ער טוט דאך אויף מיט שוואכע בחורים??
עס איז פאראן טאטעס וואס מיינען אז עס איז א געוואלדיגע ישיבה
פאר שוואכע בחורים ,מען רעדט זיי איין שיק אהין דיין בחור ,ער
האט אויף זיי א מורא'דיגן כח ,ער שטעלט זיי אוועק אויף די פיס,...
ווילן מיר דא קלאר שטעלן:
לאמיר שוין זאגן אז די אלע פאקטן וואלטן געווען אמת ויציב ,ער
טוט טאקע אויף פאר שוואכע בחורים ,און לאמיר פארגעסן פון
דעם טרויעריגן פאקט אז ער גזל'ט בחורים פון די גאס! אבער???
...וואס איז פשט אז ער נעמט גוטע בחורים און שטעלט זיי אריין
עם הנחש בכפיפה אחת?
...וואס איז פשט פון אויסלערנען א בחור ,אז מען דארף נישט
פאלגן א טאטן?
...וואס איז פשט פון גזל'נען בחורים פון די טאטעס ,אז ווען דער
טאטע כאפט זיך אז עס טויג נישט איז שוין צו שפעט?
...וואס איז פשט פון אויסרייסן לערנען תורה בעיון?
...וואס איז פשט פון אויסרייסן מסורה?
...וואס איז פשט פון אויסרייסן תפלה בכונה?
...וואס איז פשט פון חוזק מאכן פון תשובה?
...וואס איז פשט פון רעדן צו בחורים ניבול פה?
...וואס איז פשט פון אריינברענגען אין בחורים שמוציגע מוזיק?
...וואס איז פשט פון דעם אז מען קען זיך נאך געבן אלע תאות ,כדי
צו זיין פרייליך
...וואס איז פשט פון חוזק מאכן פון רבנים און אמת'ע ערליכע
אידן?
...וואס איז פשט פון חוזק מאכן פון די טאטעס?
...וואס איז פשט פון אריינברענגען א קרירות אין א בחור?
...וואס איז פשט פון אויסרייסן פון די בחורים ערנסטקייט,
התבטלות ,און הכנעה?
...וואס איז פשט פון דעם אז א בחור מאכט זיך זיין אייגענע
החלטה?
...וואס איז פשט פון דעם אז א קינד זאל זאגן פאר זיין טאטן :אז דו
וואלטסט געהאט יואל ראטה אלס בחור ,וואלטסטו אויך נישט
געהאט קיין חטאת נעורים?
מורי ורבותי דאס איז נישט קיין ישיבה פאר שוואכע בחורים!!!
דאס איז א ישיבה וואס מאכט שוואך בחורים!!!
די סלאגאן מיט וואס דער פארשוין באנוצט זיך" :עס איז א ישיבה
נאר פאר שוואכע בחורים" ,דאס איז נאר א שלייער ,דאס איז א
כיסוי אויף אלע מעשה נבלה וואס ער טוט אפ!
לאמיר זאגן אז ער רעדט דיבורים וואס זעען אויס ווי אמונה און ווי
התקשרות צום אויבערשטן ,אבער אז צווישן די שורות מאכט ער
חוזק פון אלעם ,צווישן די שורות גיט ער אריין א גיפט קעגן יעדן
ערליכן איד ,קעגן יעדן ראש ישיבה ,קעגן יעדן וואס לערנט שיעור
עיון ,איז וואס קען שוין פון אזא בחור בלייבן??? ...וואס קען שוין
פון אזא איינעם אויסוואקסן??? – ...אין בעסטן פאל וועט ער זיין א
נבל ברשות התורה!!!

יעדער טאטע ,אויב זעהט ער עס נישט איין היינט ,וועט ער
עס נאך אמאל איינזעהן!
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מיר וועלן נאר דא לאזן איין טאטן פארציילן א שוידערליכע מעשה
וואס מיט זיין בחור האט פאסירט:
איך בין זיך מודה ומתודה אז איך האב געמאכט א גרויסן טעות .איך
האב אריינגעשטעלט מיין זון אין דעם "מקום" פאר א יאר צוריק,
ווייל איך האב געמיינט אז די ישיבה וועט זיין גוט פאר אים .אבער
זומער זמן האב איך געזעהן אז מיין בחור גייט מטה מטה! דעמאלט
האב איך אנגעהויבן איינזעהן אז עפעס טויג נישט! איך האב
געמיינט אז איך האב נאך א השפעה אויף אים ,האב איך אנגעהויבן
רעדן צו אים כסדר .איך האב אים געזאגט :מיר האבן אן אנדערן
דרך ,מיר זענען נישט קיין ברסלב'ער ...אבער ער האט מיר קיינמאל
גארנישט געענטפערט .האב איך געמיינט אז ער איז מקבל מיינע
ווערטער.
בעפאר פארגאנגענעם ראש השנה קומט צו מיין זון צו מיר ,און
זאגט מיר :טאטי איך וויל פארן אויף אומאן!! – עס האט מיך
געכאפט ווי א דונער אינמיטן העלן טאג! איך האב אים גלייך
געענטפערט" :איך האב דיר שוין געזאגט כמה פעמים ,אז מיר האבן
גארנישט מיט ברסלב ,און דו פארסט נישט קיין אומאן!" – רופט
זיך אן מיין זון צו מיר נישט מער און נישט ווייניגער נאר ווי
פאלגנד" :אויב דו לאזט מיך נישט פארן קיין אומאן ,דעמאלט שנייד
איך מיר אפ די פיאות!"
ערשט דעמאלט האב איך איינגעזעהן ווי טיף מיין זון איז נעבעך
איינגעזינקען דארט ,ליידער .אבער איך האב אים געענטפערט מיט
א שטארקייט" :דו קענסט סטראשען מיט וואס דו ווילסט ,אבער
קיין אומאן פארסטו נישט"!
האט זיך מיין זון אויפגעהויבן און איז  ...אנטלאפן פון דערהיים!!
ווען איך האב געזעהן וואו עס האלט מיט מיין זון ,אז ער האט
אפגעהאקט זיין קשר מיט מיר ,בין איך אריבערגעגאנגען צו דעם
'פארשוין' ,און איך האב אים געבעטן בתחנונים :לאז ארויס מיין
בחור ,איך וויל נישט ער זאל מער לערנען דארט! – האט ער
אנגעהויבן צו דרייען מיט כל מיני שטותים והבלים שאין להעלותם
על הכתב ,צום סוף זאגט ער מיר :איך גיי אים 'נישט' ארויסווארפן!
אויב דער בחור קומט וועט ער דא בלייבן! – פרעג איך אים :אפילו
אויב איך לאז נישט?! האט ער נישט געהאט קיין שום פראבלעם
מיר צו ענטפערן אין פנים אריין :איך בין אראפגעקומען אויף דער
וועלט צו מחנך זיין שוואכע בחורים ,און איך קען נישט ווארפן קיין
בחור] ...להוי ידוע מיין זון איז בכלל נישט קיין שוואכע בחור! נאר
'זה דרכם כסל למו' ,צו מאכן יעדן פאר א שוואכן בחור ,אזוי ווי מיר
האבן שוין פריער געשריבן[.
עס איז שוין דורך זייט דעמאלט פינף און א האלב חדשים ,מיין זון
איז נישט אהיים געקומען צו מיר! ]ער שלאפט דארט אין
דארמיטארי ,און האט זיך גענומען א צווייטן טאטן [.מיין זון האט
נישט גערעדט צו מיר קיין איין ווארט! שוין פינף חדשים וואס ער
לאזט מיך נאס מאכן מיין קישן ,און באוויינען מיין קינד" :וואו ביזטו

נישט גלייבן אז היינטיגע צייטן אין שנת תש"ע קען אזא זאך
פאסירן .אבער מיר זאגן אייך קלאר ,אז ליידער ליידער ,יעדעס
ווארט איז אמת לאמיתו! הלואי וואלט דאס געווען א שרעקעדיגער
חלום ,הלואי וואלט דאס געווען נאר א דמיון ,אבער גלויבט אונז מיר
האבן נישט אפילו ווען צו חלומ'ען! ווייל אונזער צער און ווייטאג איז
אזוי גרויס ,אז מיר קענען נישט שלאפן ביינאכט .נאר מיר מאכן נאס
די קישענעס מיט טייכן טרערן ,בעטנדיג פונעם בוכ"ע ער זאל זיך
מרחם זיין ,אז אונזערע קינדער זאלן געראטעוועט ווערן פון דעם
'פארשוין' ,זיי זאלן אויסגעלייזט ווערן פון זייער זעהלישער תפיסה,
וואו דער נידערטרעכטיגער 'פארשוין' האט זיי אריינגעלייגט!
מיינט נישט טייערע אידן ,אז מען רעדט דא פון עלטערע בחורים.
ניין ,מען רעדט דא פון פערצן ,פופצן ,זעכצן יעריגע בחורים ,יונגע
קינדער שלא טעמו טעם חטא ,אויף זיי האט זיך דער 'פארשוין'
באוויזן צו משתלט זיין!
טייערע אידן! דער 'פארשוין' איז נישט א "צודרייטער" ,ער איז א
"שגץ"! ער איז א ראפאנירטער נידערטרעכטיגער רויבער! ער איז
גרייט פאר זיין פינסטערע גאוה פארדארבן יעדע בחור וואס ער קען
נאר!
צום שלוס ,שרייען מיר אויס צו אלע טאטעס פון טיפן הארצן:
היט אייערע בחורים ווי אן אויג אין קאפ! היט זיי פון די אלע
מיסיאנערן ]מרדכי יונה שיק אברהם משה שטראסער[! היט זיי פון
די אלע פארכאפטע בחורים! כ"ש וק"ו פון דעם משחית און מלאך
המות "יואל ראטה" אליין! עס בושעוועט א מגיפה צווישן די
בחורים! כאפט אייך בעוד מעוד איידער עס איז צו שפעט!
גיטס אריין אין אייערע קינדער און בחורים א שנאה ,זיי זאלן פיינט
האבן דעם כת השקרנים! און זיי זאלן נישט וועלן האבן מיט זיי קיין
מגע ומשא!
אויב וועט איר זען א בחור פון די "גרופע" זיצט און זאגט משניות
פלייסיג ,זאלט איר נישט כאפן דאס מינדעסטע התפעלות פון דעם!
איר זאלט וויסן :עס שטעקט נישט אין דעם קיין שום קדושה! דאס
איז פון די פארדארבענע גיפט וואס דער "שגץ" האט אין זיי
אריינגעלייגט! ער דערשרעקט זיי מיט א טעראר :אז יעדער וועט
גיין אין גיהנום! יעדער איז אין שאול תחתית! קיינער איז נישט
אפגעהיטן פון פגם ברית ,פון חטאת נעורים ,מיט די אלע
צודרייטקייטן! און דער תמימות'דיגער בחור וויל זיך נעבעך פון דאס
אלעס ארויסדראפען...
והא ראי' ,בחורים זענען זיך אויף דעם ממש מוסר נפש! בחורים
צוקריגן זיך מיט די טאטעס ,בחורים אנטלויפן פון דערהיים ,בחורים
אנטלויפן פון ישיבה! מיר האבן נאך נישט געזען אזא זאך אז א בחור
זאל האבן אזא מאס קדושה אין זיך פאר א צווייטע דבר שבקדושה,
פלוצלונג דא האט זיך די קדושה אזוי אויסטערליש צופלאמט?!
נאר וואס ,וויסן זאלט עטס אז דאס איז א סם ,נישט סתם א סם נאר
סם המות!! און עס האט קיין שייכות נישט צו קדושה!!!

נעבעך אריינגעפאלן"?
פאריגע וואך האב איך מחליט געווען אז איך האלט עס מער נישט
אויס ,איך גיי פרובירן אנקניפן א קשר מיט מיין זון .בין איך
אריבערגעגאנגען אין ישיבה ,צוזאמען מיט צוויי יונגעלייט .ווי נאר
מיר זענען אנגעקומען אין ישיבה האט ער מיך באמערקט ,האט ער
זיך געגעבן א גליטש ארויס און איז אנטלאפן!
עטליכע מינוט שפעטער האט איינער פון די יונגעלייט אים געזעהן
אריינגיין אין סאטמארן ביהמ"ד אויף מוירטל ,האט ער מיך צוריק
גערופן .ווען איך בין אנגעקומען צו מיין בחור ,האב איך פרובירט צו
רעדן צו אים" :שלום  – "...אבער ער האט ער זיך פון מיר נישט
וויסנדיג געמאכט!!! ]איינער פארשטייט דאס??  ...איך נישט![ ער
האט זיך אויסגעדרייט צו די וואנט ,און האט אנגעהויבן רעדן ...צום
אויבערשטן!!
איינער פון די יונגעלייט האט געוואלט אביסל מעורר זיין ביי אים די
געפילן צו זיין טאטע ,האט ער זיך אנגערופן צו אים" :דוד המלך
זאגט אין תהלים "כרחם אב על בנים" ,עס איז נישטא נאך א
גרעסערע רחמנות ווי א טאטעס רחמנות אויף זיין קינד ,דערפאר
בעט טאקע דעם אויבערשטן אז ער זאל רחמנות האבן אויף דיר,
אזוי ווי א טאטע האט רחמנות אויף זיין קינד" ...ווי נאר דער
אינגערמאן האט גענדיגט רעדן ,האט זיך מיין זון אויסגעדרייט צו
יענעם און געזאגט" :ווילאנג וועסטו נאך רעדן מינות וכפירה?!" –
און  ...ער האט זיך געגעבן א דריי אויס און איז אנטלאפן פון דארט,
איבערלאזנדיג זיין טאטן שטיין מיט א פארקלעמט הארץ.
טייערע אידן! מיין זון איז געווען א טייערער בחור ,און איך האב אים
פארלוירן! הלואי זאל עס נישט זיין אויף אייביג .דער מושחת לייגט
אריין אין זיי ממש משוגעת'ן .זיי זענען ממש פארדאופט פון אים.
און ווען מען רעדט צו זיי ,רעדט מען צו די וואנט!!
איך שריי אויס פאר יעדן :איך בין אן אפגעבריטער טאטע וואס האט
זיך אפגעבריט מיטן אהין שיקן!! לערנט אייך פון מיר און מאכט
נישט דעם טעות ,ווייל איר וועט אויף דעם ביטער חרטה האבן!
אויב איינער וועט פון מיינע ווערטער האבן א תועלת ,וועט דאס
אפשר זיין א כפרה אויף די געפערליכע עולה וואס איך האב געטון
צו מיין זונ'ס טייערע נשמה! בזכות זה זאל דער אויבערשטער
רחמנות האבן אויף מיר און אפווישן מיינע טרערן ,און מקיים זיין
דעם והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם! ביז אהער
פונעם טאטן וואס האט יא געשיקט אהין זיין זון.
מורי ורבותי :יותר ממה שקרינו לפניכם כתוב כאן!! ווי איר
פארשטייט אליין קען מען נישט אלעס מעלה זיין על הכתב .אבער
מיר האפן אז די פאר שורות אליין וועלן זיין גענוג אייך
אויפצושוידערן ביז צו די נשמה ,פונעם ביטערן מצב וואס דא טוט
זיך .מיר האפן אז עס וועט אייך נישט צורוה לאזן ,איר וועט מיטפילן
אונזער צער ,און איר וועט פרובירן צו טון וואס נאר איר קענט,
אויסצורייסן פון כלל ישראל דעם נגע צרעת!
מיר ווייסן בנאמנות אז איר וועט דאס נישט קענען גלייבן ,איר וועט
טייערע אידן רודערט אויף די וועלט! זעהט אז מען זאל עפעס טון צו ראטעווען אונזערע בחורים!
ווי עס שרייבן מיט ווייטאג
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דאכט זיך אז נאכ'ן דורך ליינען די בלוט-דורכגעווייקטע בריוו ,וואס די עלטערן האבן אראפגעשריבן! נאכן דורך ליינען די
אלע גניבות נפשות וואס דא קומט פאר ,ממש לעיני השמש! פארשטייט שוין יעדער" ,מה זה ועל מה זה" ,מען דארף קיינם
נישט "מסביר" זיין פארוואס מען שרייט ,ווייל :אז עס טוט וויי! שרייט מען!!
ווער עס וויל באקומען די טעיפ'ס ,זיך אליין צו איבערצייגן די אלע פאקטן! ]מיר האפן בקרוב צו דריקן ציטאטן פון די
דרשות ,עס צו פארשפרייטן צוזאמען מיט די טעיפס ,יעדער וועט אליינס קענען הערן וואס דא גייט פאר![ ווי אויך ווער עס
וויל צוהעלפן מכלה זיין די קוצים שבכרם ,מקיים צו זיין די פסוק ובערת הרע מקרבך ,ווי אויך ווער עס ווייסט פון פאקטן וואס
קענען צוהעלפן ,זאלן זיך פארבינדן מיט די עסקנים.
די טעלעפאן נומבער זיך צו מקשר זיין צו די עסקנים ,איז ).347-414-YOEL (9635
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