עטעטוד איז א זא וואס יעדער קע אי,
מע באקומט אי געווענלי ווע מע טוט א
'פאני' זא )ווער האט אפגעמאכט וואס מיינט
'פאני'?( ,אבער אי די לעצטערע יאר האט זי
עס אריי געכאפט ביי אונז איד או ספעציעל ביי
די פרישע יונגע אינגעלייטלי  ,או לאמיר אביסל
צונעמע די נושא.
דער עני איז אוי מענינא דיומא שטייענדיג
יעצט בימי בי המצרי וואס די בית המקדש איז
חרוב געוואר בעוו שנאת חנ )פאר די לומדי
'תורת ' :פאריגע וואכעדיגע שיעור ד" סד ,:די
מעשה מיט די תלמידי ר' עקיבא וואס זענע
נענש געוואר ווייל 'שלא נהגו כבוד זה בזה'( ,איז
טאקע יעצט דער צייט זי אביסל מתבונ צו זיי
אי דע עני .
אי וויל קלאר מאכ אז אי מיי ח"ו נישט צו
מקטרג זיי אוי" אידישע קינדער ,נאר פשוט
עפענע דע עול די אויג אז מע זאל אויפכאפ
דע פראבלע או זיי נזהר דערי .
שטעל דיר פאר א מעשה :או א ווינטערדיגע
פארנאכטס ,דו קומסט אריי או בית המדרש,
או דו טרעפסט דארט א איד וואס האט
געלערנט או דיי יארגאנג או ישיבה ,או ישיבה
האט דיר קיינמאל נישט געפאסט מיט אי צו
רעד פשוט ווייל דו ביסט דא א ' 'high classאו
ער איז א ' ,'low levelדער איד וואוינט נישט או
דיי געגנט או דו טרעפסט אי כמעט נישט ,או
אמאל אמאל ווע דו טרעפסט אי יא דרייסטו
זי אוועק נא פאר ער באמערקט דיר ,או
טאמער צו דיי גוט מזל האט ער דיר יא
באמערקט יאגסטו זי פונקט זייער שטארק ,או
א או וויי ווע ער טרעפט דיר ביי א חתונה פו א
חבר ביי די ברעיק ווע דו האסט נישט וואס צו
טוה או ער איז א קאזי דארט מיט א שטריימל,
או ער קומט צו צי דיר רעד או דו האסט נישט
קיי תירו $או דו שמייכלסט אזוי מיט א האלבע
שמייכל ,או ס'איז גוט באמערקבאר וויפיל
געדולד דו האסט צו אי.
נחזור לענינינו ,קומסטו אריי אי ביהמ"ד,
נא א פיינע נאכטמאל גרייט צו מנחה מעריב או
דערנא א שיעור מיט א חברותא ,או דו
באמערקסט דארט ביי סינק שטייט ער ,דו
פרובירסט אי צו איגנאריר אבער עס איז שוי
דערנא  ,ער האט דיר שוי באמערקט ,ער קומט
צו צי דיר מיט א ברייט וואס טוט זי  ,או ער
שמייכלט אזוי באטעמ'ט ,או דו גיסט א בורטשע
אונטער די נאז ,ער פרעגט דיר טאמער דו

וואוינסט דא אי געגענט או דו גיסט אי א קוק
א מיט א בליק וואס זאגט 'טשעפע זי אפ' או
ער דרייט זי אויס או וואקט אוועק א
אפגעפאטשטער.
די מעשה איז אפשר אביסל עקסטריע או
פאסט ענדערש ביי בחורי אבער ס'קע זי
פונקט אזוי מאכ ביי אלע עידשעס מענטש  ,צו
ווייל ס'איז שוי די דריטע מאל די ווא וואס ער
איז דיר געקומע פרעג וואס דיי נישט געזונטע
פעטער מאכט ,אדער ווייל ער איז פאריגע ווא
געוואר דיי מחות ווייל דיי שוואגער האט א
שידו געטוה מיט זיי פעטער'ס אייניקל או
ביי ווארט ביסטו געווע גע'פאנישט צו
שמועס מיט אי ,וכהנה וכהנה אסא סיבות
וואס פאסירט אז דו האסט נישט קיי נערווע
צו אי.
אבער לאמיר קוק אביסל פו די אנדערע זייט
וואס עס איז יעצט געשע  ,שטעל דיר פאר דיי
חבר קומט יעצט פונדערהיי ,ער האט היינט
געכאפט א פסק פו זיי באס ווי נישט צופריד ער
איז מיט אי ,או אז עס זענע דא גענוג איד
וואס ווארט אוי" די פאזיציע ,אהיי קומענדיג
האט אי זיי ווייב באוואש איבער
אויפגעווארפענע בעט מיט די שמו-$וועש וכו'
וכו' ,שמעלקעלע'ס רבי האט אי אנגעקאלט
מעלד וואספארא 'תכשיט'ל' ער פארמאגט או
אז שמעלקעלע איז היינט געזיצ ביי מנהל אי
אפיס א גאנ $נאכמיטאג ,ס'איז שוי די '29סטער
או ס'נישטא קיי זכר פו קיי רענט ,ועל כול
האט אי אפגעווארט אינדערהיי א מילכיגע
סאפער ,וכו' וכו' דו קענסט אליינס צולייג דא
פרטי פו די מעשה ,או ער איז געקומע אי
ביהמ"ד זי אויסליפטער אביסל ,דו האסט
טאקע נישט געדארפט וויס אז ער האט געהאט
א שווערע טאג ,אבער וויאזוי פלעג אונזערע
רבי'ס זאג 'כי באפ הרגו איש' מיט א קרו
פונע נאז קע מע אוועק לייג א מענטש.
או אפילו טאמער האט געהאט גאר א גוטע
טאג או אלעס איז אי געגאנגע גוט ,נישט
אימזינסט זאג אונז חז"ל' ,גדול המלב שניי
יותר ממשקהו חלב' ,או שטעל דיר אליינס פאר
וויאזוי דו שפירסט זי ווע איינער 'באגיסט דיר
מיט עטעטוד'...
די עפיזאד איז נאר א משל ,אבער מע קע
נא דערצייל צענדליגער אזעלכע משלי ,ווע
דיי שוואגער מאכט באווארפ או זיי שוהל ,דו
קומסט פו די אנדערע עק שטאט צו קריכ מיט

דיינע ארבעה בני או דער גבאי צייגט דיר א
אוי" א ארט אז ער 'קומט געווענלי נישט צופרי'
או צו דיי מזל איז ער יא געקומע  ,ער שיקט דיר
אוועק מיט א אנגעבלאזענע פני ,הלמאי איינער
האט זי דערוואגט צו זיצ אוי" זיי פלא ,$אודאי
איז ער גערעכט ער צאלט געלט פאר זי ,$אבער
טראכט אריי וויאזוי אונזערע זיידעס פלעג
פארשיק פו זייערע פלעצער )סייד דיי זיידע
א פארביטערטע מלחמה
איז געווע
איבערלעבער( מיט א שמייכל או א ווארימע גוט
שבת )ווער געדענקט נא ווע א 'נארמאלע
מענטש' או וויליאמסבורג פלעגט גריס גוט
שבת אפילו פרעמדע וואס מ'האט געטראפ
אויפ גאס ,היינט זאלסטו זי דערוואג צו גריס
א אינגערמא וואס דו קענסט זיי ברודער ,ער
וועט דיר געב צו פארזיכ א פארציע עטעטוד(
או העלפ טרעפ א צווייטע פלא) ,$אונזערע
זיידעס בכלל האב געהאט מער כבוד פאר
מענטש אפילו זיי וואלט געקענט זיי זייערע
זיידעס(.
אבער די קשיא גייט טיפער! פארוואס
קוקסטו א די מענטש וואס קומט אריי צופרי
אי ביהמ"ד מיט צוקנייטשטע פיאות מיט
אזעלכע בייזע בליק ? קוד כל איז אי
באקוועמער אזוי ,אבער פארוואס דאר" ער זי
בכלל פארענטפער פאר דיר אדער רויט ווער ?
ער האלט דא אז דאס איז נארמאל או דו
ביסט נישט נארמאל )וואס איז דאס בכלל
'נארמאל'? ווער האט אפגעמאכט וואס דער גדר
איז ,או וואס ס'הייסט משוגע?( זאג אי א
ווארימע 'גוט מארג ' מיט א שמייכל ,דו האסט
אי געמאכט די טאג ,או אסא מאל קע איי
ווארימע שמייכל ראטעווע א מענטש פו
אונטערגאנג!
אי וועל ענק אויסזאג די סוד פארוואס די
עני ברענט מיר אזוי ,אי האב א פעטער אי אר$
ישראל וואס האט קע"ה א שטוב מיט קינדער או
ער יושב אוהל שוי יאר לאנג ,א תלמיד חכ
עצו ,מיט  2יאר צוריק האט ער ב"ה א שידו
געטוה מיט זיי עלטסט טאכטער למז"ט ,ווי
פארשטענדלי האב אי באקומע א טעלעפאו
קאל א ווא נאכ שידו פו מיי פעטער אז ער
וויל ארויס קומע אוי" אמעריקע או גיי נא
צדקה או ער האט מיר געבעט היל" ,אי האב
אי גאר שטארק ארויס געהאלפ או אי
צוגעשטעלט פו אלע גוט דא אי אמעריקע אז
ער זאל זי שפיר באקווע או קענע גיי נא
געלט מיט הרחבת הדעת.

מיי פעטער איז דא אנגעקומע שבור ורצו$

קיי רעדע ,ער האט מיר געבעט אי זאל טוה

צונע או ער האט אי אזוי אפגעפאטשט,

ווי יעדער קע זי פארשטעל  ,ער האט איבער

וואס אי קע או די איבעריגע וועט ער בארג

האבע אי מסביר געוועז אז טאמער גייט ער

געלאזט אינדערהיי זיי גאנצע האב או גיטס

פו גמ"ח' או וועט אנפאנגע צו דרייע וכו' וכו',

אזוי ממשי זיי וועט ער פשוט פארטרייב

או ער איז יעצט זקוק אי אנדערע מענטשנ'ס

יעדער פארשטייט אז דאס מיינט זעלבסט-

מענטש פו זיי געזעלשאפט ,ס'איז מיר אוי

רחמנות ,ער האט געפאקט בושות וחרפות נאר

מארד...

נישט געווע בא'טע'ט צו רעד מיט אי ,ס'איז

פו טראכט צו דארפ ארו גיי נא געלט צו
מענטש  ,אבער קיי צווייטע ברירה האט ער
נישט געהאט ער מוז דא האב אוי" הוצאות
החתונה.

יעצט איז אזוי אי פרוביר יעצט צוזא צו
שטעל געלט פאר מיי פעטער דערווייל גייט עס
גוט דער עול איז ווארי או עס קוקט אויס ווי
מ'גייט צוזא שטעל א גרויס חלק פו די חתונה,

אי בי דא זייער א פארנומענע מענטש

אבער דער גבאי פו יענע ביהמ"ד האט לכאורה

האב אי נישט געקענט גיי א גאנצע צייט

נישט קיי אהנונג וואס ער האט דא אפגעטוה ,

צוזאמע מיט אי אבער אי האב מסדר געווע

ער איז זי

אז יעדע טאג זאל איינער גיי מיט אי אי

פארגעס פו די גאנצע מעשה ,מע קע אי

ביהמ"ד ביי די מניני ,או אי פלעג ביינאכט גיי

אפשר ד זיי לכ" זכות אז ער איז פונקט געווע

מיט אי צו מענטש אינדערהיי.

נערוועז או ער האט באמת נישט געמיינט

דע דריט טאג  7צופרי רופט ער מיר א
נישט מער או נישט ווייניגער ,ער וויל אי זאל
אנרופ דע טרעוול-אגענט ווייל ער פארט היינט
צוריק! אי בי דערשראק געוואר או אי האב
געוואלט אריבער גיי צו אי אבער ער זאגט מיר
אז ער גייט שוי יעצט אריבער צו זיי אכסניא ער
פאקט זי צוזא או ער וויל שוי פאר ...
אי האב אנגעקאלט דע איד וואס איז
געגאנגע מיט אי יענע טאג או אי פרעג וואס
עס האט פאסירט ,זאגט ער מיר אז אינע
ביהמ"ד ווי ער איז יענע צופרי געגאנגע נא
געלט איז דא א נערוועזע גבאי ,או ווע ער איז
אי געגאנגע פרעג צו ער מעג אויסקלאפ ביי
די מניני כתקנת ביהמ"ד האט ער אי
אנגעקוקט מיט א בייזע בליק או אי געזאגט אז
א צווייטע 'שנארער' האט שוי געבעט דע
היינטיג טאג או חו $פו דע איז נישט שיי צו
באלעסטיג די מתפללי ...מיי פעטער האט עס
ממש נישט אויסגעהאלט או ער האט זי
אויפגעהויב או אהיי געפאר  ...אי האב אי
פרובירט אפצוהאלט אבער עס איז שוי נישט
געווע צו ווע צו רעד  .אי בי ווייטער ארו
געגאנגע דא אי אמעריקע צוזא שטעל געלט,
או עס אפגעשיקט קיי אר $ישראל.
פאר  2וואכ צוריק האט מיי פעטער ב"ה א
שידו געטוה מיט זיי צווייט טאכטער בשטו"מ
ווע אי האב אי גערופ אפגעב מזל טוב האב
אי אי געפרעגט וואס זיי פלא איז זאגט ער
מיר אזוי ,פאר קיי אמעריקע איז אפילו נישט

ווייטער געגאנגע זיי וועג או

אראפצוקלאפ מיי פעטער ,אבער למעשה האט
ער דא חרוב געמאכט א איד מיט זיי משפחה...
ווע ער זאגט אי ווע די זעלבע ווערטער מיט א
שמייכל מיט א גוט ווארט או חיזוק אוי" ווייטער
וואלט ער פשוט דערפרייט א צובראכענע איד.
א ירושלמי האט מיר אמאל געזאגט ,ער האט
שוי עקספיריענס מיט גיי נא צדקה ער קומט
אוי" אמעריקע יעדע צווייטע יאר ,דערציילט ער
מיר אמאל אוי" א איד וואס גיט גאר שיינע
סכומי פאר יעדע איד פו אר $ישראל וואס
קומט דא נא צדקה אבער ער גייט קיינמאל
נישט צו אי ,זייער פשוט די ערשטע  2מאל
וואס ער איז דא געווע איז ער ארוי" צו אי או

פאר קיינע נישט בא'טע'ט צו שמועס מיט
איינער וואס האלט זי פאר א העכערע לעוועל
יעדע

ווי

)אדער

קומט

פו

עס

אראפגעקלאפקייט אז טאמער וואט מע מיר
זעה רעד מיט זרח' מיינט דא עס אז אי בי די
זעלבע לעוועל ווי אי( ,אפילו דו האלטסט מיר
נישט פאר א 'לאו קלעס' וויל אי צו דיר נישט
רעד עס ווייזט אוי" פארדארבענע מידות ,כולנו
בני איש אחד נחנו ,מיר זענע אלע קינדער פו
הקב"ה או אפילו א דו האלטסט אז דו ביסט
קלוגער פו

יענע איז ער אוי

דע

אייבערשטענס א קינד ,כל שכ ווע עס פעלט
אי באמת גארנישט נאר דו האסט נישט קיי
נערוו צו אי ...דאס איז ריכטיגע שנאת חנ.
עס קע זיי אז די משלי וואס אי האב דא
געשריב איז אביסל עקסטריע או דו קענסט
טראכ אז דו ביסט נישט אזא שלעכטער ,אבער
עס מוז נישט זיי אזוי עקסטריע חרוב צו מאכ
א איד ,אסא מאל קע דער מכה בפטיש זיי
אפילו ממש א קליי ווארט אדער א קרו מיט די
נאז ,מע דאר" זייער נזהר זיי ווייל מע קע
קיינמאל נישט וויס וואס יענער מאכט נעבע
מיט.

ער האט אי אויפגענומע מיט אזא מי עטעטוד

לענינינו ,מיר האלט יעצט בימי בי המצרי,

אז עס איז אי פשוט פארגאנגע דע אפעטיט,

לאמיר אלע זי זעה צו פארבעסער או ליב

די ערשטע מאל האט ער געמיינט אז ער איז

האב יעדע איד 'אהבת חנ' ,געב א שמייכל

פונקט אי א נישט גוטע מוד אבער נאכ צווייט

פאר א צווייט איד 'גדול המלבי שניי' עס קע

מאל האט ער אפגעמאכט אז ער גייט מער נישט

ראטעווע דורות ,לאמיר אפגעב כבוד איינער

צו דע איד נא צדקה ,ער האט מיר געזאגט אז

פאר צווייט  ,או אפילו דו האסט פונקט נישט

ער פרייעט זי אסא אסא מער צו דע איד

קיי געדולד צו אי אדער דו יאגסט זי באמת ,א

וואס גיט אי א קוואדער אדער  50סענט מיט א

שמייכל דויערט א סעקונדע או עס קאסט נישט

שמייכעל או א חיזוק ווארט ,ווי צו יענע'ס גאר

גארנישט פאר נות אבער טוט אוי" א געוואלד

גאר שיינע סכומי א א שמייכל מיט עטעטוד.

פאר מקבל ,גריס אי מיט געפיהל ,או דו האסט

אי קע נא שרייב אסא משלי פו איד

געמאכט זיי טאג.

וואס געב אימזינסטיגע עטעטוד פאר ציבור,

או דע זכות זאל מיר שוי זוכה זיי אז

אי וויל זיי אלע זאג וואס אי האב אמאל

הימי האלו יתהפכו לששו ולשמחה או מיר

געזאגט פאר מיינס א חבר ,אי האב געשמועסט

וועל אלע צוריק אהיי גיי כאיש אחד בלב

מיט אי ווע אינמיט איז צוגעקומע איינער צו

אחד ,במהרה בימינו ,אמ .

ווע מיי חבר האט נישט געהאט צופיל געדולד

