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פארווארט:
א

קרעטשמע באשטייט פון א קליין הייזקע ,א דאך מיט
פיר ווענט ,טישן און בענק ,אן ארעדנאר ,א מאשקע וואס
שטייט און סערווירט דעם ציבור מיט כלערליי משקאות,
איבערבייס ,א נייעס ,און וואס נישט.
א שטאל פאר די פערד און א זאפאס פון היי זיי צו זעטיגן .א
ברונעם פאר וואסער און א קאמער פאר האלץ .א קעלער פאר די
פעסער וויין און א ברענער צו מישן די קאניאק.
א אויוון צו הייצן מיט א קוימען העכער איר ,שטובער צו שלאפן,
און א קיך וואו די קעכער טוט אנרעכטן זיינע פעטע מאכלים .די
געשמאקע ריחות פון ברוינפן ,וויין ,און האלעפטשעס ,מישן זיך
צוזאם מיט א דינעם גערוך פון האלב פארברענטע קוילן אינעם
אויוון ,וואס אינאיינעם פארמירן זיי א געשמאק רואיג ווינקל וואו
זיך אפצושטעלן כאפן דעם אטעם.
אלטע הילצערנע טישלעך מיט האלב צופאלענע בענק ,א
פאדלאגע מיט מער לעכער וואו האלץ ,און א שיפע פענסטער
האלב אויסגעשאסן .רויעך פון די לילקעס שפארן ארויס פון די
שפאלטן ,און שטופערישע קולות הערט זיך פון יעדן ווינקל.
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רשות פון די מערכת.

פאליטיק און פויערישע נייעס ,מסחר און מחקר ,מעדעצין און
השקפה אלעס ווערט דארט דעבאטירט ,ארום גלאזערנע באטלעך
האלב ליידיגע און פולע ,גלעזלעך הויעך א מאס ,און די טעגליכע
צייטונגען אלעמאל.
אז עס איז נישטא קיין קרעטשמע אין דארף איז נישטא קיין
סוחרים ,קיין יריד ,קיין האנדל ,קיין עקענאמיע ,קיין תושבים ,קיין
אינוועסטירער .גארנישט .אן א קרעטשמע איז נישטא וואו צו
פארברענגען ,וואו צו זיצן און שמועסן ,שליסן א געשעפט ,אדער
סתם טרונקן א גלעזעלע בראנפן.
א דארף אן א קרעטשמע ...איז קיין דארף נישט!

אז וועגענער זענען טראנספארמירט געווארן צו קארס ,און אן
אויוון צו סטיעם .די לולקעס צו עלעקטראנישע צוגרעטלעך ,און די
אסור לדבר בשעת התפילה טעוולעך צו נאו סמאקינג ...די צייטונגען
אויף וואצעפ ,און די ברונעם צו סינק וואסער ,איז “קרעטשמע" אויך
געווארן א צווייטע מהות.
“קרעטשמע" איז היינט די זעלבע אלטע בא'חנ'ט ווינקל ,און אפשר
נאך שענער .אויך דא קומען פון אלע סארטן ,און אויך דא זיצט מען
און מען פארברענגט געשמאק.
א קאמבינאציע פון 'פארברענג' און 'מסחר' איז קרעטשמע,
געמישט מיט א ווינקל פאר חסידות און מוסר .ארטיסטן מיט זייערע
מאלערייען שטייען ווייטער יעדער ביי זיין ווינקל ,און די מער וואוילע
פרובירן ארויסצוהעלפן מיט וואס שייך.
איש את רעהו יעזורו ,ארום די טישן ווערן געשמועסט ,אפילס און
צדקה גייער ,בעטלער און עמך שנארער אלע גייען ארום באפרידיגט.
הומאר און מוסר אלעס ביינעזאם .אונטער שטרענגע השגחה צו
יעדע צייט.
א וועלט אן א קרעטשמע ...איז קיין וועלט נישט!
ווען דער וואסער טרעגער איז געביטן געווארן צו 'פלאמבער' ,און
דער בעל עגלה צו טעקסי דרייווער .דער בעטלער מיט צושליסענע
בגדים צו א פאנדרעיזער מיטן גראדן היט ...און דער שניידער צו א
רייכן ביזנעס מאגנאט פון קלאודינג .אזוי אויך האבן די קרעטשמע
אויפגאבעס געביטן קאלירן .פונקט ווי אן אן ארענדאר איז נישטא
קיין קרעטשמע ,און אן קיין קונים בלייבן די פעסער שנאפס אין
קעלער ,די זעלבע אקוראט איז מיט אונזער היינטיגע קרעטשמע.
א קרעטשמע אן די געטרייע הנהלה ...איז קיין קרעטשמע נישט!
א קרעטשמע אן די חשובע טאלאנטפולע שרייבער ...איז קיין
קרעטשמע נישט!

די ארויסגעבער
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א גראם מיט טעם
דער הייליגער רמב''ם רבינו משה בן
מימון ,באקאנט איבער די וועלט מיט
זיין גרויסען חיבור 'יד החזקה' ווי ער
לערנט אויס דעם איד וויאזוי צו פירען זיין
טעגליכען סדר היום כהלכה ,און מיט זיין
געוואלדיגען פירוש אויף משניות .דער
גדול בענקים וואס האט געשריבען דעם
מורה נבוכים ,איז אויך געווען באשאנקען
מיט א זעלטענע ידיעה אין חכמת
הרפואה ,און ווי באקאנט האט ער טאקע
געדינט אלס לייב דאקטער ביים קעניג
אין פאלאץ ,וואו זיין תפקיד איז געווען צו
פארזיכערען דעם סולטאן'ס געזונט אין
אלע אומשטענדען.
אבער דער המון עם ,די פשוט'ע
מענטשען וואס האבען געוואלט באקומען
רפואות פונעם גרויסען רופא ,ווען האט דער
רמב''ם געהאט צייט פאר זיי? ער איז דאך
געווען פארנומען מיט לערנען און שרייבען
זיינע חידושים ,און אין זיין פרייע צייט איז
ער דאך געווען אין פאלאץ .דערפאר האט
דער רמב''ם איינגעפירט דעם סדר אז יעדן
טאג אויפען וועג צום קעניגליכען הויף,
האבען זיך אויסגעשטעלט שורות מענטשן
פון ביידע זייטען פונעם וועג ,און דאן האט
יעדער וואס געהאט א מיחוש געקענט
באקומען א הוראה וואס זאל איהם היילען.
איין טאג אינממיטען זוממער זעהט דער

רמב''ם א מענטש שטייט אין די רייע וואס
האט אויסגעזעהן געזונט און שטארק,
און ווי נאר דער רמב''ם איז אנגעקומען
צו איהם ,האט ער זיך אנגערופען ,רבי,
איר מוזט מיר העלפען ,דער רמב''ם קוקט
איהם אן ,ר' איד איר זעהט בכלל נישט
אויס קראנק ווי טוט אייך וויי? שוין עטליכע
וואכען  -ענטפערט דער איד  -וואס איך
קען נישט שלאפען און נישט עסען פון
גרויס צער!
פארוואס ,פרעגט דער דאקטער?
דער איד נעמט זיך דערציילען .אז ער איז
א מלמד ,און ביז היינט איז ער געווען דער
איינציגסטע מלמד ביי זיי אין שטאט ,און ער
פלעגט טאקע פארדינען א שיינע פרנסה,
אבער לעצטענס גיט ער א קרעכץ ,האבן
זיך אריין געריקט צוויי פרישע מלמדים אין
שטאט ,און זיי נעמען מיר צו דאס גאנצע
ביזנעס ,און דאס איז גורם אז איך האב
פארלוירען מיין אפעטיט אין עסענווארג
און מיין רואיגקייט צום שלאפען ,ווייל איך
זארג מיר ווי איך וועל ברענגען ברויט פאר
מיינע קינדערלעך ,און די דאגות מאכען
מיר ממש קראנק .הער דאקטער כ'בעט
אייך ,העלפט מיר אין מיין קלעם.

און זאגט אים ,גיי האנדעל דיך איין א דלעת
(פאמפקין בלע''ז) ,און טו עס פרעזעווירען
אויף אן אופן עס זאל זיך האלטען פריש
אפי' אויף עטליכע יאר ,און מיט דעם
וועסטו זוכה זיין צו עשירות אין די ריכטיגע
צייט .שוין דער איד פארשטייט נישט
פונקטלעך וואס און וויאזוי דער דלעת גייט
עם העלפען אין זיין מצב ,אבער אמונת
חכמים האט ער פארט געהאט און ער
האט זיך אוועקגעלייגט ביי זיך אין קעלער
א דלעת  ,נוצענדיג די ריכטיגע מעטאדען,
אז ווען מ'וועט עפענען דעם קארב אין ווי
מ'האט עס פארפאקט ,וועט עס האבען
דעם זעלבען געשמאקען טעם ווי ווען מען
האט עס אפגעשניטען פון בוים.

א חודש גייט פארביי און נאך א חודש,
און דער איד ווארט מאין יבא עזרי ,אבער
אין קול ואין עונה ,קיינער זוכט נישט קיין
דלעת ,און דאן טיף אינמיטען ווינטער האט
עס פאסירט ,דער מעכטיגע הערשער ,דער
גרויסע סולטאן איז קראנק געווערען מיט
א שטערבליכע מחלה ,וואס קיינער האט
נישט געקענט אידענטעפעצירען ,מען האט
שנעל גערופען דעם דאקטער רבינו משה
בן מימון ,און נאכען אינטערזוכען האט ער
געגעבען זיין מיינונג“ ,די אייציגסטע זאך
וואס קען היילען דעם מאיאסטעט איז א
נאך אריין טראכטן אפאר סעקונדעס ,דלעת פריש אפגעשניטען פון בוים .אבער
רופט זיך דער הייליגע רמב''ם אן צום איד פון ווי וועלן מיר טרעפען יעצט אינמיטען

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

ה

קאלטען ווינטער א דלעת? וואונדערען
זיך די באדינער פונעם קעניג ,בלית ברירה
האט מען ארום געשיקט שלוחים איבערען
גאנצען לאנד ,האפענדיג צו טרעפען דעם
רפואה.
אונזער איד'ל ,הערענדיג דערפון האט
געטראכט צו זיך ,דער דלעת ליגט שוין
ביי מיר עטליכע חדשים ,און קיינער האט
עס נאכנישט אפגעקויפט ,איך וועל עס
טראגען צום סולטאן ,כאטש וועט מען
קען קענען היילען א מענטש דערמיט,
און אפשר וועט מיר דער קעניג באצאלען
דערויף .אומר ועושה ער פאקט זיך איין
דעם דלעת און לאזט זיך ארויס אויפען
וועג צום פאלאץ ,אנקומענדיג אהין האט
ער עס גלייך דערלאנגט פאר די משרתים
פונעם סולטאן ,און צו אלעמען'ס פרייד
האט זיך גלייך דערזעהן א פארבעסערונג
אינעם מצב הבריאות פונעם קייזער ,און ביז
געציילטע טעג איז ער שוין געווען געזונט
און שטארק כאחד האדם.
ווי נאר דער סולטאן איז געווארען
פולקאם געזונט ,האט ער געמאכט א
גרויסע סעודה פאר אלע זיינע פריינט,
און דער איד וואס האט געראטעוועט זיין
לעבען האט מען אויך געלאדענט אנטייל צו
נעמען דערין ,אינמיטען סעודה כי טוב לב
המלך ביין ,רופט ער זיך אן צום איד נקוב
שכרך ,וואס דו ווילסט קענסטו בעטן ביי
מיר ,דער מלמד מיט א שטארקע שטומע
זאגט ,אדוני המלך ,שאלתי ובקשתי ,אין
מיין שטאט זאל נאר קענען זיין איין מלמד,
איך ,נאר איך ,זאל האבען די ערלויבעניש
צו אויסלערנען קינדער און קיינער נישט
מער...

שלעכטס פאר אנדערע אין אזא צייט,
און אויב וועל איך דיר נאכגעבען וועלן די
אנדערע מלמדים ליידען דערפאר ,און דאס
קען איך נישט טון.
רויט פאר בושות איז דער מלמד
אנטלאפען פונעם קעניגליכען זאל ,און דער
נעקסטען צופרי איז ער שוין געשטאנען
פארן הויז פונעם רמב''ם ,און ווי נאר
דער רמב''ם איז ארויס פון שטוב איז ער
צוגעלאפען מיט געוויין ,שרייענדיג אז דער
רפואה האט נישט געהאלפען ,און דער
עצה מיטען דלעת האט גארנישט בעסער
געמאכט זיין מצב ,דער הייליגע רופא
הערענדיג וואס האט זיך אפגעשפילט אין
פאלאץ זאגט פאר דעם איד ,שוטה ,דו
האסט דאך געקענט בעטן פאר הונדערטע
טויזענטר גאלדענע גולדען וואס וואלט
דיר געווען גענוג און פאר אלע דיינע
קינדער צו לעבן מתוך הרחבת הדעת ,און
מער קיינמאל נישט דארפען נעמען דעם
מלמד'ס בייטש אין די הענט ,נאך מער ,דו
וואלסט אפי' געקענט האבען אלע מלמדים
ביי דיר אלס ארבייטער ,אבער אנשטאט
דעם האסטו געבעטן פאר שטותים?

רבי ,ציוויינט זיך דער איד ,אפשר איז
פארט נאך דא אן עצה? ברוב חכמתו
בארואיגט אים דער רמב''ם און זאגט אים,
וויבאלד דער סולטאן איז ניצול געווארען
מחיים למוות וועט ער דאך מאכען יעדען
יאר א סעודה אין דעם טאג ,דערפאר
זאלסטו קומענדיגן יאר ביי די סעודה דארט
ערשיינען און דערמאנען פארן סולטאן
דעם טובה וואס ער איז דיר שולדיג ,ער
וועט זיכער געדענקען דעם חסד של אמת
וואס דו האסט פאר אים געטון מיטען
ברענגען דעם דלעת לרפואתו ,און ער וועט
דער קעניג קוקט איהם אן און זאגט ,דיר וועלען באצאלען מיט אלעם גוטען,
טייערע איד ,כאטש איך בין אייך שולדיג אבער דאס מאל בעט דיר אויס עשירות
מיין לעבן קען איך דעם פארלאנג נישט לדורי דורות ,וכך הוה.
נאכגעבען ,וויבאלד יעצט איז א פרייליכע
*
טאג פאר מיר ,און ווי קען איך טאן

ו

אוי חנוכה ,אוי חנוכה ,א יו''ט אזא
שיינע ...שטייט א אידעלע ביים מנורה און
גרייט זיך צו צינדען די מנורה ,ער מאכט
די ברכה להדליק נר של חנוכה ,אבער
דאן לייגט ער צו נאך א ברכה ,שעשה
נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה .מיר
דערמאנען דעם גרויסען מלך ,אזוי ווי דאן
בימי מתתיהו ובניו ווען דו טאטע האסט
באוויזען דיינע וואונדער און געראטעוועט
די הייפעלע אידען פון די גזירות בהריסת
הדת ,און ווי אויך זייער גשמיות'דיגע גופים.
אז רוב ניסים הפלאת ווען א פך שמן טהור
איז געטראפען געווארען ,און דו האסט
געזעהן די שמחה וואס די אידען האבען
געהאט אז מ'קען נאכאמאל צינדען די
מנורה אין בית המקדש ,ווי אויך מקיים זיין
אלע אנדערע מצוות.
האבן מיר יעצט די ריכטיגע כוונה
דערביי ,און מיר בעטן יעצט ווען מיר זענען
קובע די טעג דיר צו לויבען ,אז דו זאלסט
דאס אלעס געדענקען ,ווי מיר האבען
געראטעוועט דעם וועלט מחורבנה מיט
אונזער מסירות נפש פאר תורה ,און שענק
אונז פון אלעם גוטען ביז וועלען זוכה זיין
צום אור חדש על ציון תאיר ,און דו וועסט
אונז ארויס נעמען מאפילה לאורה ,און
מיר וועלען צינדען די לעכטעלעך אין בית
המקדש ,ושם נשיר שיר חדש ,הללוקה.

מעוז צור ישועתי – ווען אויף א
ישועוה איז אונזער מחשבה
לך נאה לשבח – דערמאנען
מיר די ניסים פונעם עבר
תכון בית תפילתי – צום בית
המקדש איז אונזער האף
ושם תודה נזבח – אויף אלעם
וועלען מיר דאנקען דערויף.
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די קינדער ווי סאלדאטן

ווארפט אירע ליכטיגע שטראלן

די אויגן פול מיט וואונדער,

און גיט קיינמאל נישט אויף.

זיי קוקן אויפן טאטן

ירידה
לצורך
עליה...

ענדע צדיק

מיטן זילבערנעם צינדער.

און דערנאך זי טוט זיך הייבן
איר ליכטיגקייט טוט באלייכטן,

די הערליכע מנורה מיט פראכט

פעסט זי טוט שטיין בלייבן

ביים טיר שטייט גרייט,

און לאזט מיר אין א זייט טראכטן...

חנוכה די ערשטע נאכט
די לופט פול מיט פרייד.

נר ה' נשמת אדם געגליכן
ווי א לעכט אין איר מלחמה,

די אטמאספער שניידן קען-מען ממש

אויפן זעלבן גאנג און שטריכן

א שטילקייט ביי די גאנצע משפחה,

איז די עבודה פון יעדע נשמה.

ווען די טאטע נעמט דעם שמש
און מיט א ברען הייבט אן די ברכה.

ווען איך שפיר הילפלאז ,פארלוירן אן כח
אט אט איז די ישועה,

הנרות הללו קודש הם...

מיט אמונה זיך שטארקן אין מח

מיט א פרייליכע תנועה,

אז ירידה לצורך עליה!

אויך היינט ווי בימים ההם
ווארטן מיר לה' הישועה.

ווי א קינד וואס פאלט און גייט
ביז ענדגליטיג שטייט ער,

די לעכטעלע צופלאקערט זיך אין א טאנץ

אויך איך בין איבערצייגט

אבער אמאל זי פאלט אראפ,

צו גרייכן ביזן שפיץ לייטער.

און ווידער מיט איר פולן גלאנץ
זי דערהייבט זיך און שטעלט זיך נישט אפ.

ווייל ארויף און אראפ
אזוי גייט דאס לעבן,

זי וויל אויפגעבן און פאלן

שטעל זיך קיינמאל אפ

אבער שטארקט זיך ווייטער אויף ארויף,

דאס איז דיין תפקיד ,נישט אויפגעבן!
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ז

מיין שכן ...ער קוקט
מיך אן אזוי ,און איך
זאג אים :רוף הצלה!!

נאך א
האלבע
שעה..

נאך דעם זעץ
און עס ארויסזאגן
פון מויל כאפט ער
אויפן וואונק ,אבער
נישט פאר ער גוט
מיך א געזונטן
שטופ איך זאל מיך
אויפן
אראפזעצן
דערנעבן,
בענקל
און די רעסט איז
היסטערי...

יגר סהדותא

הערטס א מעשה.
שבת צופרי ,א  3-4וואכן צוריק ,דער ציבור האלט
ביי "את שם" און אהבה רבה ,און איך הייב אן צו
זעהן פאר די אויגן אזעלכע שווארצע פינטלעך
וואס פליען ארום ...איך האב אנגעהויבן שלעכט
צושפירן ,אבער ,נאכדעם ווען איך האב מיך געגעבן
אפאר ציפעס אויף די הענט [פארציילטס נישט
פאר מיינע שונאים ]...האט מיר אנגעהויבן אביסל
בעסער צו ווערן.
מען הייבט אן די שטילע שמו"ע ,און איך שפיר
"נישט גוט" ,נע ,די מצב איז ווייט פון זיין פויגעלדיג.
איך טראכט אזוי צו מיר אליין אז נאך קדושה גייען
מיר מאכן קידוש אינדרויסן [זאגטס נישט פאר
מיינע גוטע פריינד.]...
ס'קומט צו קדושה ,איך שפיר אין מיין מח ווי א
חתונה מיט לעבעדיגע מוזיק ...ס'טוטצעך ,נקדישך
ונעריצך ,ס'ווערט מיר ...בקיצור ...זייער נישט גוט.
איך ווארט נאך א מינוט צוויי ,מ'האלט שוין ביי כי
מחכים אנחנו לך מתי ...מיין געווענדליכער שכן ר'
וו .ב .איז נישט די וואך אין ביהמ"ד [אפשר ווייל זיין
נאמען גראמט נישט צו גארנישט ]...איך געב א זעץ

ח

נישט ממש אזוי ,דאס אז איך האב מיך
אראפגעזעצט און אראפגעבויגן דעם קאפ ,און
דאס אז מען האט מיך אראפגעלייגט אויפן באנק
האט געברענגט דערצו אז די בלוט איז מיר
צוריקגעקומען ,און נאך אפאר לאנגע שרעקעדיגע
מינוט'ן איז מיר ב"ה בעסער געווארן.
"בלייבסטו ווען נאך אביסל שטיין וואלט מען דיר
געדארפט אריינפירן .זאגט דער הצלה מעמבער!!!"
און צו דעם וויל איך צוקומען...
*
שטייען מיר תשע"ה צו וועלכע פרט דו ווילסט,
קטן צו גדול ,אבער די יעצטיגע זמן דארף אן
עמערדזשענסי עטליסט א תשעה קבין מי גשמים,
און אפשר ברותחין!
ס'איז נישט קיין סוד ,מען שפירט עס יעדן
נאכמיטאג ווען מען לויפט ארויס כאפן א מנחה,
יעדעס מאל נאך א בחינה אויף די שיעורים וואס
מען לערנט ,יעדן שבת אין וועלכע מינוט דו וועסט
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נאר אנכאפן ,ביי נשמת צו ביי די אייער צוויבל ,ביי
לא תבושו ,און יא ,אויך ביי ולא תכלמו ,שפירט מען
דאס" ,אז די וועלט ציעט זייער צו גשמיות" .יעדע
אדווערטייזמענט ,יעדער צווייטע אימעיל אין די
ביזנעס ,מ'קען שוין היינט צולייגן די טיי אווענטס
צו די דינער מוסדות ,מלא וגדוש עם שטותי עולם
הזה .עס שלעפט אוועק דעם אינגערמאן פון זיין
ציל וואס ער האט זיך געהאט פארצייכנט ווען ער
איז געווען א חתן ,פון וואס ער האט זיך געהאט
אפגעשריבן אין מח ווען ער איז געטאנצן די הקפות,
יעדע קבלה טובה וואס ער האט ביי זיך אפגעמאכט
מוצש"ק ביים זיך לייגן אז נעקסטע וואך וועט זיין א
נייע וואך אין אלע ענינים!
ואחרון אחרון חביב ,יעצט ביי די חנוכה טעג ,וועס
ער זעהט אויף די קינדערלעך'ס אויגן ווי ס'שפראצט
זיי
פון
נאך
חמימות
דאס
לדבר מצוה ,די
נשמה'לעך וואס
זענען נאך לויטער
און הייליג ביי הבל
פיהם שאין בהם
חטא.

ביי די הייליגע נרות ,זיץ אביסל וועט דיר בעסער
ווערן ,דיין נשמה זאל דיר נישט דא אויסגיין פון
אזא געמיינע חשכות ווי מען געפינט זיך.
"...בלייבסטו נאך אביסל שטיין וואלט מען דיר
געדארפט אריינפירן .זאגט דער רבוש"ע!!!"
מיר האבן אנגענומען ווי די מהדרין מן המהדרין
ואליבא דב"ה ,אז בכל יום מוסיף והולך ,לאזט זיך
זאגן :מיט אזא וועלט איז נישט געזונט צו זיצן נאר
א האלבע שעה חנוכה...
מיר קענען נאר ארויסברענגן וואס יונגעלייט
שפירן בכל יום ויום ,דאס זיצן און ענדיגן א עמוד/
בלאט יעדן טאג,
דאס איז דער ולכל
בני ישראל הי' אור
די
במושבותם!
קינדער האלטן דאס
מיט במדה גדושה.

נשמה פון א נארמאלער יונגערמאן
די ביים חלש'ן! דער איד שפירט זיך
ט
אל
ה רטראנקן בגשמי עוה"ז באופן נורא
דע
ומבהיל מאוד!

ער

ברויך

אקסעזשין!!

די נשמה פון א נארמאלער יונגערמאן האלט
ביים חלש'ן! דער איד שפירט זיך דערטראנקן
בגשמי עוה"ז באופן נורא ומבהיל מאוד! גענוג
צוצוצייכענען ,אז אסאך יונגעלייט וואלטן נישט
געוואלט אז זייער אייגען יונגעל זאל וויסן וואס ער
האט זיך אינעם היינטיגן טאג אליין צוזאמגעליינט,
און אויף וועלכע וועב-זייטלעך ער איז היינט געווען.
קומט אונזער גוטער טאטע אין הימעל ,און געט
אונז א ליבליכן זעץ .אינגערמאן! זאגט אונז דער
גרויסער באשעפער ,זעצט אייך אראפ א האלבע
שעה ביי די ליכט ,דארפסט גארנישט טון! זיץ נאר
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איך ערלויב מיך צו
זאגן בפה מלא :דאס
ברענגט שלום בית [איך ווייס נאר נישט צו דו ביסט
אינטערעסירט דערין ,]...דאס ברענגט אן הערצה
פון קינדער צום טאטען ,די קליינע פאלגן אסאך
שנעלער אריינצוגיין אין בעט ווען זיי הערן ווי דער
טאטע זאגט :אוי ,מיין חברותא ווארט שוין און
איך קען נישט גיין ווילאנג מ'איז נישט אנגעטון די
פידזשאמעס/נאכט קליידער און אנגעגרייט נעגל
וואסער.
מי ידמה לנו ,מיר האבן הנאה ,די שטוב שעפט
דערפון עמער'ס מיט חיזוק!
וואס??? אזוי שפעט געווארן? איך מוז גיין ,מיין
חברותא ווארט מיר...

ט

סגולה פאר א רויז

יאמר לחומ"ץ וידליק
ביי הרה"ק השפת אמת זי"ע האט זיך אמאל געמאכט אז ער
האט פארשפעטיגט אריינצוקומען צום צינדן די נירות חנוכה.
עס איז שוין געוען שפעט אין די נאכט ווען דער שפ"א איז
אריינגעקומען אין בית המדרש .האט איהם די גבאי געפרעגט,
רבי עס שטייט דאך 'מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה'?
מיט א שמייכעל האט איהם די רבי געזאגט" :מי שאמר לשמן
וידליק יאמר לחומץ (פארשפעטיגן) וידליק"...
***

די סוגיא פון כופת"ה..
צום הייליגן אבני נזר זי"ע איז אמאל אום חנוכה אריינגעקומען
א איד ,און אזוי שמועסנדיג פרעגט איהם דער אבני נזר ,אין
וועלעכע סוגיא איז מען עוסק?
אין 'כבתה' ענטפערט דער איד .אזוי? האט איהם די רבי
אנגעהויבן פרעגן שאלות אין די סוגיא ווען ער זעהט אז עס
שטייט פאר איהם א ריכטיגע עם הארץ...
זאגט איהם די רבי :צו די האסט אפגעלערנט די סוגיא פון
כבתה ווייסעך נישט ,אבער דיין שווער האט זיכער געלערנט.
עס שטייט 'המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופת"ה בפני ארי'...
***

י

א וואונדערליכע סגולה איז מקובל פון הרה"ק השרף מקוצק
זי"ע פאר אחייער וואס ליידט ח"ו פון א רויז ,אז מען זאל
שמירן די איבער געבליבענע אויל פון די חנוכה לעכט אויף די
מקום המכה וואס איז א סגולה פאר רפואה .און א ראיה האט
ער זיך געברענגט וואס עס שטייט בפירוש 'ומנותר קנקנים
נעשה נס לשושני"ם  -רויז'...
***

חנוכה – פורים געלט
אלס א טעם פארוואס אום פורים ברענגען מענטשן גרויסע
משלוח מנות מיט אסאך געלט פאר די דיינים און רבנים,
משא"כ חנוכה שיקט קיינער נישט קיין חנוכה געלט – האט
געזאגט הרה"ק בעל אמרי נעם פון דזישקוב זי"ע.
פורים איז סכה"כ איין טאג ,קוים וואס מען ענדיגט דאווענען
זעהט מען זיך שוין נאכן סעודת משתה היין ...שטרענגט זיך
יעדער אן אריינצוכאפן צו טראגן פארן רב די משלוח מנות.
חנוכה ווידעראום איז אכט טעג ,יעדן טאג טראכט מען צו זיך,
איך קען דאך גיין מארגן ,אינדערצווישן באשליסט מען שוין אז
פארוואס דארף איך בכלל געבן?...
אמר הכותב :אפשר בדרך צחות וועגן דעם הייסט די לעצטע
טאג זאת חנוכה ,צו זאגן ,היינט איז עס ...נישטא מער נאך א
טאג ,ע"כ אויב טראכסטו נאך פון געבן כאפ אריין...

מי מנוחות אויסגאבע  • #8חנוכה תשע"ה

***

קוויטלעך

ואנחנו נמלטנו...

אין א שמועס וואס הרה"ק מסאטמאר זי"ע האט גערעדט
איבער די שעדליכקייט און מורא'דיגע טומאה פון שפילן
קארטען/קוויטלעך האט די רבי אמאל געזאגט:
עס איז באמת שווער צו פארשטיין ,פארואס ווען א איד
זעצט זיך לערנען ,נאך דריי מינוט פיעלט ער שוין ווי די קאפ
פאלט איהם ...ער וויל נאר איינשלאפען ,משא"כ ביים שפילען
קוויטלעך קען מען זיצן גאנצעטע נעכט אן שלאף.
נאר די חילוק איז ,וויבאלד י נשמה פון א איד איז א חלק
אלוקי ממעל א הייליגע זאך וואס ציעט אלס ארויף צו איר
מקור דארט אויבן .און עס שטייט אז יעדע נאכט ווען מען גיט
שלאפן גייט די נשמה ארויף אויבן אין הימעל און איז עדות
און זי שרייבט אראפ אלעס וואס די מענטש האט געטוען סיי
למוטב און ח"ו לרע.
קומט אויס ,אז ווען איד שפיעלט קוויטלעך שעהמט זיך די
נשמה ארויפצוגיין דערציילען וואס ער האט אנגעווערטשאפט,
משא"כ ווען ער זעצט זיך לערנען וערט זי אזוי פרייליך ,אז
גראד איז זי שוין אויבן...
***

חנוכה געלט...
אין ילקוט הגרשוני צייכענט ער ציה א שיינע בדיחותא אויף
די מנהג פון טיילן חנוכה געלט פאר די תלמידי חכמים.
די מציאות איז אז ווען א ארגאנעזאציע וואס העלפט ארויס
פאר חולי ישראל אדער פדיון שבויים וועלן די מענטשן זיך
אנרופען זייער ווארעם מען וועט זיי באווארפן מיט געלט,
פארוואס? ווייל מען האט מורא אפשר ח"ו וועט מען דארפן
צוקומען צו זיי ,אבער ווען עס קומט נאכגעלט פאר א כולל צו
א מוסד וועט מען פשוט איגנארירן ,ווייל קיינער האט נישט
מורא אז ער וועט דארפן צוקומען צו זיי...
חנוכה ווען עס קומט די צייט וואס מען צינדט לעכט און עס
שטייט אז 'הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים' ,האט
מען דאך מורא אפשר ח"ו וועלן זיי ווערן תלמידי חכמים ,גיבט
מען שנעל חנוכה געלט פאר די רבנים און ת"ח...

דער גאון וגדול רבי ר' העשיל מקראקא איז שוין פון אלס
קינד געווען באוואוסט אלס חריף ופיקח ,די מלמדים פלעגן
זיך משתשע זין מיטן קליינעם העשעלע ,און ער האט זיי נאך
אלעמאל איבעראשט.
איין יאר חנוכה האט די מלמד געזאגט פאר די קינדער 'ווער
עס קען מיר ענטפערן וויפל לעכט צינדט מען אלעס צוזאמען
אין חנוכה וועט קענען אהיימגיין פון חדר פריער'
נאך פאר ער האט געענדיגט איז שוין די קליינער העשעלע
אויפגעשפרינגען 44 .לעכט .און איך האב א ראי דערצו' ...הפ"ח
נשבר' מען צוברעכט די ווארט פ"ח וואס איז  88איז עס ,44
'ואנחנו נמלטנו' איך קען ארויסגיין פון חדר פריער...
***

פארברענט פון די חנוכה לעכט!
רבי בעריש פון דאלינא זצ"ל האט אמאהל געפרעגט זיין
טאטן ,הרב הקדוש ר' אייזיק'ל פון זידיטשוב זי"ע ,פארוואס
ער פארברענגט אזוי ווייניג צייט ביי די חנוכה ליכט ,בעת ווען
זיין שווער ,רבי אברהם פון סטרעטין זי"ע ,פארברענגט לאנגע
שעות מיט שירות ותשבחות און דברי תורה ,און נעמט נישט
אראפ די אויגן פון די מנורה? האט איהם ר' אייזיק'ל זי"ע
צוריק געענטפערט" :עס איז מיר טאקע זייער אינטערעסאנט
אויף דעם גרויסן נס וואס פאסירט מיט מיר יעדע נאכט חנוכה,
וואס בשעת איך צינד אהן די ליכט ווער איך נישט פארברענט
צוזאמען מיט זיי!...
און דו ווילסט נאך ,אז איך זאל פארברענגען א לענגערע צייט
נעבן זיי?
***

א צייכן אויף א גאנץ יאר!
איינמאהל ווען רבי שלמה קארלינער זי"ע האט אנגעצינדן די
חנוכה ליכט ,האט זיך אביסל אבגעברענט די וואנט און געווארן
שווארץ .מיט גרויס שמחה האט ער זיך אנגערופן“ :איך פריי
זיך שטארק ,יעצט וועט בלייבן א צייכן אין הויז א גאנץ יאהר
פון די מצוה פון חנוכה ליכט"!

***
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אי

מנשה לוסטיג
א רואיגע פארטאגס א מחי' ,אלעס איז
איבערגעפרישט מיט פרישע טוי ,אינעם
ווינטער סעזאן מאכט זיך עס צומאל א
פארגליווערטע שיכט אייז ,אמאל האגל און
שניי געמישט .א פיינעם קאלטן ווינטעלע
בלאזט אריין אין די אויסגערוהטע נפשות,
א מחי' ,א פרישקייט א לעבעדיגקייט.
ס'שמעקט אזוי גן עדן'דיג ..ס'שמעקט
א סארט וועטער – כאטש אמאל
פארכמארעטע וואלקענעס צוקאפענס,
אבער דאך א ווייס ציכטיגקייט איינגעהילט
מיט הערליך שיינע פאנאראמעס ברחבי
השמים הטהורים .ס'געבט א גוטע מוהט
אנצוהייבן די טאג .מיט א מודה אני וואס
רייסט ארויס ווי שולדיג זייענדיג דעם בורא
עולם א מויל פוהל מיט שבח והודאה,
פונעם טיפן הארצן און אלע געפילן
צוזאמען צעזינגען זיך די געדערים ארויס א
פרק שירה ,אזאנס וואס איז אזוי זעלטן און
אזוי שיין און הערליך.
יא ,מנשה'לע שפאצירט זיך מיט
געמאסטענע טריט ,מיטן טלית ותפילין
זעקל אינטערן ארעם ,און געבט גוט אכטונג
נישט צו כאפן א פלוצים'דיגע כורעים
ומשתחווים ללבן ..זיך נישט אויסגליטשען
אויף די זיסע שיינע אייז בלעכעלעך
און בלעזלעך ,איבער די שטראסע און
שטרויזען.
די אויגען און הארץ גייען ווי נאטירלעך
ארויף ,צום שיינעם נאטור ,ווי די פויגעלען
פליען ארום פריי ,און געבן צו צום פרימארגן
הארמאניע .מה רבו מעשיך השם .כולם
בחכמה עשית .מלאה הארץ קניניך..
ס'רואיג ,ס'געשמאק ,ס'געבט א גוטע
געפיל צו עבודת השם און מיט א קלארע
מח ,און לייטערע געפילן ,א קלאר זיכטיגע
אטעם אריין אין די לונגען ,און עס געבט

בי

אזא גוטע געפיל .און ס'גייט א טריט און איך מנשה דער מדבר ..דער הולך דער
נענטער מקיים צוזיין דעם נשתחווה אל מענטשעלע ..איז היבש אנטוישט פונעם
היכל קדשיך ונודה את שמיך..
ווילדע באגעגעניש.
פלוצלינג! הער איך א ווילדע גערויש..
די פרייע קלארע אטעם גייסט ,איז
דאס קול ווערט נענטער און נענטער ..בארויבט! די לופט איז פוהל מיט פילווער,
שטערקער און ווילדער ,עס גרידזשעט אזוי פארברענטע גאז ,שעדליכע באצילן ,א
שטארק ,אז עס צושטערט דעם פרימארגן שווארצע רויעך וואס פארנעפעלט די
מנוחה פון די לעבעדיגע ,און גראד אויך פון געזונט און געבט א ביטערע טעם און ריח
פאר די רעשט פונעם מארגן פריה.
די לאנג שלאפעדיגע נאך..
עס באווייזט זיך פלוצלינג א ריזן דאס גאנצע באנעמונג איז פארפעסטעט..
מאנסטער ..רופען רופט מען איהם אך וויפיל מ'זאל נאר שפייען ,קאן מען
'אוטאבאס'!! ער קומט צו רייטן מיט אזא דעם ריח רע נישט פולט זיין פון זיך .און
בייזע גאלאפ ,אז עס צעשאקעלט אלע עס פארשליימט דעם שלונג אפאראט
בעלי חיים ,און רייצט אן די שרעק געפילן ,און פארשלייערט דעם הרחבת הדעת ,און
אז מ'זאל זיך כאפן די נשמה אטעם אין זייעט אן מגיפה שטויב איבער דעם האניג
האנט ,ווייל דער מאנסטער איז אומשטאנד שיינעם וועלטעלע.
אנצוזייען שלעכטע געפילען און קאלמוטנע
אך אזא שאד ,אזא זיסע וועלטעלע ,און
גייסטיגקייט.
אזא מיאוסע שטן יורט בדרך לנגדו ..איך
נאך פאר וואס ווען ווי ,און דער רוח שאינו גלויב אז איך בין נישט דער איינציגער
מצויה ,רייט ער אריבער מיט א איבערמאס באטראפענער .אוי רבוש''ע ,ווי קאן מען
פון פארטויבטע גערודער ווי ער בלאזט אזוי ווילד פאר'רייסן אזא תענוג ,ולהעלות
פון זיך ווי א רוח רעה איינגעהילט אינעם אפר במקום פאר ..איך קאן היסטען און
שרעקליכסטן געשטאלט ,ס'קוקט אויס אז קרייען מיט אויפרעגעניש .אבער דער שטן
ער איז גרייט צו ממית'ן יעדע באשטאנדטייל איז אנטלאפן און איבערגעלאזט א חורבן
וואס וועט איהם שטערן זיין וועג ..און לאזט נאך זיך ,א טעראריסטישע אטאקע איבער
איבער אזא מין שטיקעדיגע שווארצע אונז.
מיאוסע בייזע רויעך ,וואס דרינגען אריין
ווי רוצחים און רויבער ,אין די לונגען און רבותי מ'קען דאך נישט דעם אטעם
שעפן ..קוים צוריק באקומען די נשמה פון
געהירן פון אלעמען און אלץ.
גאט ב''ה ,און דא פארהאלטן אין פאטשיילע
דאס פרימארגן איז פארשוואונדען ,כי
אפאר הוסטען מיט גרויס רעגעניש און
יצא הקצף ,דער פויגעל פליעט זיך אוועק
בייזער.
אין ווייטע שוץ נעסטען ..ווייל אזוי קאן
מען נישט לעבן און אטעמען ..דער קעצל וואס קאן מען טוהן ,כל זמן שהנשמה
דער מאויקאש און רעביט ,פראבירן צו בקרבי ,ווילאנג כ'קאן געבן א אטעם צו גאט
אנטלויפן אין שעלטער ,ווי דער בייזער ב''ה ,מודה אני לפניך וכו' ..המחזיר נשמות
שלעכטע גערוך פון פארברענטע גאז און ער געבט צוריק די אטעם ..און ברוך השם
דערשטיקענדע רויעך גרייכט 'אפשר' נישט .איך לעב און לאך שוין ווידער...

מי מנוחות אויסגאבע  • #8חנוכה תשע"ה

• זאת חנוכה •
שא"ץ מא"ץ

שאץ מאץ/אייוועלט.קאם
א) זאת חנוכה ליינט מען די קריאה ,פון
זאת חנוכת המזבח ,דערפאר הייסט דאס
זאת חנוכה.
ב) מען איז ממשיך די קריאה ,ביז פ'
בהעלותך ביז כן עשה את המנורה ,ווי רש"י
זאגט אז קב"ה האט געזאגט פאר אהרן שלך
גדולה משלהם ,ווייל זיינע נירות וועלן בלייבן
אויף אייביג ,און רמב"ן שטייט אז די נירות
וואס בלייבן אויף אייביג איז די נירות חנוכה,
ממילא הייסט דער טאג וואס מ'ליינט אט די
קריאה זאת חנוכה ,ווייל דאס איז חנוכה
וואס איז לעולם קיימת.
(מפרשים)

הוספה :דאס איז מרומז דעם פסוק
בזאת יבא אהרן ,בזאת מיט דעם זאת חנוכת
המזבח ביז כן עשה את המנורה דאס איז
געוועהן די נחמה פאר אהרן אז שלך גדולה
משלהם.
(המלקט)

ג) די יונים האבן געוואלט אויסרייסן
חכמת התורה ,שמן איז מרומז אויף חכמה,
אין די וועלט איז דא זיבן חכמות ווי
ס'שטייט (משלי ט) חכמות בנתה היתה
חצבה עמודי' שבעה ,אבער די חכמת התורה
איז איבער אלעם ,ווי ס'שטייט ואת עלית על
כולנה ,אלע זיבן טעג חנוכה צינד מען שמן
קעגן די זיבן חכמות ,אבער דער אכטע טאג
דאס איז איבער אלעס ווייל דאס איז קעגן
חכמת התורה ,זאת חנוכה.
(בני יששכר)

ד) זאת חנוכה איז די גמר החותם פון די
הייליגע טעג ,די הייליגע טעג איז די עיקר
תשובה תפלה וצדקה ,וואס איז צום קול
ממון וואס איז צוזאמען בגימ' זאת ,דעריבער
הייסט דער טאג פון גמר החותם זאת חנוכה.
(מפי הזכרון)

ה) עס זענען דא אכט לשונות אינעם
נוסח פון נשמת כל חי ,המעורר ישנים,
המקיץ נרדמים ,המשיח אלמים ,והמתיר
אסורים ,והסומך נופלים ,והזוקף כפופים,
והמפענך נעלמים ,ולך לבדך אנחנו מודים,
אזוי ווי חנוכה איז מיוסד נאר להודות ולהלל
און נישט פאר סעודת ,די אכט טעג זענען
קעגן די אכט לשונות פון הודאה ביי נשמת,
אבער די אכטע טאג איז קעגן לך לבדך
אנחנו מודים דאס איז הודאה צו קב"ה,
דערפאר הייסט טאקע דער אכטע טאג זאת

חנוכה ווייל דאס איז די תכלית פון חנוכה
להודות ולהלל.

לנצחון היונים וואס האבן געוואלט
אויסרייסן די דריי זאכן וואס הייסן זאת.

ו) מ'זאגט נאך פונעם בעלזא רב מהר"י,
אז ווען א איד ענדיגט א מצוה און שפירט א
צובראכנקייט אז זיין מצוה איז גארנישט
ווערד איז א סימן אז אין הימל האט מען
מקבל געוועהן זיין מצוה ע"כ ,דעם לעצטן
טאג חנוכה פרעגט זיך א איד ,זאת חנוכה?,
דאס איז איז חנוכה אזוי רעכט מען אפ א
חנוכה? ער שפירט א צובראכנקייט ,זאל ער
וויסן אז יא ,זאת חנוכה דאס איז טאקע
חנוכה זיין חנוכה איז חשוב איז הימל.

ט) זאת במילואו איז בגימ' אתרג ,פונקט
ווי נאך זיבן טעג סוכות ווען מ'ניצט דעם
אתרוג ,קומט דעם יו"ט שמ"ע וואס איז דער
גמר החותם ,אזוי אויך נאך זיבן טאג חנוכה
קומט דער אכטע טאג דער גמר החותם
וואס הייסט זאת.

(המלקט)

(המלקט בדרך צחות קצת)

ז) סתם א הנאה וואס א מענטש האט
בלייבט נישט אייביג ,משא"כ א הנאה של
מצוה בלייבט די הנאה אפי' אויף שפעטער,
דערפאר מאכט מען א יו"ט שמיני עצרת נאך
סוכות צו ווייזן אז נאך סוכות ווען ס'איז
געוועהן א שמחה בלייבט די שמחה ווייטער,
נאכן ענדיגן א יו"ט חנוכה וואס איז בעיקר
פאר ריבוי התורה פרייט מען זיך נאך א טאג
זאת חנוכה ,מ'קען זיך פרייען בשמחת
התורה ווייל די יונים האבן דאך געוואלט
להשכיחם תורתיך.

(עצי חיים)

ח) די מדרש זאגט בזאת יבא אהרן ,ר'
יודן פתר קריא כהן גדול בכניסתו לבית
קדשי קדשים חבילות חבילות של מצות
בידו( ,די מדרש ברענגט אלע מצות מיט
פסוקים אויף דעם וואס שטייט אויף דעם
זאת) בזכות התורה – וזאת התורה ,בזכות
המילה – זאת בריתי ,בזכות שבת – אשרי
אנוש יעשה זאת ,בזכות ירושלים – זאת
ירושלים ,בזכות שבטים – וזאת אשר דבר
להם אביהם ,בזכות יהודה – וזאת ליהודה,
בזכות ישראל – זאת קומתך ,בזכות תרומה
– וזאת התרומה ,בזכות המעשרות –
ובחנוני נא בזאת ,בזכות קרבנות – בזאת
יבא אהרן ע"כ המדרש ,די יונים האבן
געוואלט אויסרייסן חודש שבת און מילה,
אט די דריי ווערט געברענגט דא אין מדר',
שבת  -אשרי אנוש יעשה זאת ,מילה – זאת
בריתי ,און חודש איז דאך געוועהן א
באזונדערע קרבן לכפרה איז בזאת יבא
אהרן ,ממילא הייסט דער לעצטע טאג
חנוכה ווען די חנוכה ענדיגט זיך זאת חנוכה,
צו געדענקען אז דער עיקר יו"ט חנוכה איז

(המלקט ,דומה לזה בתפארת שמואל)

(מגן אברהם)

י) זאת איז א לשון פון התגלות וואס איז
נראה לעין כול ,כדרז"ל הנה אלקינו זה וכל א'
וא' מראה באצבעו הנה אלקינו זה ,די אכטע
טאג איז די התגלות האור דעריבער הייסט
דאס זאת חנוכה ,כאטש וואס נישט יעדער
זעהט דעם אור דאך איז דא א שמחה און
אמונה ווי עס שטייט" ,זה" היום עשה ד'
נגילה ונשמחה בו.
(ישמח ישראל)

יא) זאת איז משמע דאס און נאך
עפעס( ,א.ה .ווי די גמ' דרש'נט אשר יאמר
כי הוא זה דער איז מודה במקצת) אזוי אויך
נאך חנוכה זאגט מען זאת ,ס'איז דא נאך
עפעס ,דאס איז יו"ט פורים וואס דאן ווערט
דער גמר התיקון ,דערפאר הייסט די לעצטע
טאג חנוכה זאת.
יב) מענין זה קען מען מרמז זיין ,אז זאת
בגימ' ת"ח ,אין מגילת אסתר איז דא צוויי
אותיות וואס זענען גרויס ,ח'ור כפרס א
גרויסע ח' ,און ות'כתוב אסתר א גרויסע ת',
וואס איז צוזאמען ת"ח ,דעריבער הייסט
דעם לעצטן טאג זאת חנוכה מרמז צו זיין אז
דער גמר התיקון ווערט אין פורים.
(המלקט בדרך רמז)

יג) אין יו"ט חנוכה זענען צוריק געקומען
אין בית המקדש צוויי זאכן ,א' איז די מנורה,
ב' איז די קרבנות ,צו מנורה מאכט מען א
זכר און צו קרבנות נישט קיין זכר ,ווייל
מנורה ווייזט אויף רוחני און קרבנות ווייזט
אויף גשמי ,פון ווי זעהט מען דאס? ,פון די
קריאה זאת חנוכה ויעש כן אהרן שלך גדולה
משלהם ,אז די מנורה איז העכער פון
קרבנות ,קומט אויס אז היינט ווערט נתגלה
אז דער עיקר חנוכה איז צינדן די מנורה ,זאת
חנוכה.
(אור שמונה)

א

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

גי

יד) א מורא'דיג ווארט שטייט פון
הרה"ק ר' דוד'ל טאלנא זי"ע ,ביום השמיני
נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור ,ביום
השמיני ,אין זאת חנוכה איז דער זמן וואס,
נשיא ,א טאג צום מרום ונשא ,לבני מנשה,
די קינדער וואס האבן פארגעסן פון טאטן
אין הימל ,גמליאל ,זיי קענען זאגן היינט גם-
לי-אל ,בן ,דורך דעם ווערן זיי ווי א קינד פון
קב"ה ,פדה צור ,אויסצולייזן הקב"ה וואס
הייסט צור עכד"ה ,חנוכה איז דאך מלשון
חינוך מ'קען מחנך זיין אידישע קינדער
כידוע ,דעריבער אזא טאג ווי יעדער איד קען
ווערן אנגערופן א קינד פון הקב"ה ,איז זאת
חנוכה ,ווייל דאס איז חנוכה מלשון חינוך.
(המלקט)

טו) די אכט טאג חנוכה זענען קעגן די
אכט לשונות פון על הניסים ,רבת את ריבם,
דנת את דינם ,נקמת את נקמתם ,מסרת
גבורים ביד חלשים ,רבים ביד מעטים,
טמאים ביד טהורים ,רשעים ביד צדיקים,
וזדים ביד עוסקי תורתיך ,די תורה הייסט
זאת שנאמר זאת התורה ,דערפאר הייסט
דער אכטע טאג זאת חנוכה ווייל די אכטע
טאג איז קעגן וזדים ביד עוסקי תורתיך.
(נר למאיר)

טז) שמעתי מפי המגיד ירושלמי ר'
שבתי ז"ל ,וואס איז די חילוק פון חנוכה
ופורים ,חנוכה איז געוועהן א צרה וועגן די
נשמות ,און פורים איז געוועהן א צרה וועגן
גופים ,ווען ס'איז דא א צרת הגוף ,דארף מען
וויינען תשובה טוען און פאסטן ווי ביי מרדכי
ואסתר ,אבער ווען ס'איז דא א צרת הנשמה
דארף מען לוחם זיין מיט א מלחמה אזוי ווי
דא ביי די חשמנאים ,דאס זאגט די גמ' מאי
חנוכה אין מספידים ואין מתענים כשנכנסו
יונים וכו' ,לכאורה דארף די גמ' פארציילן
קודם די מעשה כשנכסנו יונים און דערנאך
לפיכך אין מספידים ואין מתענים ,ניין ,דאס
גופא זאגט די גמ' ,מאי חנוכה ווייסט וואס
איז חנוכה אין מספידים ואין מתענין מ'וויינט
נישט מ'פאסט נישט נאר מ'איז לוחם בכל
תוקף עוז ,ודפח"ח (פארשטייט זיך ער זאגט
דאס אין א האלבע שעה ,)...אין פסוק
שטייט אם תחנה עלי מחנה לא ירא לבי אם
תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח ,אפשר
מיינט דאס די חשמנאים אז לא ירא לבי ווייל
מ'איז לוחם למען כבוד שמו ,די פסוק זאגט
בזאת אני בוטח ,דערפאר הייסט דער
לעצטע טאג וואס איז די גרעסטע טאג פון
אלע טעג חנוכה ,זאת חנוכה ווייל בזאת אני
בוטח ,זאת חנוכה דאס איז חנוכה אין
מספידין נאר מ'איז לוחם.
(המלקט)

יז) זיבן איז טבע ווי דער וועלט איז
באשאפן געווארן אין זיבן טאג ,און אזוי
דרייט זיך די גאנצע וועלט מיט זיבן ,אבער

אכט איז למעלה מדרך הטבע ,וכמבואר
במהר"ל אויף חנוכה איז די יו"ט חנוכה צו
ווייזן אז ס'איז אלעס למעלה מדרך הטבע
דערפאר איז דאס אכט טעג עיי' בספרו נר
מצוה ,דאס אז די שמן האט געברענט אכט
טאג איז דאך א נס למעלה מדרך הטבע,
ממילא הייסט דער אכטע טאג זאת חנוכה
ווייל אכט איז דאך למעלה מדרך הטבע און
דאס איז טאקע חנוכה.

(הרבה ספרים)

יח) שטייט אין ס' תולדות אהרן
(זיטאמיר) שבעה קני המנורה איז קעגן די
שבעה רועים און די אכטע נר איז קעגן
אלופו של עולם ,ווידער שטייט אין בני
שלישים אז די אכט נירות חנוכה זענען קעגן
די אכט בגדי כהונה ע"כ ,אפשר קען זיין אז
די אכטע טאג איז מרומז קעגן דעם ציץ,
וויבאלד זאת חנוכה איז די גמר החותם און א
זמן תשובה היות די ציץ איז מרצה איז די
ציץ קעגן די אכטע טאג ,אינעם ציץ איז דאך
געשטאנען די ווערטער קודש לד' ,ממילא
איז דער תולדות אהרן מיטן בני שילישים
משולב ,די אכט נירות איז קעגן ז' רועים
ואלופו של עולם און קעגן בגדי כהונה דער
אלופו של עולם מיטן ציץ היינו הך ווייל
ס'שטייט דארט קודש לד' ,קומט אויס אז
זאת חנוכה צינדט מען דעם לעכט וואס איז
קעגן אלופו של עולם ,לפי הנ"ל פון ישמח
ישראל אז זאת מיינט אנצוווייזן הנה אלקינו
זה ,איז פשוט פארוואס דער אכטע טאג
הייסט זאת חנוכה ווייל ס'איז קעגן אלופו
של עולם הנה אלקינו זה.

(המלקט)

יט) אין זאת חנוכה ווערן נשלם אלע י"ג
מדות ,כידוע לי"ח האט מען יעדן נאכט
אינזינען נאך א מדה ,אבער די לעצטע נאכט
איז מען משלים אלע איבריגע ,רש"י זאגט
אני אעביר כל טובי וגו' ,אפי' ס'איז תמה
זכות אבות וועט דער י"ג מדות אלץ העלפן
ס'וועט זיין אני אעביר כל טובי על פניך,
דערפאר ביום זאת חנוכה ווען מ'ענדיגט
אלע י"ג מדות ,הייסט דער טאג זאת חנוכה
ווייל זאת איז ר"ת 'תמה 'זכות 'אבות.
(שער יששכר)

כ) זאת חנוכה איז מסוגל לפרנסה ,חז"ל
זאגן פרנסני ככלב פרנסני כעורב ווי
ס'שטייט נותן לחם לכל בשר" ,כלב" מיט
"עורב" מיט "לחם" בגימ' זאת ,ווייל אין זאת
חנוכה איז דא א שפע לפרנסה.
(עטרת ישועה)

כא) זאת חנוכה קען מען פועל'ן בני
ומזוני" ,בנים" "פרנסה" בגימ' זאת חנוכה.

(אמרי נועם)

כב) די מחלוקת פון ב"ש וב"ה צו מוסיף
והוליך צו פוחת והולך ווענט זיך אין א
אנדערע מחלוקה ,דאס אז ס'ווערט געטון א
נס פאר מענטש איז א מעלה צו א חסרון ,ווי

די גמ' זאגט כמה גרוע איש זה שנתנה עליו
סדרי בראשית ,נאך אכט טאג חנוכה האט
מען שוין געהאט נארמאלע אויל ,ווען א
מענטש זיצט אין תפיסה ,וואס א טאג
נענטער צום ארויסגיין איז אים א גרעסערע
שמחה ,ממילא האלט די ב"ה מוסיף והולך,
ווייל דאס בעסטע איז אז ס'גייט ע"ד הטבע
א נס שלא עפ"י דרך הטבע איז נישט קיין
מעלה ,ממילא וואס א טאג נענטער צום
אכטן טאג איז געוועהן די שמחה גרעסער
אז מ'קומט שוין אן נענטער צום טאג וואס
מ'גייט האבן נארמאלע אויל ,משא"כ די ב"ש
האלט פארקערט ,דעריבער זאת חנוכה
לשיטת ב"ה ווען ס'איז די לעצטע טאג
חנוכה איז די שמחה די גרעסטע ווייל מארגן
וועט מען שוין נישט דארפן מאכן א נס און
משנה זיין סדרי בראשית ,צינט מען אן אלע
לעכטלעך פון די מנורה ,און ס'הייסט זאת
חנוכה ,ווייל דאס איז די גרעסטע שמחה
געוועהן.
(קהלת יעקב לרבי שלמה קלוגער)

הוספה :דאס איז אפשר פשט ,ימלא
שובע אסמי ,אל ההרים אשא עיני כהלל ולא
כשמאי ,מ'בעט ימלא שובע אסמי מ'זאל
האבן געהעריג צו עסן ,נישט ע"ד נס ווי פאר
דעם מענטש וואס איז נשתנה געווארן סדרי
בראשית צו געבן צו עסן פאר זיין קינד וואס
אויף דעם האט מען געזאגט גנאי הוא זה,
ווער האלט אזוי אז ס'איז א גנאי א נס שלא
עפ"י טבע ,כהלל ולא כשמאי.
(המלקט)

כג) די אכטע טאג חנוכה איז דער זמן
וואס מ'איז מעורר אויף ביאת המשיח ,אין
מדרש שטייט אז די נצחון פון מלכות בית
דוד קומט פון די ברכה וואס משה רבינו
האט געבענטשט שבט יהודה "וזאת ליהודה
ויאמר" וגו' ועזר מצריו תהי' ,דערפאר הייסט
אט דער טאג "זאת חנוכה" ווייל אין דעם
טאג פועל'ן מען די ישועה וואס קומט פון די
ברכה "וזאת" ליהודה.
(דברי יואל)

כד) שטייט אין שער יששכר א רמז
אויף דאס ווארט "זאת" זאת איז ר"ת 'תמה
'זכות 'אבות עיי"ש לענינו ,שטייט אין אמרי
יוסף פ' מקץ אז א מענטש כאטש ער האט
זכות אבות דארף ער אבער טון מדילי' און
נישט זיך פארלאזן אויף די זכות אבות
טייטש ער דעם פסוק כי נשני אלקים וגו'
ואת כל בית אבי דהיינו אז מ'דארף פארגעסן
ביי זיך דעם בית אבי און ארבעטן אליין,
ס'איז יתכן צו זאגן אז חנוכה איז מלשון
חינוך אז די עבודה פון חנוכה איז א מענטש
זאל אליין זיך אריין טון בעבודת ד' און זיך
נישט פארלאזן בלויז אויף זכות אבות ,די
ערשטע זיבן טאג חנוכה זענען מרומז אויף
די שבעה רועים ,די אכטע טאג קומט צו
ווייזן אז מ'דארף אליין ארבעטן ס'איז נישט
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גענוג זכות אבות ,דעריבער הייסט דוקא דער
אכטער טאג "זאת" חנוכה ווייל זאת ר"ת
'תמה 'זכות 'אבות ,היינט איז דער טאג וואס
מ'לערנט זיך אליינס צו טון.

(המלקט)

כה) חנוכה צינדט מען ל"ו נירות שטייט
אין בנ"י בשם הרה"ק ר"פ מקאריץ אז דאס
איז קעגן די ל"ו מס' הש"ס ,זאת חנוכה איז
אזויווי א סיום הש"ס מ'ענדיגט די ל"ו נירות
נגד ל"ו מס' ,די תורה הייסט דאך זאת ,ווי די
מדר' זאגט בזאת יבא אהרן בזכות התורה
שנאמר וזאת התורה ,דעריבער הייסט דער
טאג זאת חנוכה.
(בצל תומר – תשס"א)

כו) חנוכה איז דא די אור הגנוז פון ששת
ימי בראשית כמ"ש בבנ"י אז פארדעם איז
דא ל"ו נירות ווייל די אור הגנוז האט אויך
משמש געוועהן ל"ו שעות ,שטייט אין ס'
משמרת אלעזר אז פונקט ווי ר"ה ווערט
פארעכנט ווי א יומא אריכתא איין לאנגע
טאג אזוי אויך די אכט ימי חנוכה ווערן
פארעכנט ווי איין לאנגען טאג ,פארדעם ווען
מ'ענדיגט די אכט טאג חנוכה הייסט די
אכטע טאג זאת חנוכה ווייל די אכטע טאג
איז פונקט ווי די ערשטע טאג און די זעלבע
אור שיינט אלע טעג אייניג.
(נחלת שבעה מאב"ד טשעקא בן אב"ד טאשנאד)

זך) אין דעם טאג זאת חנוכה ליינט מען
די קריאה פון זאת חנכת המזבח ,חנוכה איז
בעיקר געגבן געווארן כדי להודות ולהלל ,און
דאס איז מרומז אין דעם זאת חנוכת המזבח
"חנכת" איז ר"ת 'נשמת 'כל 'חי 'תברך,
דערפאר הייסט דער היינטיגער טאג זאת
חנוכה ווייל דאס איז דער עיקר פון חנוכה
להודות ולהלל ועת כי אפתח פי בנשמת כל
חי.
(אב"ד שימלוי  -הגרש"ז ערנרייך)

כח) מיט געפינען אז משה רבינו האט
מחנך געוועהן דעם משכן זיבן טאג די שבעת
ימי המלואים ,אבער דער אכטער טאג איז
דער עיקר ווייל די אלע זיבן טאג שטייט אין
מדר' האט משה רבינו צונומען דעם משכן
און אויפגעבויעט פון דאסניי ,ווידער די
אכטע טאג איז ער געבליבן שטיין דערפאר
הייסט דער חינוך די אכטע טאג ,אויך בשעת
נס חנוכה ווען מ'האט פאראכטן דעם
ביהמ"ק פון דאסניי כאטש מ'האט אגאנץ
חנוכה געארבעט צו פארעכטן דעם ביהמ"ק
אבער דעם אכטן טאג איז מען פארטיג
געווארן מיט די עבודה איז היינט "זאת
חנוכה" דער עיקר חינוך איז היינט.
(דברי יואל)

כט) לויטן חת"ס והדליקו נירות בחצרות
קדשיך אז מ'האט געצינדן אנדרויסןבחצר
המקדש ווייל אין ביהמ"ק גופא זענען
געוועהן פיל מיט ע"ז און שריים פון די גוים,
אבער ביום הח' די אכטע טאג איז שוין דאס
גאנצע ביהמ"ק געוועהן אויסגערייניגט איז
היינט געוועהן דער עיקר חינוך ,הייסט דאס
זאת חנוכה.
(דברי יואל)

ל) פון חז"ל שטייט אז אסתר איז סוף
כל הנסים פרעגט די גמ' וואס איז מיט נס
חנוכה ,ענפערט די גמ' אז מגילה איז ניתן
להכתב און חנוכה נישט ,באמת איז דער
חילוק פון פורים ביז חנוכה מער ,ווייל ביי נס
פורים שטייט איז אידן האבן תשובה געטאן
און הערשט דערנאך איז געשעהן דער נס,
חנוכה האט דער בוכ"ע געטון א נס מיטן
האף אז אידן וועלן תשובה טון בעתיד,
ממילא דערפאר איז טאקע די נס פורים סוף
כל הנסים ווייל דאס איז געוועהן דאס
לעצטע מאל ווען אידן האבן קודם תשובה
געטון און דערנאך איז געוועהן א נס ,אויפן

תי' פון ב"י אז די פך האט זיך צוריק
אנגעפילט איז דא די קושיא פון פר"ח אז די
אכטע טאג איז נישט געוועהן קיין נס ,נאר
די אכטע טאג האט מען מתקן געוועהן לזכר
דעם אז דער בוכ"ע האט געטון א נס ע"ש
העתיד כאטש אידן זענען נישט געוועהן
ראוי דערצו ,דערפאר איז דער אכטע טאג
זאת חנוכה.
(דברי יואל)

הוספה :דערפאר איז פארשטענדליך
וואס דער בנ"י שרייבט אז זאת חנוכה איז א
המשך פון די הייליגע טעג ,ווייל ר"ה יו"כ איז
דאך אויך דער זמן וואס מ'בעט ע"ש העתיד
כאטש מ'האט נישט קיין זכותים.
לא) עס איז דא אכט לשונות אין די
סיום הברכה פון יוצר אור ,פועל גבורות,
עושה חדשות ,בעל מלחמות ,זורע צדקות,
מצמיח ישועות ,בורא רפואות ,נורא תהילות,
אדון הנפלאות ,אפשר א רמז אויף דעם וואס
זאת חנוכה איז ידוע א מסוגל'דיגע טאג פאר
ישועות ,ווייל הצה"ק ר' אלעזר מריישא זי"ע
פלעגט זאגן ,ווען א איד דארפן א רפואה
קודם גייט מען צום דאקטער נאכדעם נעמט
מען א תהלים'ל און אז ס'ניצט נישט מוז מען
באווייזן א מופת'ל ,האט ער געטיישט קודם
איז בורא רפואות מ'גייט צום דאקטער דורש
זיין ברפואה ,נאכדעם איז נורא תהילות
מ'נעמט א תהלים'ל ,און אויב מ'האט
נאכנישט די ישועה איז אדון הנפלאות
באוייזט מען א מופת עכד"ה ,אויב איז די
אכטע טאג חנוכה מרומז קעגן אדון
הנפלאות וועלכע איז די אכטע לשון ביי יוצר
אור ,איז פארשטענדליך אז זאת חנוכה איז
דער טאג פון מופתים מיט ישועות.
(המלקט)
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ענדע צדיק איז געווען עפעס נישט
סתם א בחור .א בחור וואס ברענגט מיט
זיך אסאך קאפ וויי פאר די מגי"ש און א
גוטע הכנסה פאר די משגיחים...

ווארפן האנטוכער

א סגולה
פאר
שידוכים!...

*
וואס איז היינט די תירוץ?...
אההם ..עעההה ...אם אם אםאםם,
מיין קוזין האט חתונה עעההה בר מצוה
געמאכט נעכטן און און און ...מיין חבר
האט געזאגט ער גייט מיר אויפוועקן ,און
כ'האב פארגעסן מיין תפילין בייטל ,און די
שעמפאו האט געפלאצט און מיין טאש,
און און און און...

ענדע צדיק

און וואס???
אהההם ,איך בין פארשלאפן...
פארשלאפן?
צוואנציגער!

אהער

מיט

א

משגיח ,איך האב נישט געטראפן פון
וועם צו בארגן ...כ'האב נאר קוואדערס...
אם ..אפשר קען מען עס אראפהאנדלען? אז סאמטינג ...פישי.
און אויך מארגן גיי איך נישט...
ענדליך נאך  3שעה זוכן קום איך צום
משגיח מיט ס'געלט גרייט 15 .מינוט
שפעטער.
משגיח ...די משגיח האט געזאגט
אז אויב גיי איך נישט פארשלאפן פאר
צוויי טעג גיי איך קענען צוריק באקומען
די '50גער וואס איך האב איינגעלייגט
פאריגע וואך?...
גייייי שוין אויף דיין פלאץ!!!
סאו ווען די משגיח האט מיר געזעהו
האלב  5פארטאגס ארויסקרוכן ווי פרעה
מיט די נאכט קליידער האט ער געשמעקט

זט

*

הילכיגן שששששש הייבט אויך אן ווערן
ווירקליכקייט.

שטילערהייט שטעל איך אראפ א
איך שטיי אויף צופרי ,די חברים ארום טריט אינעם טונקעלן צימער ,גראד אין...
מיר אינעם דארמיטארי שלאפן נאך זיס ,די נעגל וואסער .אופס.
איי ווי זיס .אלעס איין שטיק פארע .די
שטילקייט פון די נאכט איז נאך אין פולן
נישט געפערליך ,העכסטענס וועט
קראפט ,די זילבערנע פארטאגס האט נאך מיין שכן'ס זאקן געוואשן ווערן עטליעסט
ניטאמאל אנגעהויבן שיינען .און איך בין איינמאל א יאר...
שוין גרייט אויף א מיסיע!
דארט ביים עק צימער ליגט די מתמיד
דא דארט הערט מען מען שוין אפאר פון ישיבה .יעדן אינדערפרי ווען איך וויש
מתמידישע דאכענעס זיך וואקלען ,זייערע מיר אפ די אייגעלעך מיט די נעגל וואסער,
נאטורליכע זייגערס הייבן אן קלונגען צום האלט ער שוין נאך לאנטש .געדאווענט
לערנען .און די בורטעשרייען פון די וואס געלערנט ,און מוחה געווען .דארט נעבן
ווערן געשטערט ,נאכגעפאלגט מיט א די טיר ליגט א בריסקער תלמיד .נעבן זיין
מי מנוחות אויסגאבע  • #8חנוכה תשע"ה

בעט איז אנגעגרייט  4וועקער זייגער כדי
זיכער מאכן אז ער שטייט אויף ,אלעס איז
שוין אראפגעריקט אויף  offאזוי ווי יעדע
נאכט ,איך גיי שלאפן אסאך שפעטער
פון איהם און איך האלט מיר נישט ביים
אויפוועקן...
צוויי קרי"ש ליינער אשכנז און ספרד,
ליגן אויך דארט 4 .לעוואר נעגל וואסער,
אלס שאלה פון (נאמען געהיט אין
רעדאקציע) .אויך מאכט ער זיכער מיר
אויפצווועקן  6מאל פאר סוף זמן קרי"ש.
אויך עפעס א ספק..

מיר דעם וועג .די פלאר צוווארפן מיט אלעס איז ליידיג ,די אייז אין בור איז
קענדי רעפערס .אינטערסאנט ,יעדן טאג נאך נישט געבראכן ,די האנטוכער ליגן
מאך איך די וועג אריבער דעם קארידאר נאך שיין צוזאמגעלייגט איינס אויף די
יעצט איז אבער אזוי אנדערשט ,שטיל.
אנדערע ,ס'קוקט אויס גוט..
ס'ערשטע איז די השבת אבידה -
קאוט רום אויף די רעכטע זייט .דארט
הענגט וועש פון מיין פאטער וואס
האט נאך געלערנט אין דעם בנין .בעגס
מיט זייף ,האנטוכער איינס עלטער פון
איך נעם א פאק האנטוכער ,אריין אין
צווייטען ,צובויגענע שירעמעס ,נאסע
רעגן קאוטס ,שאהלן ,הענטשעך ,בליקס זאק ,און מיט איין אטעם בין איך שוין
און שטערןס באהאלטן דאבעל רעפט געווען אינדרויסן! פיין ,א גוטע התחלה...
משון עינא בישא .ציגעררעטלעך – וויפל
די ערשטע שטאפלען פונעם פלאן
די משגיח האט נאכנישט געטראפן במשך
הייבן אן ווערן ,איך וועל איהם ווייזן!
די נאכט זוך .און וואס נישט?!

איך עפן דעם צימער טיר ,און באגעגן
זיך מיטן נאכט וועכטער/משגיח ,ער
שטייט ביים וואנט און פרובירט צו קריכן
דערויף ...משוגע פון די נאכט צופלאצט
אויף די לינקע זייט איז די אוצר
פונעם שטילקייט ,דרייט ער זיך פון הספרים .דאס איז א לייברערי פון יעדע
רעכטס צו לינקס ,פרייענדיג אז א נפש חי' סארט שווארצע טעיפ אויף די מארקעט,
דרייט זיך שוין ארום.
שימעל ,שטויב ,דיקע בענדל ,סקאטש
טעיפ ,לעקטער וויייערס און אויך ספרים...
ענדע צדיק ,דו?? דו ביסט אויף?
עפעס טויג נישט דא...
ביים עק פון די האל געפונט זיך די
זיך אריענטירענדיג גראד ,גיב איך לאנדרי ...די גילא וואס איין בחור האט
איהם נישט צופיל אויפמערקזאקייט ,איך נעכטן גענוצט אנשטאט זייף ליגט
דארט פארשעמט ...מיט די קלעבעדיגע
בין אויף א מיסיע...
וועש דערנעבן .איין דרייער איז האלב
ס'גייט געלונגען זאל זיין וואס זאל זיין ,אויסגעבויגן די טיר נאכדעם וואס זיין
דאס יאר גיי איך אויספירן! זאל ער פלאצן! באנוצער האט צוגעהאקט די טיר מיט א
זעץ ,און צופרי האט ער נישט געהאט קיין
די הכנות האט מען זיך שנעל ברירה נאר אויסבייגן די האלבע מאשין צו
צוגעאיילט ,איך וויל נישט ציען איבריגע טרעפן א העמד פאר זיך .אנגעווארפן מיט
אויפמערקזאמקייט ,ווילאנג ס'שטיל גארבידזש בעגס און זאקן.
דארף מען אריינכאפן ,ווען איך שטיי אויף
פונדערווייטענס שפירט זיך א גרוך
געווענליך איז שוין אלעס פארשטאפט,
און די נעגל וואסער בארג ,איז שוין העכער פון עמאניע מיט אלטע האנטוכער,
ווי דער עווערעסט .איין שלעכטע טריט נאכפאלגנדיג פון א ביטער שארפע בליטש
קען נאך אלעס חרוב מאכן .און איך שפאן ציפ געמישט מיט כשר זייף .די מקוה!
מיט פעסקייט אריבער די קארידארן...
איך קום אריין און צינד אן די לעקטער,
די לעקטערס זענען נאך אויסגעלאשן ,איך קוק מיר ארום רעכטס לינקס ,אונטער
נאר א בלאסע רויטע עקזיט לייט באלייכט די בענק ביי די שאוערס ,זיכער מאכן
ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

איך נעם ארויס מיין שאפינג בעג וואס
כ'האב מיר שוין צוגעגרייט פון נעכטן ,קוק
נאכאמאל ארום צו קיינער זעהט נישט.
ניין ,ס'שא שטיל ,יאלא...

פון דארט בינעך מיטן זאק געגאנגען
גראד צום שמות באקס אין בעק פון
בית מעדריש דארט אונטער די גאנצע
הויפענעס שמות און אויסגעפולטע
געטשידטע בחינות האב איך באהאלטן
דעם זאק ,דא וועט זיכער קיינער נישט
זוכן.
אנגעצויגן ,אויף שפילקעס ,מיט
שוין צוביסענע נעגל בינעך געזעצן ביים
שיעור ,די פיס מיינע האבן זיך געווארפן
און געשאקעלט שנעלער וואו די הארץ
באכעס.
גלייך נאכן דאווענען בינעך אראפ צום
קאך ,די פלאן איז וואו פאלגענד :איך וועל
זאגן אז איך קום פון די לאנטש רום און
ס'נישטא גענוג לעפלעך ...חאחא די גוי
וועט מיר געבן א באקס ,און ס'וועט זיין
מיינס.
אומר ועושה מיט א מינע פון תמימות
ווי א בחור פון 'חברת מתמידים מבקשי
ה'' גיי איך צו צום פעסטער ,א טונקל
הויטיגער שניידט טאמעטאס מיט די...
בלויזע הענט!

זי

אוי! רבוש"ע...
אויפן וועג צום בית כסא ...קיינער זעהט
ענדע ,איך מיין מעגסט שוין זאגן פאר
סיי ווי נישט ,איך גיי נעמען אפאר ראלס יעדעם  -זאגט מיר גערשי – ס'גייט זיין
עקסקיוזמי ...לעפלעך .איי ניעד טישא און צושניידן.
פאן היינט!
לעפלעך .יא נאו ,לעפלעך .און מיט די
האנט שפראך פרוביר איך צו ריפלעיסן די
פאר מיינע צוויי "בעסטע" פרענדס -
חברה! – רוף איך אויס אין די הייסע
אפריקאניש.
מיט זיי פלעג איך אלס שטיין מיט א שאהל בור ווען די משגיח זעהט נישט  -היינט
ביי  3בעלאו זיראו ביי די טיר אינדרויסן קומט עקשאן! עטס וועטס נישט גלייבן,
חאחאחא  ..ס'געלונגען ,איך האב
מיט א ציגרעטל ,וואס איך ווייס נאך היינט איך האב איהם גוווט אויסגעשפיעלט!
די לעפלעך אין באזיס ,יא יא ,איך וועל נישט פונקטליך וויאזוי מען נוצט .און מיט
געוואונען!
זיי פלעג איך טרונקען די נעגל וואסער
צוביסלעך ווערט ליידיגער די בחורים
ביים פארמיטאג פארלערנען בין איך אין וואלד קיינער זאל אונז נישט כאפן ,יאגן זיך ארייצוכאפן נאך א הייליג שטיקל
היינט געזעסן ס'גאנצע צייט .היסטאריע צו זיך אפגיסן די מים אחרונים 'העכערן' קדושת לוי פאר מעריב ,און די גבאי
פאר זיך .פארזינקען אין די מחשבות און טיש  -האב איך שוין אויך מגלה געווען שטייט שוין דארט ביי די מנורה צורישנדיג
זיסע דמיונות ,איי ווי גוט וועט זיין ,די דעם סוד .אבער נישט אנפערטרויענדיג די קנייטלעך ,ווען די ראש הישיבה שטייט
מנהל וועט נישט וויסן אפי' אויף וועם צו דעם ריזיגן אוצר וואס איך האב שוין .נעבן איהם ,מיט שפיזיגע אויגן אויפן
אויך אז מיין שפיצל איז שוין אט אט ארום.
בלאזן!
פארטיג! – האב איך זיי געזאגט ,און אז די
נאך אפאר פעקלעך טישא דארף איך אפוינטעמענט וואס איך האב ביי לאנטש
פעניענדיג אין מקוה מיט מאכן די
מיר איינהאנדלען ,עטליכע שאכטלעך איז עכט א וויזיט ביי די טוי סטאר ,ווי איך פיאות און דערציילן די נייעס ,כאפ איך
גיי איינקויפן די קאלער פעיפער.
קאלער פעיפער ,און דזשאב וועל דאן!
מיר אז עס איז שוין היפש שפעט .מען
" Wowדי מנהל גייט נישט וויסן וואס דארף זיך צויאגן.
ביי נאכמיטאג שיעור האבעך שוין
נישט געקענט שלאפן .בריוון זענען ארום צו טוהן" זאגט מיר מיין חבר גערשי.
איך לויף ארויס פון מקוה מיט נאסע
געפארן אין די גאנצע כיתה ,יעדע פאר
ווייסט  -זאגט יענקי – די ראש צופלאטשקעטע פיאות (קיינער זאל
מינוט האט זיך א צווייטער אויפגעוועקט הישיבה איז פשוט א אומפאגינער ער וויל נישט כאפן .)..מיט איין אטעם פליה
ווען די שכן האט איהם געווינקען אז איך נישט מיר זאלן חתנים ווערן! וואס גייט איך צו מיין אוצר ,ארויף אויף די פלייצע,
שיק איהם א בליץ פאסט ...מיין סטאק
איהם אן צו לאזן ווארפן אויף דער וואס געגאנגען ,יעצט קומט עס...
פעיפערס וואס ווערט אין א געווענליכע
טאג באנוצט אויף שרייב ארבעט ,איז צינדט די מנורה?! סתם מיר זאלן צאלן
מיט א בארג האנטוכער אויף די
אויסגעלאפן נאך פאר וואס ווען .איך נאך אפאר יאר שכר לימוד?!
פלייצע ,א זאק טישאוס ,און צושניטענע
האב נאכגעמאלן די מגי"ש ,די בחורים,
ס'איז פאר מעריב ,די משגיח עפנט קאלערפעפערס אין אלע טאשען .דריי
דער בריסקער מיט'ן פינגער אויף ארויף
אויף די מקוה ,און די גאנצע ישיבה ראולס אין איין האנט ,און א באקס
פרעגנדיג א לעכעירע?!.
שטופט זיך אריין אויפאיינמאל ,יעדער לעפלעך אין די צווייטע ,שטורעם איך אריין
צוויי עף '99ס ,צוזאמגעשטעלט פון א נעמט איין האאק ,די מער פעשליכע אין ביהמ"ד פונעם מזרח אריינגאנג!!!
בחינה בכתב און א התעוררות צעטל וואס נעמען איינס אהאלב ,מען קען שיעור העעעעייייי!
איינער האט אויסגעשפרייט אינמיטן די דערשטיקט ווערן .א ספעציעלע ממונה
געווארן
נאכט אין ביהמ"ד ,זענען אומערווארטעט מטעם ההנהלה איז געשטעלט
ָעד ו ְַעל ָּכל
ָּת ִמיד י ְִמלו ְֹך ָעלֵינ ּו ְלעוֹלָם ו ֶ
ׂיו ...שששששש...
ֲש
ארויסגעפלויגן פון מיין טיש ...און די ביי די האנטוכער קיינער זאל ח"ו נישט ַמע ָ
מגי"ש האט זיך פיינעלי אויפגערעגט ,פרובירן ארויסצושווערצן איינס .איך גיי
אדורך ,ווען א צינישע שמייכל פארמירט
טאךטאךטאך "ועל הניסים"!
"ענדע צדיק גיי ארויס"!
זיך אויף די באקן ...חחח ער מיינט נעבעך
ב-ז-י-ו-נ-ו-ת!
פיין ,עס ארבעט זיך אויס ...איך בין אז איך קען איהם נישט אויסשפילן...

חי
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געזונטערהייט זיי וואקסען און בליען
איך בין דאך אזא בעל חוב

ב) צו טאנצען מיט געזאנג
יא! יא! יא!
כ'האב בשפע אין באנק
יא! יא! יא!
קינדערליך א לעכטיגע געשאנק
על כל נשימה ונשימה תהלל קה

א גראם מיט טעם
ועל נסיך שבכל יום עמנו!
אין די טעג פון הלל והודאה ,לאמיר אביסעל עפענען אונזערע הערצער ,און אנערקענען די
פולע גוטס וואס מיר באקומען פון אונזער טאטען אין הימעל ,און איהם דאנקען דערויף.

א) איך גלייב אז נאר העלפען ווילסטו
רצונו להיטיב דאס איז שטענדיג דיין פלאן
ווען ס'איז מיר ענג דעם צער פילסטו
איך ווייס אז עס וועט סאך בעסער זיין

אריגענעל :ניגון בן בג בג (שטאטער אביסעל)
ווערטער :א א גראם מיט טעם

א) דערפאר טאטע אויב בעטען איך מעג
א) אז איך קען אויפשטיין צופרי איז א נס

מיינע איברים זענען אלע גאנץ

באגלייט מיר ווייטער אויף יעדען טריט

קליידער אנצוטון געשמאק און פריש

יא! יא! יא!

אפי' ווען עס קוקט אויס ווי אן אומוועג

צו דאנקען אויף דעם קיינמאל איך פארגעס

אלעס איז א חסד דיינס

צו זעהן אז פאר איז עס גוט

צו טאפען און פילען בחוש

על כל נשימה ונשימה תהלל קה

א) איך קען הערען ווי אויך זעהן וואס
פאסירט

א) אין ביזנעס הצלחה איך זעה

ב) צו דאנקען אן אויפהער
כ'האב גענוג א צווייטען צו זיין מחי'

יא! יא! יא!
אויף יעדען חסד מער

איך גיי אויפען גאס אלעס שמעקט גאר זיס

ווי אויך בלייבט מיר איבער א גן עדן בעולם
הזה

יא! יא! יא!

מיינע ליפען קענען פירען א שמיעס

לימוד התורה זיין קובע

דאס איז מיין איינציגסטע באגער

ב) זיך ארויסלאזען אין א טאנץ

א) מיינע קינדער א נחת צו ערציען

יא! יא! יא!

פארשטענדליך און קלוג,איך לויב דיר דערויף

וואס איך עס פארדייט זיך געשמירט

על כל נשימה ונשימה תהלל קה
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א פרייליכען חנוכה !!

טי

אלקנה ,גיב א קוק! עפעס
פלאטשקעט דארט אין וואסער.
וואו?
דארט דארט ,זעהסט?
יא! אינטערסאנט ,וואס מיינט עס,
עס איז דאך שבת היינט?
טאקע אינטערסאנט ,לאמיר גיין
נענטער ,מיר מוזן זעהן וואס דאס
איז.
אוי וויי ,עס איז א מענטש! א
מענטש שווימט דארט...

ענדע צדיק

וואס? א מענטש? לאמיר איהם
אפווארטן דא ביים בארטן און כאפן,
עס איז דאך חילול שבת.
און אזוי איז אונזער רבי מאיר
ש"ץ ארויס געקומען פון וואסער,
דורכגענעצט ,ווען וואסער גיסט
זיך פון איבער איהם ,און די
גלידער ציטערן פאר קעלט און
שרעק ביינעזאם ,אויסגעמוטשעט
פארסאפעט אן כוח ,מיט א
אפגעקאכט מיט “עשרת השבטים"
פארמאכטן בריוו אין די האנט,
ארויסקומענדיג גראד אין די הענט פון אינגרידיענט אויסגעמישט דערין.
איבעראל האט מען שוין געטראפן
די שוטרי ישראל...
אידן .יעדע סארט מאדנע באשעפעניש
וואס איז אויסגעפארעמט געווארן אין
אויפן אנדערן זייט סמבטיון!
די שלשה אחים ביכער זענען שוין אויך
געוויס זענט איר באקאנט מיט פארמישט געווארן אין די טעמע...
די פאקטן ארום די מעשה ,זינט
איבער די נושא פון עשרת השבטים
אייער כיתה א' מלמד האט אייך
שוין פארציילט מיט שמאלץ די איז שוין געשריבן געווארן ימים מיט
וואונדעליכע מעשה פון רבי מאיר בעל ביכער ,ספרים ,ארטיקלען ,צייטונגען,
אקדמות ,און איר האט זיך צוגעקוקט גליונות ,און וואס נישט .צענדליגע
מיט בייז וואונדער און איבעראשונג טויזענטער פענעס זענען שוין צובראכן
איבער די מיסטריעזע וואונדערליכע געווארן אדער פשוט אויסגעלאפן פון
טינט ,און מיליאנען קיעבארד קנעפלעך
טעמע “עשרת השבטים".
זענען שוין פארהאנקערט געווארן
חוקרים פון איבער די וועלט דערויף ,אבער ,הנסתרות לה' אלוקינו...
האבן שוין טויזענטער טעפ קאשע זייט השי"ת האט פארטריבן אונזערע

כ

ברודער אין גלות אין צייט פון ערשטן
בית המקדש ,זענען זיי פארהוילן
געווארן פון די אויגן ,פארשוואונדן ווי
אין סמבטיון אריין ...נישטא.
פארשוואונדן זאגט איר? נישט ממש.
במשך די לאנגע גלות איז עטליכע מאל
אויסגעקומען פאר אונז בני י-הודה און
בנימין צו באקומען א גרוס פון אונזערע
ברודער .א צייכן אז עוד אחינו חי ,א
שטראל פון האפענונג אז אט אט יבא
יומא ,דער לאנג ערווארטעטער טאג,
דער טאג וואס אויף דעם זאגט די פסוק
“לאמור לאסירים צאו" .די טאג וואס
אונז וועלן זיך מאחד זיין מיט אונזערע
ברודער ,און אינאיינעם “ועלו מושיעים
בהר ציון" ,מיט משיח בראש.
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איינע פון די אינטערסאנטסטע
מעשיות ווען כלל ישראל פון אונזער
זייט סמבטיון האט זיך באגעגנט מיט
איינע פון אוזערע ברודער פון די
עשרת השבטים ובני משה איז געווען
די מעשה מיט'ן שד"ר אין תימן און די
רעזולטאטן פון זיין געשיכטע ,וואס
האט נאכגעפאלגט מיט א העכסט
דראמאטישע אויסגאנג מיטן שיקן
דעם שליח ר' ברוך זוכן די עשרת
השבטים ,און די ביטערע ענדע.
*
געווען איז עס אין די ת"ק יארן .די
מצב אין ארץ ישראל איז דעמאלט
ביטער שווער געווען ,עס איז ממש
נישט געווען קיין לחם לאכול אין די
שטובער ,קינדערלעך זענען נעבעך
אויסגעגאנגען פון הונגער און די
עלטערן פון צער .האט מען מחליט
געווען צווישן די רבני אר"י אז מען וועט
ארויסשיקן שליחים ,שדרי"ם האט מען
זיי גערופן ,וואס זייער אויפגאבע איז
געווען ארומצופארן איבער די וועלט,
איבער פעלדער און וועלדער אין אלע
מדינות צונויפצוקלייבן געלט פאר
די אידן ,די ערליכע יושבים פון ארץ
הקודש.
איינע פון די צענדליגע שליחים
איז געווען איין איד פון צפת וואס
איז געגאנגען זאמלען געלט צום
ווייטן תימן .אין תימן האט דעמאלט
עקזיסטירט א הערליכע אידישע
קהילה וואס צווישן זיי האט זיך אויך
גערעכנט גרויסע עשירים.
דער שד"ר האט זיך ארויסגעלאזט
אויפן וועג ,ביז ער האט ענדליך
דערגרייכט די טויערן פון צנעא די
הויפשטאט פון תימן .וואו גייט א איד
די ערשטע? איז ער אריין אין בית
המדרש ,וואו מען האט אים זייער
שיין אויפגענומען און צוגעשטעלט אן
אכסניא.

זיך געפריידט צו טרעפן איינעם פון די בני
און
דאווענענדיג
אזוי
ארומדרייענדיג אין בית המדרש ,זעהט אר"י".
דער שד"ר א הויעכער שלאנקער איד,
געגאנגען איז ער אנגעטוהן מיט
מיט א הערליכע הדרת פנים ,א געטליך
געשטאלט ,ווי ער שטייט אין א ווינקל לאנגע קליידער ,א שווערד ביי די
פון בית המדרש און דאווענט מיט א זייט ,מיט א ברייטען געשטריקטע
מוראדיגע התלהבות מיט פארמאכטע גארטל ,וואס דערויף איז געשטאנען
אויגן ,שעות ארוכות זיצט ער דארט און אויסגעשטיקט “יהי דן נחש עלי דרך
דאווענט .האט ער געפרעגט פון די אידן שפיפן עלי ארח" .און ער האט געזאגט
אז ער שטאמט טאקע פון שבט דן ,און
דארט “ווער איז דער טייערע איד"?
זיין נאמען איז “יששכר".
האבן איהם די אידן דערציילט מיט
נאך דערציילט ער איהם “אז דו
קענטליכע וואונדער .אינטערסאנט,
דער איד איז אנגעקומען דא אהער מיט ווילסט קען איך דיר מיטנעמען דארט
אפאר טעג צוריק ,און וויל מיט קיינעם צו אונזער מקום"...
נישט רעדן ,ער זאגט אז ער איז פון די
עס איז אדורך צוויי דריי טעג דער
“עשרת השבטים" .ער עסט נישט און
שלאפט נישט נאר ממש קוים קוים ,שד"ר האט זיך גע'ישובט יא גיין נישט
שטייט אגאנצן טאג ביים ווינקל פון גיין ,צום סוף האט ער מחליט געווען
בית המדרש און דאווענט אן רעדן צו נישט צו גיין .און דער איד פון די עשרת
קיינעם .רעדט נאר לשון הקודש ,און השבטים האט זיך צוריקגעקערט...
איז איין שטיק העכערקייט.
מיט זיין אינטערסאנטע פלאים'דיגע
אינגאנצן פארוואונדערט ,גייט דער געשיכטע האט זיך דער שד"ר
שד"ר צו צו דעם איד ,און שטרעקט צוריקגעקערט קיין צפת ,ווי ער איז
אויס א האנט “שלום עליכם ,א איד פון געגאנגען גראד צו די רבנים פון שטאט
און זיי פארציילט זיין געשיכטע,
ארץ ישראל".
נעמליך ,ער האט געטראפן א איד פון
אזוי? פון ארץ ישראל? צו דיר וויל די “עשרת השבטים".
איך רעדן!
צווישן די רבנים וואס האבן געוואוינט
מען האט אפגעשמועסט א צייט ,און אין צפת יענע צייט איז געווען דער
דער איד פון די עשרת השבטים האט הייליגער “בת עין" זי"ע ,און אויך דער
איהם געזאגט “איך וועל קומען צו דיין בעל פאת השולחן ר' ישראל שקלאווער
זי"ע א תלמיד פונעם הייליגן גר"א ,ווואס
אכסניא".
האט אויך געמאכט זיין באקאנטע ספר
שפעט נאכמיטאג איז דער איד “תקלין חדתין" אויף מס' שקלים.
טאקע געקומען צו גיין צו די אכסניא
אין ליכט פון די וואונדערליכע מעשה
פון אנזער שד"ר ,און א פריינטליכע
שמועס האט זיך אנטוויקעלט צווישן פון דעם שד"ר אין שנת ה' אלפים
זיי ביידן ,ווי דער איד פון די עשרת תקצ"א ,האבן די רבני צפת מחליט
השבטים פארציילט איהם ,אז ער איז געווען אינאיינעם ,ארויסצושיקן א
א שליח פון זייער קעניג און ער איז שליח ,וואס זאל גיין אויפזוכן די עשרת
געקומען זיך נאכפרעגן אויף די בני השבטים ,און זיי איבערגעבן א בריוו
ארץ ישראל וואס איז די מצב ביי אונז פון בני ארץ ישראל ,וואס אין די בריוו
דא“ ,און וועגן דעם האב איך זיך אזוי בעטן זיי  4זאכן:
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אכ

אזויווי זיי די עשרת השבטים לעבן
במנוחה נכונה מיט גרויס רייכטוהם
זאלן זיי שיקן געלט פאר די ארימע בני
אר"י.
זיי זאלן מתפלל זיין פאר אונז בני
יהודה און בנימין.
אזוי ווי זיי האבן דאך די ריכטיגע
מסורה און גייען נאך אן מיט א
געהעריגע בית דין וסנהדרין ,זאלן די
עשרת השבטים שיקן עטליכע רבנים
וואס זאלן געבן סמוכים פאר די רבנים
דא אין אר"י און מען זאל אויך קענען
דא אין אר"י גיבן מלקות און מיתות
בי"ד.
און צום לעצט ,שרייבן זיי צום מלך
פון די עשרת השבטים ער זאל זיי צוריק
שרייבן א בריוו ,א גרוס פון אונזערע
ברודער.
אפגעשריבן די בריוו האט ר' ישראל
שקלאווער זי"ע ,די בריוו איז געשריבן
מיט א זעלטן רייכע שפראך מיט
הערליכע מליצות און לשונות פון תנ"ך
און גמרא .וואס צו דעם בריוו שרייבן
זיך אונטער די רבני צפת ,אינצווישן זיי
אויך דער בת עין (זעה בייגלייגט טקסט
פון די בריוו).
צו אזא ריזיקאלישע מיסיע ,ווי גיין
זוכן די עשרת השבטים צווישן מדבריות
און וועלדער ,האט זיך געפאדערט א
שטארקער מענטש ,וואס זאל קענען
אויסהאלטן די אומדערטרעגליכע
מצבים ,און א מענשט וואס קען
דאקטעריי אויב ח"ו עפעס מאכט
זיך אויפן וועג .מען האט געזוכט און
געזוכט ביז ,מען האט געטראפן א איד
פון צפת מיטן נאמען ר' ברוך ,דער ר'
ברוך איז געבוירן געווארן אין די ליטא
אין די שטאט פינסק ,און איז ארויף קיין
אר"י אינאיינעם מיט די אנדערע ביי די
באקאנטע “עליה".

בכ

ר' ברוך איז געווען א חכם מחוכם ,מדבר ,גייענדיג אלס טיפער און
אינטעליגענט ,זיך אויסגעקענט אין די טיפער...
מאפע ,און פארשטאנען צו געאגראפיע,
איבער בערג און טאלן ,אייננגעהילט
און צו דעם אלעם אויך א געלערנטער
דאקטער ,א פעסט געבויעטער אין זאמד שטורעמעס אויסגעשטעלט
כאראקטער ,און א שטארקע גוף ,וואס צו די וואיען פון די שרעקעדיגע חיות
דאס אלעס האט איהם געשטעלט און ווילדע טיגער האט די גרופע פון
אלס דער פאסיגסטער פערזאן צו זיין דריי אין שפיץ פון ר' ברוך געריטן אלס
דער שליח כלל ישראל אפצוטראגן די מער און מער אינעם מדבר ,גאנצע 15
בריוו אויסצופירן די געוואגטע שליחות ,טעג!
און נאך וואס זיינע נאנטע האבן איהם
אין א טאג ,עס איז געווען ערב שבת,
צוגעשטיפט און מיט די עידוד און
ווארעמע ברכות פון די גדולי אר"י ער דעם צווייטן שבת דארט אין מדבר ,איז
זאל אונטערנעמען די שווערע נסיעה אונזער ר' ברוך אראפ פונעם קעמל כדי
און די נאכפאלגענדע אויפגאבע ,האט קונה שביתה זיין בעפארן זמן ,און ,ווי
זיך ר' ברוך ארויסגעלאזט אוין וועג נאר ער האט אראפגעטראטן פונעם
קיין תימן ,וואס דארט האט מען דאס אייזל איז געקומען צו לויפן א גרויסע
לעצטע מאל געהערט פון די עשרת עקרב ,און איהם געגעבן א בייס אין
די פיס! די גיפט האט זיך אנגעהויבן
השבטים.
פארשפרייטן ...און די מצב האט
די פלאן פון ר' ברוך איז געווען ,אויסגעקוקט שמאל .ר' ברוך האט זיך
אז אזויווי אין תימן זענען דא די נישט פארלוירן נאר מיט זיין שטארקע
ריזיגע מדבריות איז זייער מסתבר אז כארקטער האט ער זיך אריאנטירט,
דארט ערגעץ געפונען זיך אונזערע און מיטן שווערד האט ער אליינס
פארלוירענע ברודער.
אראפגעשניטן א שטיקל פיס ,די פלאץ
וואס איז געווען פארגיפטעט!
ר' ברוך איז אנגעקומען קיין צנעא,
און גלייך אנגעהויבן פרעגן די ארטיגע
אזוי זיך פארענדיג מיט די שמערצן
אידן ,פון וואו איז דער שליח פון שבט פונעם ביס ,דערזעהט ר' ברוך
דן געקומען ,און האט פארציילט פאר פונדערווייטענס א שעפעלע ,גלייך
די רבנים און חשובי העיר ,פארוואס איז ער צוגעלאפן אהין און געהארגעט
ער איז געקומען ,און ווער איז גרייט די שעפעלע ,אויפגעריסן די בויך און
מיטצוקומען מיט איהם אויף די אריינגעשטעקט די פיס אין די בני
געפארפולע רייזע? עס האט זיך מעים פון די שעפעלע ,וואס דאס איז
אנגעטראגן א חשובער איד איינער פון געווען א באוואוסטע רפואה קעגן א
די תושבים דארט אין צנעא ,און מיט ביס פון א עקרב ,וואס עס האט א כוח
זיי איז מיטגעגאנגען א משרת מיטן ארויסצוציען די שעדליכע פליסיגקייט.
נאמען ר' יוסף בנציון מודעי.
נאך אפאר מינוט און די מצב האט
מען האט זיך צוזאמעגעפאקט זיך בארואיגט ,גיט ער א טראכט צו זיך,
אסאך עסן ,מיטגענומען וואסער וויפל 'רבוש"ע ווי קומט א שעפעלע אינמיטן
עס האט ערלויבט ,און מיט א תפילה א פוסטן מדבר?'
קצרה “היה נא מצליח דרכי" האבן זיי
און פון דערווייטעסנס זעהט זיך אן א
זיך ארויפגעזעצט אויף די קעמלען...
און אזוי האט זיך די קליינע שיירה'לע מענטשליך געשטאלט וואס קומט צו
ארויסגעלאזט אינעם טיפן שרעקעדיגן שפאצירן ,די פאסטוך! איין שעפעלע
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איז איהם פארלוירן געגאנגען ,און דא ענדע ,און מיט גוטע רעזולטאטן.
גייט ער ארום עס זוכן ...ווי נאר ער
עס איז דורך א טאג ,צוויי ,און דערנאך
קומט צו נענטער ,האט ער דעזעהן די
געשאחטענע שעפעלע ,הייבט ער אן דריי ,און פון א טאג איז געווארן א וואך,
שרייען גנבים! ווער זענט עטס?
די עסן האט אנגעהויבן אויסלויפן,
פון די וואסער האט מען שוין אויך
מיר זענען אידן!
געדארפט היפש שפארן ,ביינאכט האט
מען נישט אלעמאל געקענט שלאפן,
אידן? גיבט מיר א סימן ,האבן זיי און ווען יא האט מען זיך געקענט
אלע אויסגעשריגן “שמע ישראל" .דאן אויפוועקן צו די היץ פון א ווילדער חיה
האט ער זיי אויך געוויזן ווי ער טראגט וואס איז געקומען באזוכן די געסט...
אויף זיך ציצית .הייבט ר' ברוך אן איהם און די מצב צוווישן די גרופע האט
צו פרעגן' ,זאג ווי קומט א פאסטוך צו אנגעהויבן ווערן אביסעל אוממוטיג.
פאשענען אינמיטן א ליידיגן מדבר?'
די משרתים זיינע זענען געווארן
אומגעדולדיג ,און געטענהט ,וויפל איז
“איך בין פון די עשרת השבטים" די שיעור פון ווארטן ,ער קומט דאך
ענטפערט דער איד“ ...אונז געפונען זיך
נישט צוריק ,און ח"ו מיר קענען דא
דא ווייט אוועק ,און איך בין געגאנגען
אויסגיין פאר הונגער.
פאשען די שאף".
אינאיינעם האט מען מחליט געווען,
מען פארט צוריק .דאס ווארטן האט
נישט קיין זין ,האפענטליך וועט זיך
דער פאסטוך צוריקקערן קיין צנעא.

געוואלד ,ברעכט ר' ברוך אויס אין א
געוויין ווען די אויגן גלאנצן פאר שמחה
“טאקע צוליב דיר וואנדער איך שוין
ארום דא אין מדבר שוין באלד  2וואכן,
איך האב א שליחות פון די בני ארץ
עס איז דורך אפאר וואכן ,און די
ישראל צו אייך די עשרת השבטים,
ביטע ,נעם מיר מיט מיט דיר ,איך מצב אין צנעא האט געברענגט מיט זיך
זאל קענען אויספירן מיין אזוי לאנג שפאנענדע רעזולטאטן.
ערווארטעטער שליחות".
די קעניג פון תימן ,איז קראנק
די צוויי האבן זיך ארויפגעווארפן געווארן אויף א ביטערע מחלה ל"ע ,די
איינער דעם אנדערן ,מיט געגועים און יסורים פונעם קעניג האט דערגרייכט
איבעראשונג זיך נישט געקענט שיידן ,שטאפלען וואס אפילו די גרעסטע
ווען צום ענדע זאגט איהם דער איד דאקטורים און פראפעסארן ,און צווישן
פון די עשרת השבטים“ ,הער ,איך קען זיי אויך דער פריוואטע קענגליכע
דיר נישט נעמען יעצט ,ווייל איך דארף דאקטאר האבן אלע פה אחד
קודם גיין פרעגן רשות פון אונזער בי"ד צוגעשטימט ,נישטא וואס צו טוהן.
צו איך מעג דיר אהין ברענגען ,ווארט
דער קעניג האט געלאזט אויסרופן
דא ,און איך וועל מיר אי"ה צוריקערן
מיט א תשובה ,האפענטליך ווי שנעלער .אין גאנצן לאנד “ווער עס וועט קומען
און באווייזן צו ראטעווען דעם קעניג
דער איד איז זיך ווייטער געגאנגען ,שכרו הרבה מאוד" גארנישט וועט
און די גרופע איז געבליבן זיצן מיט נישט זיין קיין אפהאלט פאר איהם און
אפענע מיילער ,איבערגענומען און די קעניג וועט איהם צושטעלן אלעס
אנטציקט אויף די ענדלאזע שווערע וואס איז נאר אין קעניגליכע הענט צו
נסיעה וואס וועט אט אט קומען צו אן אויספירן.
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ר' ברוך זייענדיג א דאקטער ,און א
קלוגער געריבענער בר דעת טראכט
צו זיך “פרובירן דארף מען ,אפשר וועט
עס געלונגען ,עס קען נאך ארויס קומען
פיל טובות פאר די אידן אויב וועל איך
באווייזן צו ראטעווען דעם קעניג".
אומר ועושה ,ער האט זיך געמאלדן
צום פאלאץ ,א דאקטער פון ליטא ,ער
וויל פרובירן צו היילן דעם קעניג .ר' ברוך
האט זיך אריינגעווארפן מיט לייב און
לעבן אין די מעדיצינישע מצב פונעם
קעניג ,געבעטן מען זאל איהם צושטעלן
די טייערסטע מעדיצינען ,ספעציעלע
געווירצן ,און צוביסלעך צובסילעך
האט זיך אנגעזעהן א שינו לטובה...
די קעניג האט זיך שוין אויפגעזעצט,
שפעטער אפילו גערעדט ,און מער און
מער ,געשפירט ווי ער קומט צוריק צו
די כוחות .הערשט דעמאלט האט די
קעניג זיך אנגעהויבן נאכצופרעגן אויף
דעם קלוגן געלונגענעם דאקטער ,און
מען האט איהם פארציילט ,א איד פון
אר"י איז געקומען און געזאגט ער וויל
פרובירן ,און ס'געלונגען!
דער קעניג לאזט רופן ר' ברוך ,און
איז נבהל ונשתומם געווארן פון זיין
קענטעניס אין רפואה ,זיין קלוגער
דעת און שכל הישר ,דער קעניג האט
ליב באקומען צו פארברענגען מיט
איהם ,און מיט א שטיק צייט האט זיך
די קעניג אנגעהויבן שואל עצה זיין
מיט איהם אויף די מלוכה'ישע ענינים,
און ר' ברוך האט מוראדיג אויסגענומען
אין די אויגן פונעם קעניג ,עד כדי כך
אז דער קעניג האט איהם אויפגענומען
אלס זיין פריוואטע יועץ!
ר' ברוך פלעגט יעדן צופרי גיין אין
פאלאץ ,אונטערזוכן דעם קעניג און
די פאמיליע ,שמועסן מיטן קעניג,
פארברענעגן מיט די יועצים ,און
געווארן ווי א בן בית ביים קעניג.
זעלבסט

פארשטענדליך

גכ

אז

די באנעמונג פונעם קעניג און
האט
ליבשאפט
אויסטערלישע
געברענגט נישט איבריגע בייז
בליקן און אומצופרידענהייט ביי די
ארומיגע אין פאלאץ ,די אלטע יועצים
און פראפעסארן האבן אנגעהויבן
פילן אביסעל באדראעט פון ר'
ברוך'ס קלוגשאפט און נאנטקייט
צו די קעניגליכע ווירטשאפט און
שטילעהייט האבן זיי אנגעהויבן
פלאנען ,קודם במחשבה ,און דערנאך
אריבער צו דיבור ,און שפעטער אויך
למעשה ,אנצוהייבן העצן ביים מלך אז
דער ברוך איז נישט מער ווי א געמיינער
שפיאן ,אונטערגעשטעלט דורך די
טערקן די הערשער פון אר"י ,וואס
זענען דעמאלט געווען אין א ביטערע
מלחמה מיט תימן.

היתכן ,אז די קעניג הייסט הארגענען
איז הארגענען ,און זיי האבן מקיים פסק
געווען ...ר' ברוך איז געהאנגען געווארן
אין הויף פון קעניג.

געווארן צוריק קיין ארץ ישראל ,וואו
ער האט ליידער געדארפט איבערגעבן
די ביטערע בשורה פאר די משפחה
קרובים און ידידים גוטע פריינט פון
די נפטר ,און ווי אויך געדינט אלס
פערזענליכע עדות וואס בית דין האט
גובה עדות געווען צו מתיר זיין די
אומגליקליכע עגונה אז זי זאל קענען
חתונה האבן כדת וכדין.

ווען די מלך האט געהערט דערפון
האט ער באפוילן ,מען זאל נעמען
דעם קערפער און אזוי טויטערהייט
זאל מען עס אריינווארפן צו די לייבן,
אזוי וועלן זיי זיך זיכער צוכאפן צו די
סעודה .אבער ,ווי גרויס איז געווען די
גראד נאך וואס די שליח איז
ווינדער ,ווען אפילו צו די געהארגעטען
גוף פון דעם ערליכן ר' ברוך האבן די אפפגעפארן מיט די חפצים קיין אר"י,
לייבן נישט צוגערירט.
איז אנגעקומען קיין צנעא א איד פון די
בני דן רייטענדיג אויף א פערד ,און ער
טייערע קעניג – רופט זיך אן איינע פון פרעגט “וואו איז דער איד פון אר"י?"
די יועצים דארט – לאמיר דעם קערפער
צושניידן אויף שטיקער און אויסמישען ווען ער האט געהערט די טרויעריגע
מיט פלייש פון ציגן ,לאמיר נאר זעהן נייעס האט ער זיך אויסגעדרייט און
צוריק געריטן אין מדבר...
פארשטייט זיך אז קודם האט עס צו די הינט וועלן עס נישט עסן.
די קעניג אפילו נישט געוואלט הערן,
די מעשה איז נאך א רינגעלע אינעם
אבער א ווינדערליכע נס האט
אבער צוביסלעך צוביסלעך ,האט ער
עס אנגעהויבן צו פארעענטפערן און פאסירט ,די הונט האבן די פלייש פון די קייט פון די וואונדער-ווארט “עשרת
זאגן אז עס איז הויל בלאף ,שפעטער ציגן אויפגעגעסן צו די זעט ,אבער צו די השבטים" .א ווירקליכע מעשה  -ווי
דאס שוין אויך נישט...
קערפער פו ר' ברוך האט אפילו איינער עס איז מעיד די פאקט אז מען האט
נישט צוגערירט.
מתיר געווען די עגונה מפי עד ,וואס
אין א שיינעם טאג ,ווען ר' ברוך האט
האט פאסירט אין די נישט צו ווייטע
ווען די קעניג האט געזעהן די
ווי זיין מנהג יעדן צופרי ערשיינט אין
מוראדיגע בילד ,האט א ציטער איהם פארגאנגענהייט ,און האט זיך ליידער
פאלאץ איז ער אפגעווארט געווארן
דורך סאלדאטן פון קעניג ,און געפירט באנומען ,און א היץ אים ארומגעכאפט ,אזוי ביטער געענדיגט .און מיר האבן
מיט געבינדענע הענט ,צום לייבן גרוב! “וויי געוואלד ,א אומשולדיגן מענטש ,א נישט זוכה געווען צו א גרוס פון
ערליכע מענטש האב איך געהארגעט ,אונזערע פארבארגענע ברודער.
ווען אין די זייט שטייט דער די אלע וואס האבן מיר צוגערעדט
בלייבט נאר איבער צו בעטן ביים
צוברויזטער קייזער און זיינע יועצים ,דערצו זאלן תיכף ומיד גיין אין לייבן
איז ר' ברוך אריינגעטראסקעט געווארן גרוב" .און אזוי האבן די שונאים שוכן מרומם “בקרוב נהל נטעי כנה
אין שטייג צווישן די הונגעריגע לייבן ,און פיינט באקומען זייער ערליך פדויים לציון ברנה" מיט אונזערע
און ...וואונדער איבער וואנדער ,די לייבן באדינטן שטראף .און דער קעניג ברודער אינאיינעם זאלן מיר זוכה זיין
האבן איהם נישט צוגערירט!
האט די שטיקער קערפער פון ר' ברוך צו מקבל זיין משיח צדקינו און זוכה
אפגעשיקט מיט גרויס כבוד געמישט
זיין ושם נשיר שיר חדשְ ,להוֹדוֹת
נבהל ונשתומם פון די מראה נפלאה ,פון צער צו די אידישע קהילה אין
ׁש ְמ ָך ַה ָּגדוֹל.
איז דער קעניג צוריק אין פאלאץ ווען צנעא ,וואו ער איז געקומען לקבורה ו ְּל ַה ֵּלל ְל ִ
טיף אין הארץ פרייט ער זיך אז זיין
באליבטע ר' ברוך איז נישט געהארגעט
געווארן ,אבער אין די צייט וואס דער
קעניג איז זיך געגאנגען האבן די יועצים
און משרתים אנגעהויבן פארפירן,
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אין אידישן בית עולם.
(נאך וואונדערליכע באגעגענישן
די בגדים ,און אנדערע פריוואטע צווישן די עשרת השבטים און די בני
חפצים פון ר' ברוך זענען מיט די יהודה און בנימין אי"ה אין א קומענדיגע
משרת ר' יוסף בנציון מודעי אפגעפירט געלעגנהייט)

מי מנוחות אויסגאבע  • #8חנוכה תשע"ה

דוד'ל
א געצערטעלט קינד.
פאר יעדע קלייניגקייט
לויפט ער צום טאטן גאר געשווינד
בעטן דערבארימקייט.
טאטע!
עפעס טוט מיר וויי.
ביטע!
הער צו מיין געשריי.
זיין טאטע
אנטוישט אים נישט.
תיכף ומיד
זיין טרערלעך ער ווישט.
דוד'ל מיין ליב קינד דו ביסט
איך קום שוין צו דיר.
אלעס וואס דיך גליסט
וועלעך דיר געבן אן א שיעור.
אה! טאטע
שרייט דוד'ל מיט גאנצע וועזן.
כ'האב געוואוסט מיין פראבלעם
וועלעך ביי דיר לעזן.
טאטי
דיר לויבן מיין געזאנג.
פאר'ן קומען צו לויפן
איך בין פיהל מיט דאנק
--דוד'ל
א געצערטעלט קינד.
פאר יעדע קלייניקייט
לויפט ער צום טאטן גאר געשווינד.
זאגן שכוח ,פאר זיין איבערגעגעבנקייט.
טאטי!
כ'בין דיר אזוי דאנקבאר.
פאר'ן מיר העלפן אזוי סאך
אן אפילו בעהטן דערפאר.
אוי טאטי שכוח
פאר'ן מיר מאכן אזוי גוט.
ממש איך פיל
ווי אלעס פיט.
דוד'ל מיין טייערקייט
כ'בין מיט דיר
פאר א אייביקייט
דיך צו העלפן אן א שיעור
---

איינמאל אינמיטן העלן טאג
טאטע און קינד זיצן אין פריידן
דער טאטע דוד'לן גיט א זאג
מעגליך מיר וועלן זיך מוזן
פונאנדערשיידען
אין א יאמערלעך געוויין
ברעכט דוד'ל אויס
טאטע ,ניין!
איך קען נישט אן דיר זיין
איך בין דאך
מיט דיר צוזאמען.
אזא געטריישאפט
זאל איך נעמען פון וואנען?
אוי טאטע!
איך קען נישט זיין אן דיר.
אוי טאטע!
קום צוריק צו מיר.
--דאס יונגעלע דוד'ל
האט א ספר'ל געשריבן.
אלע זיינע איבערלעבענישן
זענען דארט פארבליבן.

צו קרבת אלוקים
וועלן מיר אנקומען ענדליך.
ווען איר וועט
דאס דעגרייכן.
וועט איר גליקליכקייט
דער תכלית הבריאה ערייכן.

דביקות
בהשם,
היינטיגע
צייטן!

תהלים
האט ער איר אנגערופן.
אויסצולערנען פאר אונז
זיינע באגריפן.

נישט

אז מיר זאלן שטענדיג
האלטן פאר די אויגן
גרונטליך.
גארנישט איז נישט קיין
צופאל
אלעס איז פון השי"ת מיט אן
השגחה פונקטליך
יעדן מאל
וואס מען געפינט זיך אין א קלעם.
זאל מען זיך ווענדן
צו אונזער טאטן השם.
יעדן מאל
וואס עס גייט אונז גוט.
זאלן מיר דאנקען השם
מיט א פרייליכען געמיט.
די תוצאה
איז זייער פארשטענדליך.

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

--ספורנו תהלים א א
ומצאתי ראיתי ,היות המכוון בזה הספר
להדריך הת המתבונן בו אל נצחיות
האושר ...אמנם אישור אותם החיים...
הנה יושג כאשר ייחס האדם כל הצלחתו
והפכה לאל יתברך ...כי בזה האופן
הדיבוק ישעה האדם אל עושהו תמיד...
הנה ידבק בו ויפנה אליו בכל מעשיו
ישתדל ללכת בדרכיו למצוא חן בעיניו.

הכ

מיילעך לנדא
ווען מען הייבט אן שרייבען “סושי מהו" מוז מען צום ערשט ארבעט אויס דעם רויע פראדוקט ביז עס ווערט ראוי לעלות
אויסרייסען א גרויסען טעות ,ווענגלייך א פארשפרייטע .על שלחן מלכים.
ובכן...זעצט אייך אוועק ,מאכט אייך באקוועם און לייגט צו
היות ווי ערווענט איז רייז דער וויכטיגסטע חלק פונעם
קאפ...
ענדע-פראדוקט ,איז פארשטענדליך דאס צו מאכען גוטע
סושי מוז מען נוצען גוטע רייז .פריער דארף מען געדענקען
גרייט? אקעי ,איינס ,צוויי ,דריי...
אז סושי רייז איז נישט דער זעלבע סארט רייז וואס מען
סושי איז נישט פיש – נישט רויע און נישט געקאכטע ,עסט צום פלייש און וואס די ספרדים עסען אום פסח (נישט
נישט פיש!
בחנם זאגען זיי סליחות גאנץ חודש אלול ,אבער לא'מיר
נישט פארקריכען ,)...נאר דאס איז א ספעציעלע סושי רייז
שוין ,יעצט אז כ'האב דאס אראפ פון הארצען שרייבט זיך ביי וועלכע יעדע קערנדעל איז אדער גאר קורץ אדער פון א
שוין גרינגער ,און אצינד קען מען אנהייבען אויסשמועסען מיטעלע לענג ( short-grainאדער .)medium-grain
קלאר און מיט א סדר וואס סושי איז יא ,פון וואו עס
שטאמט און וויאזוי מען מאכט עס.
נאך א זאך מיט וואס דער רייז איז אנדערש ,איז דער
סטארטש וואס געפונט זיך דערין .בקיצור נמרץ ,עס
דער ווארט סושי שטאמט פונעם יאפאנער ווארט  zushiזענען פארהאנען צוויי סארט סטארטש amylose ,און
(פארשטייט זיך געשריבען אין זייערע בוכשטאבען) ,וואס  ,amylopectinאון לויט וויפיהל פונעם  amylopectinדער
מיינט פאר'עסיג'טע רייז – רייז געמישט מיט עסיג .און רייז ענטהאלט ,אזוי קלעבעדיג איז עס .סושי רייז האט א
יא ,דער 'יאפאנער' ווארט נישט 'כינעזער'! כאטש ביי אונז העכערע פראצענט פונעם קלעביגע סטארטש און ווייניגער
אחב"י הערט מען אפט רעדען פון די 'כינעזער' וועלכע פונעם אנדערע ,דאגעגען געווענליכע (לאנגע) רייז האט
מאכען דעם סושי ,איז אבער דער ווארהייט אז א -סושי איז מער פונעם  amyloseאון ווייניגער קלעביגע סטארטש.
אנטוויקעלט געווארען אין יאפאן ,און ב -די סושי קעכער
אין די היימישע געשעפטען זענען בדרך כלל פיליפינער!
אין סושי רייז אליין ,פונקט ווי ביי אלע זאכען אויפען
וועלט ,זענען אויך פארהאנען פיהלע דרגות פון קוואליטעט,
סושי רופט זיך ע"ש דער רייז ,און מען קען זאגען אז און טאמער וויל מען ארויסנעמען גוטע עסען ,מוז מען
דאס געלונגענקייט און געשמאק פון סושי ליגט לכה"פ אריינלייגען גוטע אינגרידענטס .דער הויפט קובע צי רייז
אכציג פראצענט אינעם רייז .הגם יעדע סושי קעכער איז גוטע קוואליטעט איז טאמער יעדע קערנדעל איז
נוצט מער-ווייניגער די זעלבע באשטאנדטיילען ,איז דאס גאנץ אהנע שפאלטען ,און געוויס נישט איבערגעבראכען.
אזוי ווי צ.ב.ש .ברויט וואס פארמאגט נישט מער ווי פיהר דער ציהל פון סושי איז אפצוקאכען די רייז אז עס זאל
באשטאנדטיילען ,דאך קען זיין ריזיגע אונטערשיידען טאקע זיין קלעביג ,אבער נאר צוליב דעם סטארטש וואס
צווישען גוטע און שוואכע ברויט .אלץ ווענדט זיך וויפיהל עס ענטהאלט ,נישט ווייל עס איז וואסעריג און ברייאיג
מען לייגט אריין פון יעדע באשטאנדטייל ,און וויאזוי מען ( .)mushyטאמער זענען די קערנדלעך נישט קאמפלעט
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גאנץ ,זאפען זיי איין צופיהל וואסער בשעת'ן קאכען ,און שפיץ פינגער צו פארמירען דעם סושי.
עס דערקענט זיך אינעם ענדע-רעזולטאט.
אין די היימישע געשעפטען גייט בעיקר סושי ראולס
עס לוינט צו אינוועסטירען אין בעסערע-קוואליטעט (אין יאפאניש :מאקי) ,אבער אינעם אלגעמיינעם גאס איז
רייז ,וואס קען קאסטען דאפעלט און זאגאר דריי מאל אזוי זייער גאנגבאר 'ניגירי' סושי ,וואס דאס מיינט א שטיק רייז
פיהל ווי דער ביליגערע ,ווייל דאס מאכט גאר אויס .ביי אונז און דערויף פיש ,אוואקאדאו אדער אנדערע ים-עסען.
נארי
אין געשעפט נוצען מיר טאקע נאר די גאר טייערע סושי אלענפאלס ,ראולס ווערען אמייסטענס געמאכט מיט ֱ
רייז ,און דערפאר איז אונזערע סושי אזוי פיין ,ווען מען קען – סיהוויהד.
דערקענען יעדער קערנדעל עקסטער פאר זיך ,און עס איז
דער סיהוויהד איז א געוואוקס וועלכע וואקסט אויפען ים,
נישט צונויפגעדרוקט ווי א שמיראכץ.
אבער פארשטייט זיך אליין דאס פונקט ווי די עפלעך אינעם
איידער מען קאכט דעם רייז ווערט עס פריער גוט קלייט זענען נישט ווילד-געוואקסענע ,נאר געהאדעוועטע,
אפגעשווענקט פון איבעריגע סטארטש .הגם למען האמת אזוי אויך איז דער סיהוויהד ספעציעל געהאדעוועט צו
מוז איך מודה זיין אז ווען איך בין געוועהן גאר געדרוקט מיט נוצען אין סושי און אנדערע אזיאטישע עסען.
צייט האב איך פשוט דאס איבערגעהיפט און איך וואלט
כאטש פארלייפיג קען מען קלערען דאס עס איז א
נישט געקענט שווערען א שבועה דאורייתא אז איך האב
געזעהן אן אונטערשיד אינעם פארטיגע רייז ,אבער פארט נאטורליכע זאך וואס וואקסט און דערפאר ברויך עס נישט
איז דאס דער טראדיציאנעלע וועג וויאזוי צו מאכען סושי .קיין הכשר ,איז דאס א גרויסע טעות ווייל נארי האט א
יש מקום לומר אז עס מאכט יא אויס א נפק"מ ,און איך וויל שווערע פראבלעם פון תולעים .דאס קען מען נאר קויפען
מיט א גוטע השגחה וואס מען קען זיך אויף זיי פארלאזען.
זיך איינרעדען אז איך קען דערקענען דעם אונטערשיד...
די פירמעס טוהן צומאלען די נארי הדק היטב און עס ווערט
דער רייז מוז מען קאכען אין א ספעציעלע וועג עס זאל גוט דורכגעזיפט מיט א זיפ וועלכע לאזט נישט דורך קיין
געפרעסט אין בלעטער
ווערען נישט נאר געקאכט מיטן וואסער וואס מען גיסט תולעים .שפעטער ווערט דער נארי ּ
אריין ,נאר אויך מיטען פארע וואס דער וואסער געבט ארויס .וועלכע ווערען שפעטער גענוצט ביים סושי פראדוקציע.
צו דעם צוועק איז דער בעסטע צו נוצען א ספעציעלע
דער סושי מייסטער שפרייט אויס בערך א האנטפול פון
רייז קאכער ,אבער אויך אין א געווענליכע טאפ קען מען
דעמפען דעם רייז ,דורך אויסלעשען דעם פייער נאך בערך גרייטע רייז אויף א האלבע בלאט נארי ,און ער שפרענקעלט
 10-15מינוט וואס עס קאכט און לאזען דעם טאפ שטיין ארויף שווארצע און ווייסע סעסעמי קערנדלעך .דאן לייגט
ער ארויף פאסען פון פארשידענע אנפילעכצער ,ווי צ.ב.ש.
פארמאכט אויף נאך צוואנציג מינוט.
סעמאן ,טונא ,אוואקאדאו ,אוגערקע און נאך .ער וויקעלט
שפעטער ווערט דער הייסע רייז געמישט מיט רייז -איין דעם נארי אין א שיינע רונדיגע ראול ,באפעסטיגט עס
עסיג ,זאלץ און צוקער .רייז-עסיג ווערט געמאכט דורך מיטען באמבו מאטע ( ,)bamboo matשניידט עס אין 6-8
אויפשטעלען רייז-וואסער מיט צוקער ,און עס לאזען רעפטלעך ,והנה און מאכט א ברכה...
שפילען אפענערהייט – נישט גאר אנדערש פון וויאזוי מען
עס איז נאך געבליבען צו רעדען פיהל איבער די
מאכט וויין-עסיג און אנדערע ערליי עסיג .דער רייז-עסיג
האט אן איידעלע און זיסליכע טעם ,און דאס געבט אריין מערערע סארט געפילעכצער וואס מען נוצט און איבער
דעם הויפט געשמאק אינעם סושי ,אין צוגאב צו א שיינעם די פארשידענע ראולס וואס מען קען מאכען – אויך איבער
אלערליי טונקעכצער ,אבער דאס וועט מוזען ווארטען אויף
גלאנץ.
אן אנדערס מאל בעזה"י.
ווען דער רייז איז טיילווייז אפגעקילט קען מען ארבעטען
דערמיט (פריער איז כמעט אוממעגליך) .אויס דער
שטארקע קלעביגקייט פונעם רייז מוז מען אדער נוצען
מיילעך לנדא איז דער אייגענטימער פון סושי דילייט
איינמאל-הענטשוך (דיספאוזעבעל גלאווס) וועלכע זענען
אין גראדזינסקי בעקעריי ,סטעמפארד היל – לונדון .צו
געאייגענט פאר סושי ,אדער עכ"פ כסדר באנעצען די
באשטעלען איינציגע ראולס ,פלעטערס אדער אפילו
שפיץ פינגער מיט וואסער .איך שרייב שפיץ פינגער ,ווייל
גרעסערע קוואנטומען פאר שמחות וכדו' קען מען זיך
א געניטע סושי-פאכמאן וועט זיך באנוצען בלויז מיט די
פארבינדען מיט איהם אויף .560 652 07734
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זכ

אינהאלטסרייכע אינטערוויו
מיט

מומחה עצום
אויסערן מיניסטער

אין ריעל לייף האט יעדער בעל חסד א מיטל מיט וואס זיך צו רימען ,איינער מיט
א דזשעקעט ,א צווייטער מיט א בעדזש ,און א דריטער מיט די עד'ס אין די צייטונגען.
אייוועלט איז א פלאץ יחיד במינו ,אין די צייט וואס אזויפיהל חסד גייט ארויס יעדן
איינציגן טאג דורך די שפאלטענעס פון אייוועלט ,איז אלעס בהצנע לכת ,אן וויסן
וועלכער צדיק שטייט דערונטער.
אבער איבער אלעם האט ארויסגעשיינט די ניק "מומחה עצום" ,א ניק וואס
אונטער זיך באהאלט זיך אן אנאנימער יונגערמאן א 'מומחה עצום' אין די וועלט פון
קאמפיוטער און טעכנעלאגיע .ווען א איד האט נאר געבעטן הילף איז מומחה דארט
געווען אין סעקונדעס ,אלעס מיט א שמייכעל און א גוט ווארט ווי כאילו נישט אים
מיינט מען .אייוועלט אן מומחה איז ממש געווען אן אנדערע וועלט .אן קיין רוקן קען
מען זיך נישט האלטן.
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צייטן האבן זיך אבער געביטן ווען פון איין מינוט אויפן צווייטן האט מען זיך געטראפן
באוויינען א ניק וואס איז פשוט נעלם געווארן איבערלאזנדיג א שם טוב העולה על גבו.
און אן אייוועלט אן מומחה עצום( .בעת מיר גייען צום דרוק איז אריינגעקומען די גאר
גוטע נייעס אז "מומחה עצום" איז צוריקגעקומען מיט א פרישקייט! ומשנה שנשנית לא
זזה ממקומה).
פאר "אויסערן מיניסטער" אן אקטיווער ניק אויף אייוועלט איז געלונגען צו מאכן
קאנטאקט מיט "מומחה עצום" און האט אפגעהאלטן מיט אים א גאר רייכע אינטערוויו,
וואס ער האט אויך אפגעשריבן ספעציעל פאר די אייוועלט ליינער.
אט ליינט...

שלום עליכם ,קודם וואלט איך געוואלט פרעגן
אפאר פרטים איבער די "ניק מומחה עצום".
הארצן גערן ,וואס עס וועט זיין מעגליך וועל איך
ענטפערן.
וואס האט דיר געברענגט צו קומען קיין
אייוועלט?
בערך כסלו תשס"ט האט איך געהערט פון אייוועלט
און איך פלעג דאס באזוכן פון צייט צו צייט .ווען איך
האב געזען אז איינער האט געפרעגט עפעס וועגן
קאמפיוטערס האב איך מיר איינגעשריבן און יענעם
ארויסגעהאלפן .אין אנהייב בין איך נאך געווען ניי,
אבער מיט די צייט האב איך מיר באקענט מיט אנדערע
ניקס א שטייגער ווי יענטאאש ,קרעמער ,מאשקע,
גרויזאמער ,וויכטיג מאכער ,און אלע אנדערע וויכטיגע
ניקס.
האסטו געטוען די ארבעט אויך פאר געלט
אינדרויסן פון די אייוועלט שפאלטענס?
אינדרויסן פון אייוועלט האב איך עס ווייניג געטון,
נאר פאר פריינט און משפחה וואס דארט מאכט מען
געווענליך נישט קיין געלט.
דו ביזט איין מענטש? אדער אפאר אידן
שטייען אונטער די ניק?
איך בין פארשטייט זיך נאר איין מענטש ,און
אונטער די ניק מומחה עצום איז נאר דא איין מענטש.
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אינטערסאנט אז דו פרעגסט ,ווייל איך האב געהאט א
פלאן אז עטליכע אידן זאלן נוצן די ניק און צושטעלן
סערוויס  24שעה א טאג .למעשה איז גארנישט געווארן
דערפון .פארוואס? ווייל די סערוויס וואלט נישט געווען
די זעלבע די גאנצע צייט און דאס האב איך שוין נישט
געוואלט.
אלס א "מומחה" וואס האט א געוואלדיגע
היקף אויף/אין קאמפיוטער טעכנאלאגיע,
איז אינטערסאנט צו וויסן וואו דו האסט
אנגעהויבן .איז דאס אזוי געווארן נאטורליך
האבנדיג א נטייה דערצו ,אדער נאר בהכרח
מחמת פרנסה?
מיר האבן געהאט א קאמפיוטער אינדערהיים ,און אין
יענע צייטן האט מען געמוזט קענען די קאמענדס דאס
צו נוצן .איין טאג האט זיך עס צובראכן ,און דעמאלטס
איז נאכנישט געווען קיין אינטערנעט וואו מ'האט
געקענט מאכן א סוירטש און טרעפן אן עצה .באין
ברירה האב איך אויפגעזוכט א קאמפיוטער דיעלער
און אים געפרעגט וויאזוי איך קען עס פארעכטן ,ער
האט מיר געזאגט בערך וואס צו טון.
איך האב פרובירט ,און ס'איז מיר געלונגען ,..איך האב
עס פאראכטן .זעהנדיג אז ס'איז גארנישט אזוי שווער
צו פארריכטן ,פלעג איך פון דאן און ווייטער כסדר
טוישן פייל נעמען און סעטינגס צו זעהן וואס געשעהט
און נאכדעם פלעג איך עס פארעכטן ,אויב האב איך
נישט געוואוסט עפעס פלעג איך פרעגן.

טכ

דו ביזט געגאנגען ערגעץ זיך צו לערנען
קאמפיוטערס?
עטליכע וועגן איז דא צו לערנען קאמפיוטערס ,איינס
איז עקספיריענס און א גוטן זכרון וואס דאס נעמט
לאנג ,די צווייטע איז צו נעמען א קורס אדער ליינען
א בוך וואס צו דעם דארף מען אסאך געדולד .ביידע
צוזאמען זענען פיין ,און אז מ'האט א דעגרי צו די זייט
שטייט מען גוט.
איך האב אנגעהויבן מיט עקספיריענס ,שפעטער
האב איך דורכגעליינט די דיקע ביכער  -איך ליין נאך
אלץ .ס'קומען ארויס נייע און אפדעיטעד ביכער יעדע
שטיק צייט .דאס איז חוץ פון די נייע זאכן וואס איך
לערן מיך כסדר  -און פאר געוויסע ספעשעלטי זאכן
נעם איך קורסן און דעגריס.
וואס איז דיין אפיציעלע (נישט הויך-
שטאפלערישע) טיטל ,ביי וואס מען וואלט
דיר אנגערופן אין די קאמפיוטער וועלט?
איך פארמאג נישט קיין אפיציעלע טיטל  -און
אז מ'רעדט שוין ,אין די קאמפיוטער וועלט זענען
טיטלען נאר פאר מתחילים אדער די רעזומעי ,קיינער
קומט נישט אריין אין אפיס און זאגט "אהה ,איך בין
א מייקראסאפט סערטיפייד טעקנישען"  -אבער איך
האב גענוג סערטיפיקעישנס אנצופילן מיין ביזנעס
קארטל.

איז בערך  20מינוט ,אבער צומאל האט זיך עס פארצויגן
צו אפאר שעה .דאס מערסטע איז געווען כמעט  6שעה.
פלעגט זיך מאכן אז נאך א לאנגע הארעוואניע
זאל יענער דיר שיקן 'נעווער מיינד ס'שוין
מסודר'?
יא ,און עטליכע מאל האב איך דאס אויך נישט
באקומען ,און קיינמאל נישט צוריקגעהערט.
וואס קענסטו זאגן איז געווען די לענגסטע/
שווערסטע ארבעט וואס דו האסט געטוהן
פאר איינעם אויפן וועלטל?
דאס טרעפן א לעזונג פאר אידישע פאנטס אין
מייקראסאפט אפיס  2013איז מסתם געווען דאס
שווערסטע ,איך האב אין צוויי טעג זיך געלערנט אלעס
וועגן פאנטס ,שפראכן ,קערעקטער-סעטס ,גליפס און
נאך צענדליגע זאכן ,ס'איז געווען א פיינע עקפיריענס.
איז געווען אמאל עפעס אן אויסטערליש
אינטערסאנטע פראבלעם ,וואס מיר וואלטן
הנאה געהאט צו הערן?
דאס מערסטע אינטערעסאנטע קעיס וואס איך האב
געהאט ,איז געווען מיט א ווינדאוס עקס-פי מאשין,
ער האט געהאט א גאר זעלטענע פראבלעם אז זיינע
ווינדאוס זענען געווארן אויפגעבלאזן און גרעסער ווי די
סקרין .נאך א לאנגע צייט שטודירן זיינע סקרינשאטס
האב איך צוגעטראפן אז ער האט ווארשיינליך
קארופטירטע סיסטעם פאנטס .ווי נאר ער האט ריסעט
זיינע פאנטס איז אלעס געווען מסודר.

וואס פאר א סארט מענטש באהאלט זיך
אונטער דעם ניק? ווי למשל ,ביזטו א כולל
יונגערמאן מיט אן איבערפלוס פון צייט?
אדער א יוד א נגיד וואס דארף נישט צופיל
צייט אוועקגעבן על המחי' ועל הכלכלה ,און
האסט מחליט געוועהן צו ספענדן דיין צייט צו
העלפן מענטשן?
פרעג א סיסטעם אדמיניסטרעיטאר וויפיל איבריגע
צייט ער האט ,נישט אלע וועלן ענטפערן די זעלבע,
אבער א גוטער אדמין מיט א גוטע סיסטעם קען זיך
טרעפן מיט איבריגע צייט .דער גוי גייט זיך אויף זיינע
וועבזייטלעך צו פארברענגען ,א איד פארברענגט אין
אייוועלט.

האסטו אמאל געהויבן הענט? 'כ'קען דיר נישט
העלפן ,סארי' ,אדער 'עס נעמט שוין צו לאנג',
וכדו'?
דערווייל איז ב"ה נישט געווען א פראבלעם וואס מען
האט נישט געקענט פארריכטן ,און איך האב קיינמאל
נישט געדארפט הייבן הענט .אויב האט עס גענומען צו
לאנג ,האט מען מפסיק געווען און ממשיך געווען א
צווייטן מאל.

וויפיל צייט האסטו דורכשניטליך אוועקגעגעבן
צו העלפן א איד מיט א פראבלעם דא?
די עווערעדזש צייט וואס ס'האט גענומען צו העלפן

וואס האט דיר געגעבן דעם אנגייענדן שטופ
ארויסצוהעלפן אזויפיל אידן שלא על מנת
לקבל פרס?
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פאר אנגעצויגענע צייטן האב איך געהאט א לינק אין
מיין חתימה צו די ניגון פון ר' יו"ט ערליך ז"ל "א טובה
טאן א איד" ,זיך צו דערמאנען און מחזק זיין.
האסטו געהאט  off dutyזמנים ווען מען
ענטפערט בכלל נישט ,אדער איז פאר
אייוועלט די טיר אלעמאל אפן געווען?
די טיר פאר אייוועלט איז אייביג געווען אפן ,אויב בין
איך געווען ביזי האב איך יענעם איינגעמאלדן ווען איך
וועל האבן צייט.
איז אמאל אויסגעקומען אז דאס זאל דיר
ארויסגעבן אין ריעל-לייף ,אז איינער זאל זאגן
אז מומחה עצום מיט פלוני זענען זיכער די
זעלבע?
דערווייל האט עס ברוך השם נאכנישט פאסירט .איך
פלעג שטארק אויפפאסן נישט צו רעדן וועגן זאכן וואס
איך האב געשריבן אויף אייוועלט.
האסטו  -טראץ דיין גאונ'ישע עקספערטיז
 אויך געהאט א געוויסע סארט תועלת פוןאזויפיל ארויסהעלפן דא דעם עולם?
יא ,דאס פארריכטן אלע מיני מאדנע פראבלעמען
האט מיר ערמעגליכט צו קענען בעסער דיאגניזירן
און שנעלער טרעפן אנדערע פראבלעמען ווען איך
פארעכט קאמפיוטערס  -פאר די עקספיריענס אליין
האט זיך עס געלוינט.
האסטו געוויסט אז דיין מיינונג ווערט
אנגענומען זייער ערנסט אלס קראנט און
דערפאר געווען מער פארזיכטיג פאר'ן שרייבן?
אין אנהייב נישט ,אבער נאך צוויי טויזענט תגובות
האב איך אנגעהויבן שפירן אן אחריות און געווארן מער
פארזיכטיג.
האבן די כסדר'דיגע שבחים און תהילות דיך
געגעבן א גוטן געפיל אדער איז עס שוין געווען
'טא-מאטש' און שוין נערוועז געמאכט?
אין אנהייב האב איך געגליכן די שבחים ,אבער
שפעטער ווען עס איז געווארן א פארמעסט ווער
ס'קען שרייבן בעסערע גראמען און טיטלן האב איך

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

שוין געקענט באשטיין אז עס זאל זיין א "דאנק קנעפל"
און פארטיג.
דו טוהסט נאך די זאכן אלס א באצאלטע
סערוויס? אויב יא ,וויאזוי דעפענירסטו דיין
סערוויס און וויאזוי קען מען דיר קאנטאקטן?
אויב נישט ,הא גופא קשיא!
יא און ניין ,איך האב א פול טיים דזשאב ,און דערווייל
טו איך נישט אפערן מיין סערוויס פאר אנדערע
קליענטן.
וועלכע סארט אויפפירונג האט דיר דאס
מערסטע געבאדערט? (צב״ש נעמען
עדווענטעדזש ,נישט מאכן מינימאלע
ריסוירטש ,וכדו׳).
דאס מערסטע האט מיר געבאדערט ווען מ'האט נישט
געמאכט די מינימאלע ריסוירטש ,אדער געפאלגט
אינסטראקשענס .רוב קאמפיוטער פראבלעמען זענען
נישט ניי ,אנדערע מענטשן האבן עס שוין געהאט ,זוך
אויף גוגל פארן אנפרעגן.
ווי קומט צו אזא פארנומענער קאמפיוטער
טעקנישען צו זיין אריינגעטון אין בילדער ,איז
דאס פשוט א האבי און איז גענוצט געווארן
זיך אויסצולופטערן ,אדער ערגעץ וואו האסטו
ממילא געהאט צוטריט דערצו און באשלאסן
עס צו שעירן מיט'ן עולם?
איינער פון מיינע מיטארבייטער איז א מייסטער
פאטאגראפיסט ,ער האט מיר אויסגעלערנט דעם
פאך .פון אים האב איך אלע אינטערעסאנטע לינקס,
בוקמארקס און בילדער .וואס עס פלעגט מיר עכט
געפעלן פלעג איך ארויפלייגן אויפן וועלטל אז אנדערע
זאלן אויך הנאה האבן.
איז ריכטיג דאס וואס מאנכע זאגן אז דאס
וואס מענטשן האבן נישט "תורם געווען" צו
דיין קאנטע האט געשפילט א ראלע אין דיין
איבערלאזן דאס פלאץ?
דאס איז איבערהויפט נישט אמת ,איך האב דאס
געטון אלס אן עקספערימענט צו זעהן וויפיל געלט
מענטשן וועלן מנדב פאר אומזיסטיגע הילף ,און צי
מען קען אויסארבעטן א סיסטעם אז ס'זאל זיך לוינען.
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און דערווייל איז עס נישט אוועילעבל פארן פאבליק.
פארוואס האסטו נישט געבעטן אפיציעל
כאטש א מינימאלע אפצאל ,כדי נישט צו ווערן
אויסגעברענט?
עס איז זייער שווער צו שטעלן א פרייז אויף אזא
זאך .למשל ,אויב איך האב צייט און איך שיק איינעם
א לינק אין אישי דארף ער באצאלן? און אויב איינער
פרעגט עפעס אויפן פארום קען איך נישט ענטפערן
ביז ער באצאלט? איך האלט אז דאס קען זיך נישט
אויסארבעטן.
פארוואס ביזטו באמת אוועקגעגאנגען
פון דא? דו ביסט געווארן מער פארנומען?
איבערגעשטרענגט פון די אומבאצאלטע
קאפדרייעניש דא? אדער גאר איינגעזען – אזוי
ווי אסאך אנדערע – אז אייוועלט ,און לאו דוקא
די חברים דא ,נעמט דיר אוועק צופיל צייט?
ווי פריער דערמאנט האב איך געהאט אסאך איבריגע
צייט וואס דאס האט מיר ערלויבט צו שרייבן אויף
אייוועלט און העלפן אנדערע .מיט א צייט צוריק בין
אין געווארן מער פארנומען און באשלאסן אז איך
מוז אויפהערן שרייבן .דאס איינמעלדן דעם עולם איז
געווען מער א 'סטאפ סיין' פאר מיר אליין אז דאס איז
עס.

וואס איז דיין בליק אויף אייוועלט בכלליות?
אייוועלט איז א פילפארביגע קרעטשמע וואס איר
אטמאספערע טוישט זיך לויט די וועטער און וועלטליכע
אנטוויקלונגען .איז דא א רבי'שע חתונה אדער בר מצוה
דרייען זיך דא די חסידים ,ווען די מתנגדים אדער חב"ד
זענען אקטיוו הערט מען פון זייערע מענטשן ,קומט א
שניי זיצט יעדער ארום דעם אויווען און קוקט ארויס פון
פענסטער .אט מאכט זיך אן ערדציטערניש איז יעדער
דא .דור הולך ודור בא אבער ווען די שטויב זעצט זיך,
און ס'איז א פשוטע דינסטאג ,דאן קען מען אפשר פאר
א מינוט זעהן וויאזוי אייוועלט זעהט עכט אויס.
פאר מיר און אסאך אנדערע איז עס א מקום וואו
מ'קומט זיך אויסלופטערן און כאפן א שמועס ,אנדערע
נוצן דאס פאר א פלאטפארמע צו טרעפן עצות פאר
אלע פראבלעמען פונעם דור ,אדער סתם שמועסן.
גענוי אזוי האט אן אמאליגע קרעטשמע אויסגעקוקט.
פלאנסט נאך אמאל וויייטער צו שרייבן אויף
אייוועלט?
קען זיין ,אבער נישט אזוי אפט ווי אמאל ,וויפיל די
צייט וועט ערלויבן.
**

דו קומסט נאך אמאל אריין צו אייוועלט (נאר
צו קוקען אן אריינסיינען)? און אויב יא ,ווען
דו זעסט אז איינער האט א פראגע אדער א
טעכנישע פראבלעם ,וויאזוי פילסטו דיך 'יא
העלפען ,נישט העלפען'?
איך פאל נאך אריין אמאל ,בהסתרה .וויאזוי איך פיל?
דערווייל זעה איך אז דער עולם גיבט זיך אן עצה ,לאמיר
האפן אז איך וועל נישט דארפן מאכן קיין שווערע
החלטות...

זייער אינטערסאנט .עס איז צום באוואונדערן
אייער געפיל צו חסד.
יעצט לאמיר אביסל אריבערגיין צו די פעלד פון
קאמפיוטערס גופא .עס זענען דא צענדליגער
שאלות וואס מען קען פרעגן ,איך וועל מיך
אבער פרובירן צו האלטן צו וויכטיגע נקודות.

אסאך מאל האב איך געזען איינעם שרייבן
ערגעץ וואו אויפ'ן וועלטל עפעס וועגן
"מומחה" ,און אין סעקונדעס אדער א מינוט-
צוויי (אפשר טרייב איך איבער?) ביסטו דארט
געווען ,איז דאס געווען עפעס אן עפפ וואס
האט דיר איינגעמאלדן ווען דיין ניק ווערט
דערמאנט דא?
איך האב מיר געמאכט אן אלערט סיסטעם פאר דעם,

וואס איז דיין בליק איבער 'קויפן' פראגראמען?
ערנסט גערעדט ,היינט איז געווארן "איינגעפירט" אז
מען קויפט נישט ,און ס'זענען אפילו דא קאמפיוטער
פארקויפער וואס לייגן ארויף פראגרעמס מיט א קרע"ק
וכו'.
אויסערדעם וואס דאס איז נישט אויסגעהאלטן
מטעם המדינה ,איז עס זייער א פראבלעמאטישע ענין
און איך וויל אפילו נישט רעדן דערוועגן ,אבער די פוינט

בל
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איז איין זאך ,דאס וואס הלל הזקן האט געזאגט :דעלך
סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך
פירושא זיל גמור.
וואס איז די גרעסטע פראבלעם מיט וואס רוב
קאמפיוטער באנוצער קלאפן זיך אן? און וואס
קען מען טון עס צו פארמיידן?
דאס טוישט זיך יעדע שטיק צייט ,לעצטענס איז עס
געווען קריפטא-לאקער ,פאראיאר איז עס געווען די
וויירוס וואס באהאלט אלע פיילס אויף אן עקסטערנעל
דרייוו א.א.וו .מען דארף שטיין על המשמר און נישט
אינסטאלן קיין אומבאקאנטע פראגראמען ,אויפפאסן
וועלכע עטעטשמענטס מען עפענט און וואס מען
דאונלאודט.
וואספארא אפעקט האט די איבערגאנג צו
אנדערע כלים ווי טאבלעטן וכדו' פאר'ן
געווענליכן באנוצער און פאר טעכניקער?
עס מאכט נישט צופיל אויס .אין די ניינציגער יארן
איז געווען אן איבערפלוס פון היים קאמפיוטערס ,וואס
דאס גייט יעצט צוריק ווען געווענליכע מענטשן קויפן
טעבלעטס אדער נוצן נאר זייערע סמארטפאונס .די
ארבעט פון טעקנישענס איז אייביג געווען מער פאר
ביזנעסער ,און דארט בלייבט עס.
היינט אז יעדער וואס קען גוגל'ן קען זיך
ווי-נישט-ווי מסדר זיין ,איז די וועלט פון
קאמפיוטער טעקנישענס טויט?
נישט יעדער קען גוגל'ן 87 ,פראצענט מענטשן ווייסן
נישט וויאזוי צו סוירטשן .נישט אז זיי קענען נישט
טרעפן א פראדוקט אדער אדרעס ,אבער ווען עס
קומט צו קאמפיוטער פראבלעמען דארף מען וויסן
וואס און וויאזוי אריינצולייגן צו באקומען די ריזאלטס
וואס מען זוכט .א גוטער טעקנישען מוז וויסן וויאזוי צו
סוירטשען ,און גוגל טוישט זייער סיסטעם יעדע פאר
חדשים ,אלזא איז דא ארבעט מיט דעם אויך.
וואספארא אינפארמאציע וועב-זייטלעך אדער
אנדערע אינפארמאציע מקורות קענסטו
איבערלאזן דא פאר'ן עולם זיך צו קענען
אליינס אן עצה געבן ווען מ'דארף וויכטיג
אפדעיטעד אינפארמאציע (חוץ סתם גוגל?)

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

די ליסטע איז צו לאנג פארן אינטערוויו ,אבער דער
כלל איז אז יעדע קאמפעני דעקט איין זאך זייער גוט.
גיגא-אם איז פאר טעלעקאמיוניקעישן ,סינעט איז
טעק ביזנעס און קאנסומער ,ברייען קרעבס און סי.איי.
או .פאר סעקיוריטי וכו' וכו'.
אסאך מאל קויפט א מענטש א קאמפיוטער
און פינף מינוט נאכן עפענען איז שוין דא
דארט וויירוסן ...וואס זענען די ערשטע פאר
סטעפס וואס מען דארף טון ביים באנייען א
קאמפיוטער?
מסתם האט מען אריינגעשטעקט א יו.עס.בי .וואס
האט געהאט א וויירוס ,אדער האט מען אינסטאלט א
גע'גנב'טע פראגראם ...דאס זענען די ערשטע סטעפס
וואס מען זאל "נישט" טון .פארשטייט זיך אז די
ערשטע זאך איז צו אינסטאלן א גוטע אנטי וויירוס
און ארויסווארפן אלעס וואס דעלל אדער ווייסעך
וועלכע קאמפעני האט מיטגעגעבן ,אז איר גיט זיך
נישט קיין עצה דאן איז ווערד צו רופן א טעקנישען.
פרעווענטאציע איז בעסער ווי היילן.
עפל'ס קאמפיוטער  -דער מעק  -הייסט
צו זיין אסאך אסאך בעסער און ווייניגער
אויסגעשטעלט צו וויירוסן .איז עס טאקע
אזוי? און איז עס גוט פאר א געווענליכער
קאמפיוטער באנוצער?
יא ,עפ"י רוב זענען מעק'ס מער סעיף ווען ס'קומט
צו וויירוסעס .אבער היינט מאכט עס נישט צופיל אויס,
ווייל די וועלט פון קאמפיוטער וויירוסעס טוישט זיך די
גאנצע צייט ,פון אידענטיטעט גניבות צו קרעדיט קארדס
און אנדערע מיטלען וויאזוי צו מאכן געלט ,דעריבער
דארף דער מעק יוזער זיין פונקט אזוי פארזיכטיג ווי
דער ווינדאוס יוזער .דאס וואס דו פרעגסט "צו עס איז
גוט פאר געווענליכע קאמפיוטער באנוצער" ,געווענליך
יא ,חוץ אויב זיי דארפן ספעציעלע פראגרעמס וואס
ארבעטן נאר אויף ווינדאוס.
איר האט פריער דערמאנט אז עס האט אייך
געשטערט ווען מענטשן האבן נישט געמאכט
דאס מינדעסטע ריסערטש פארן אנפרעגן.
איז עס טאקע גוט אז מען פארלאזט זיך אויף
זיך אליין צו סערטשן און פאררעכטן ,אדער אן
די נויטיגע ידיעות קען מען נאר מער קאליע
מאכן?

גל

ווענדט זיך אויף וואס .עס איז דא א גרויסער חילוק
צווישן דער וואס קומט צום דאקטער און זאגט אז זיין
האלז טוט וויי און דער צווייטער וואס דערציילט אז א
וואך צוריק איז ער געשלאפן מיט אלע פענסטערס אפן
 ער איז געווארן פארקילט  -און האט שוין געטרינקעןפיל טיי מיט האניג ,פיבער האט ער נישט אבער ס'איז
שוין א וואך צייט און זיין האלז טוט נאך אלס שטארק
וויי .אין איין ווארט ,וויסן וואו איין און וואו אויס ,און
אויב איז מען נישט זיכער זאל מען באצאלן פאר א
טעקנישען.
אויף וואס איז דאס וויכטיגסטע זאך צו
קוקן ביים קויפן א נייע קאמפיוטער ,רעם,
פראסעסער ,הארד-דרייוו?
דאס מערסטע וויכטיג איז צו וויסן וויאזוי מען גייט
עס נוצן .רוב מענטשן דארפן נישט די ספעקס וואס
זיי קויפן ,און די געשעפטן פארקויפן קאמפיוטערס און
לעפטאפס באזירט אויף ספיד און אנדערע זאכן וואס
פארן פשוט'ן באנוצער גייט עס נישט אויסמאכן .איך
פרעג געווענליך אזוי :וויפיל טעבס האסטו אלץ אפן אין
דיין בראוזער? גייסטו עדיטן ווידיאוס אדער בילדער?
און אזוי ווייטער...
עס איז אנגענומען אלס פשוט'ע כלל אז
ווען מען זעהט ביי א וועב פעידזש די גרינע
ווערטער איז עס 'סעקיורד' ,וויאזוי קען מען
זיכער מאכן אז דאס איז נישט געפעלטשט?
זייער א גוטע קשיא ,דאס צו ענטפערן איז א לאנגע
מעשה ,אבער די פוינט איז אזוי :יעדע סערטיפיקעט
האט א זאך וואס רופט זיך די "פינגערפרינט" אדער
 thumbprintאון דאס קען מען נישט טוישן אדער
נאכמאכן .דערפאר גייט מען צו א וועבסייט וואס
טשעקט די פינגערפרינט ,און מען זעהט צו עס שטימט
מיט דאס וואס דיין בראוזער ווייזט אין די סערטיפיקעט.
אויב נוצט מען א פילטער וואס טוישט די
סערטיפיקעטס ,איז די גאנצע נושא נישט אינטערסאנט,
ווייל כדי צו פילטערן סעקיורד וועבסייטס מוזן
זיי אראפנעמען די  SSLאון לייגן זייער אייגענע
סערטיפיקעט ,איז ווילאנג דו טראסט די פילטער
קענסטו טראסטן דיין סעקיור וועבסייט.
איז  LastPassאדער אנדערע פעסווארד
מענעדזשער סייטס פארזיכערט?

דל

די "אנדערע" ווייס איך נישט ,אבער לעסטפעסס
ווייס איך וויאזוי עס ארבעט און עס איז זייער סעקיור,
ווילאנג מען נוצט א שטארקע מעין פעסווארד.
איז ווערד צו צאלן פאר א טייערע קאמפיוטער,
פאר איינער וואס פארשטייט נישט דערצו?
אפילו ער פארשטייט נישט ,ווייסט ער אבער די
חילוק פון שנעל און שטייט .מער ווי  8גיג רעם איז נאר
פאר איינער וואס ארבעט מיט גרויסע אודיא ,ווידיא
אדער פאטאשאפ פיילס און דאס גלייכן ,די זעלבע איז
מיט אן  i7פראסעסאר ,אבער א SSDאיז פאר יעדן
ווערד  -ס'קען אויפלעבן אן אלטע קאמפיוטער אדער
לעפטאפ.
וועלכער יסוד אדער כלל אין קאמפיוטער/
טעכנאלאגיע קענסטו איבערלאזן אלס "לעצט
געלט" פאר די אייוועלט חברים ,א זאך וואס
וועט אונז צוניצקומען היינט און אלעמאל?
צוויי זאכן ,סעקיור פעסווארדס  -איך האב שוין
גענוג געשריבן דערוועגן  -און בעקאפ .איך האב שוין
מיטגעהאלטן ווי מענטשן האבן פארלוירן מיליאנען
ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין בעקאפ .איר זאלט
זעהן אלץ צו האבן א בעקאפ ,איר זאלט עס ענקריפטן
און האבן מינימום  3אפדעיטעד קאפיס ,ווי אויך איין
טעגליכע אוו-סייט קאפי .אויב איז עס צו שווער פאר
אייך צו מענעדזשען ,קענט איר נוצן קלאוד בעקאפ
סערוויסעס ,ווי קרעשפלען ,קארבאנייט און אנדערע.
וואס איז דיין מעסעדזש צו די ליינער?
יעדער איינער פרעגט וויאזוי איז יענער אנגעקומען
צו זיין אזא גרויסער תלמיד חכם ,לויער ,גראפיקער,
דאקטער וכו' ,די תירוץ איז אז ער האט אנגעהויבן ,ער
האט אנגעהויבן מיט אביסל ,אבער שטייטליך איז ער
אנגעקומען דארט וואו ער איז היינט .אלזא רבותי ,וואס
איר ווילט נאר ,הייבט יעצט אן.
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ענדע צדיק

שאו סביב עיניך וראו! אונז לעבן אין א וועלט פאריאגט ,פארפלאגט ,און עס איז נישטא קיין צייט צו טראכטן אויף
א רגע כמימרא ,אבער ווען מען גיט א קוק ארויף אין הימעל ,ווערט די מחשבה פון זיך אליינס אפגעשטעלט.
די ענדלאזע הימל אנגעפירקלט מיט בריליאנטענע שטערנס אין די צענדליגע מיליאנען ,כאפן דעם מענטשנס
התפעלות .די שמייכלדיגע לבנה אנהייב חודש ,וואס ווייזט אביסעל דעם שמייכל וואס קען מיטגיין מיט יעדע איד
אפילו אין די נאכט פינסטערניש ,שטופט דעם מוח פון א איד זיך אפצושטעלן און געבן א שטראכט ,מי ברא אלה?
די פלאות השמים איז ענדלאז ,אבער א קליינע בליק אין די רוממות קל קענען מיר פארט כאפן .עס האט זיך
אנגעזאמעלט ביי מיר אביסעל ידיעות שרייב איך עס אראפ ליהנות בהם בני אדם ,אעפ"י ס'איז שלא עפ"י סדר ממש.
אבער בעפאר דארף מען קענען נומערן...

די סדר פון נומערן (אין די ענגלישע שפראך):
די נומערן איז אויסגעשטעלט אויף א סדר ,יעדע טויזענט גייט עס ארויף א נומער ,למשל ,טויזענט מאל טויזענט איז מיליאן ,טויזענט
מאל מיליאן איז ביליאן ,אאז"ו .יעדע נייע נומער לייגט צו  3זיראוס צום חשבון.
פון איינס ביז צען .צען ,הונדערט ,טויזענט .יעצט גייט עס מיט יעדע נומער טויזנט מאל די פריערדיגע .טויזנט מאל טויזענט איז...
מיליאן ,ביליאן ,טריליאן ,קוואדריליאן ,קווינטיליאן ,סעקסטיליאן ,סעפטיליאן ,אקטיליאן ,נאניליען ,דעסיליאן.
דערנאך גייט עס אויף נאך א סעט:
אן-דעסיליאן ,דא-דעסיליאן ,טרע-דעסיליאן ,קוואטרא-דעסיליאן ,קווינק-דעסיליאן ,סעקס-דעסיליאן ,סעפ-דעסיליאן ,אקטא-
דעסיליען ,נאווע-דעסיליאן .ווידזשינטיליען.
און אזוי גייט עס ווייטער ,ווי אויף יעדע נומער לייגט מען צו די פריערדיגע נומערן ,ביז עס שטעלט זיך צוזאם די ריזיגע נומערן ,ביז
“גוגל  ,"googulדי נומער גוגעל באשטייט פון הונדערט זעראוס .און די גרעסטע נומער איז גוגל-פלעקס ,גוגל זעראוס!
כדי ממחיש צו זיין די מושג פון נומערן ,אז א נומער איז נישט נאר נאך א נומער ,נאר עס דאפעלט זיך און טריפלט זיך אויסטערליש,
טראכט אריין ווי פאלגענד:
א ביליאן סעקונדעס איז  30יאר .הונדערט ביליאן 3,000 ,יאר .צוויי הונדערט ביליאן  6,000יאר ...איין טריליאן ,איז  30,000יאר!!
יעצט רעכן עס אויף קוואדריליאן...
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ליכט יאהר:
אזוי ווי די נומערן זענען נומערן וואס גייען עד אין שיעור ,איז ווען מען רעכנט ריזיגע נומערן ווי אין די נאניליען'ס ,נוצט מען א
פארקורצעטער ווארט דערפאר “ליכט יאהר".
ווי באקאנט טוט יעדע זאך אויף די וועלט לויפן“ ,קול" לויפט אין א סעקונדע  1,087פיס בערך(אין געווענליכע אומשטענדן ,דורך
טרוקענע לופט און רום טעמפעטשור) 714 .מייל אין א שעה! דאס מיינט אז ווען איינער רעדט צו אייך הערט איר די קול מיט א רגע
שפעטער ווי עס איז באמת .אויב שטייט איר א פיס אפגעריקט וועט איר עס הערן אין א ביליאנסטעל פון א סעקונדע שפעטער!
“לעכטיגקייט" איז די שנעלסט לויפענדסטע זאך .עס לויפט אין א סעקונדע  186טויזענט מייל בערך .אין א יאהר  -לויפט עס  5טריליאן
 865ביליאן און  690מיליאן מייל!
קומט אויס אז איין 'ליכט יאהר' באשטייט פון  5טריליאן  865ביליאן און  690מיליאן מייל!
יעצט אז מיר פארשטייען נומערן און וויאזוי מען נוצט זיי ,קען מען נעמען די טעלעסקאפ אין די האנט ,און פרובירן זיך אביסל
אומצוקוקן אינעם הפלא'דיגן אטמאספערע.

כדור הארץ:
איז אביסעל מער ווי  )24.854847689493( 24,000מייל לאנג ארום און ארום.
אויב טראכט איר פון אויפשטעלן א פרישע שטעטל ביים עקוועדא"ר איז עס גאנץ א פיינער אויסוואל .ביים עקוועדאר וועגט די
מענטש מיט איינס אהאלב פראצענט ווייניגער ווי דא אין ניו יארק ,און מיט דריי פראצענט ווייניגער ווי ביי די פאולס.
די וועלט איז טאקע רינדיג ווי א באל אבער נישט ממש .ביי די צוויי פאולס (סאוט און נארט) איז די וועלט אביסעל נידריגער –
אריינגעקוועטש (עס איז באמת מער עהנליך צו א אוועל שעיפ).
שבעה כוכבי לכת:

לבנה:
די לבנה איז אין אןמקרייז בערך א פערטל אזוי גרויס ווי די וועלט .און אין וואג בלויז א זעקסטל בערך.
די ליכטיגקייט פון די לבנה אנצוקומען צו אונזער וועלט נעמט אן ערך פון  2סעקונדעס (טראפ ווייניגער).

חמה – זוהן:
די זוהן איז איבער  100מאל גרעסער ווי די וועלט .און וועגט בערך  109מאל מער.
עס איז לאנג  2מיליאן  640טויזענט מייל אין אומקרייז.
די זוהן איז ווייט פון די וועלט 93.000.000 ,מייל!
די גראוויטי אויף די זוהן איז  28מאל שטערקער ווי דא אויף די וועלט.
דוגמא :א מענטש וואס וועגט  150פונט ,וועט אויף די זוהן וועגן  4.250פונט!

'לויט די גראוויטי פון די וועלט' ,אז מען ווארפט אראפ א שטיין פון די זוהן וועט עס געדויערן  22יאר אנצוקומען צו אונזער וועלט! (עס
קען נישט באמת אנקומען צוליב די גראוויטי פון די זוהן).
די ליכטיגקייט פון די זוהן געדויערט בערך  8און א דריטל מינוט אנצוקומען צו אונזערע אויגן (די נץ איז באמת אפאר מינוט בעפאר).
די אנערגיע פון די זוהן גיבט ארויס יעדע סעקונדע אזויפיהל וויפל מען וואלט ווען געקענט צוזאמשטעלן  100ביליאן היידראדזשין

ול

מי מנוחות אויסגאבע  • #8חנוכה תשע"ה

באמבעס!
נישט מער ווי א האלב ביליאן אנערגיע פון די זון קומט אן צו אונזער
וועלט.
אז מען וואלט גענומען א שטיק זוהן אזוי גרויס ווי די קאפ פון א נאדל
(טעארעטיש גערעדט) ,און מען וואלט עס געלייגט דא אויף אונזער
וועלט וואלט מען נישט געקענט שטיין אין די  90מייל ארום.
כוכב - /איז  36,000,000מייל ווייט פון די זוהן.
נוגה /ווענו"ס –  67,000,000מייל ווייט.
מאדים /מאר"ס –  144,000,000מייל ווייט.
צדק/דזשיפעטע"ר –  180,000,000מייל ווייט.
שבתאי/סאטערן –  880,000,000מייל ווייט.
סאטערן איז פון די גרינגסטע פלאנעטן .אויב וואלט מען געקענט
אריינלייגן סאטערן אין א ריזיגע וואסער וואלט עס געבליבן שווימען.

מספר הכוכבים:
וויפל שטערנס איז דא?

וואס באדייט די מאדנע
נעמען פאר די נומערן?
די אלע ווערטער זענען אלטע לאטיינישע ווערטער,
נאר צוגעלייגט צום סוף 'יליאן'.
ביי איז א לשון צוויי – Bycicle; bifocal ,וועגן דעם
הייסט די צווייטע נומער 'בי'ליאן.
טריי איז ' – triangle ,3טרי'ליאן.
קוואטרא איז אין ספאניש ' - 4קווא'דריליאן.
קווינט איז ' – 5קווינ'טיליאן.
סעקס איז ' - 6סעקס'טיליאן.
די איבריגע זענען אויך נומערן ,וואס גייט אויך מיט
די נעמען פון די גויאישע חדשים .אמאליגע צייטן
איז מארטש געווען די ערשטע חודש ,סעפטעמבער
די '7טע און אזוי ווייטער ,אקטאבער ,נאוועמבער,
דעצעמבער.
סעפט מיינט ' – 7סעפ'טיליאן .אקטא )octagon( 8
'אקט'יליאן .און אזוי ווייטער.

אמאליגע צייטן נאך פאר עס האט עקזעסטירט די טעלעסקאופס האט
מען מיט די אויגן געזען – אין די קלארסטע נאכט ,נישט מער ווי דריי
טויזנט שטערנס .און פארשער האבן געהאלטן אז דאס איז די מספר
הכוכבים (די ברכה פון 'והיה זרעך כעפר הארץ' איז בכלל נישט געווען
קיין דאגה פאר זיי ,אבער ווען זיי זענען געוואויר געווארן דעם אמת האבן זיי געזעהן שטערנס)...
וויפל שטערנס איז אבער באמת דא? חכז"ל אין מסכת ברכות (לב ):זאגן אונז אויס דעם סוד.

"...אמר לה הקב"ה בתי י"ב מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון ועל
כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא
ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה וכולן לא בראתי אלא בשבילך"...
לויט דברי חכז"ל קומט אויס אז עס געפונען זיך אזויפיל ווי  1קוואנטיליען  46קוואדריליען  340טריליאן שטערנס! ווען מען וויל עס
שרייבן אין נומערן דארפט איר שרייבן וואו פאלגענד.1,064,340,000,000,000,000 :
לויט די חכמי אומות העולם דערגרייכט די מספר הכוכבים צו אזויפיל ווי  100קוואנטיליען שטערנס!
די היינטיגע אסטראנאמיקער האלטן ,אז דאס וואס זיי זעעהן היינט איז נישט מער ווי  5פראצענט פון די ספעיס ,און דאס איז שוין
מיט די גרעסטע טעלעסקאופס.
עס קען זיין אז די חשבון אין דברי הגמרא קען מען רעכענען אנדערשט ,און עס קען זיין אז מיר פארשטייען נישט פונקטליך די דברי
חכז"ל און די משמעות פון יעדע ווארט .עכ"פ כל דבריהם אמת ויציב.

כוכבי שבת
די אסטראנאמיקער וואס פארשן די ספעיס האבן מסדר געווען די ספעיס מיט א סדר:
מען האט צוטיילט די רוים אין בערך הונדערט “גאלעקסיס – גרופעס" יעדע גאלעקסי באשטייט פון אן עוורידזש פון א א ביליאן
שטערנס (ס'דא סאאך קלענערע און סאך גרעסערע).
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די גאלעקסי וואו אונזער וועלט געפונט זיך ווערט גערופן “מילקי וועי" ,עס האט בערך  2ביליאן שטערנס.
צווישן אין געלעקסי און די צווייטע איז דא א מרחק פון קרוב צו צען געלעקסי.
די נאמען גאלעקסי שטאמט פונעם באקאנטן פילאזאף 'גאלילי' וואס עס איז אנגענומען אז ער איז דער ערשטער וואס האט באטראכט
די ספעיס מיט'ן טעלעסקאופ.
אויב ווילט איר דורכפארן אונזער געלעקסי (מילקי וועי) מיט א ראקעט וואס פארט מיט די שנעלקייט פון “ליכט" ,דארפט איר לעבן
א מינעמום פון  100,000יאר!
עס איז דא נישט מער ווי  11שטערנס פון די כוכבי שבת וואס זענען ווייניגער ווי  10ליכט יאהר נאנט צו די וועלט.

נאנטסטע שטערן:
די “נענסטע" שטערן פון די כוכבי שבת איז נישט מער און נישט ווייניגער ווי  24טריליאן מייל (מיט א טי"ת) ווייט פון אונז.
די ווייטקייט פון די נאנטסטע שטערן קומט אויס בערך  270טויזנט מאל ווייטער ווי די זוהן פון אונז!
לדוגמא :אויב וועט איר אהערשטעלן די גרויסקייט פונעם זוהן אז עס זאל זיין די סייז פון די קליינער באלי פון די לעטטער “ ,"iוואלט
די נענסטע שטערן געווען ...צען מייל ארויפציהר!!
אויב ווילט איר נוצן אייער קאר ,אויף א ספיד פון  70מפ"ש ,אנצוקומען צו די נאנסטע שטערן פון די כוכבי שבת,מוזט איר קענען
אנציען אן שלאף פאר גאנצע  356,908,917,036יאר!
ווען מען וואלט ווען אראפגעווארפן א שטיין פון די נאנטסטע שטערן ,וואלט עס גענומען א קנאפע זעקס מיליאן יאר! אנצוקומען צו
אונזער וועלט .משא"כ פון די זוהן ,נישט מער ווי  22יאר.
מיט א ראקעט צו די נאנסטע שטערן נעמט אן ערך פון  145טויזנט יאר.

ווייטסטע שטערן:
די שטערן איז ווייט פון אונז  30סעקסטיליען מייל!
אין ליכט יאהר איז עס כמעט  85ביליאן ליכט יאהר.

די הלכה איז ,ווען איינער זעהט א שטערן שפרינגען מאכט מען די ברכה 'עושה מעשה בראשית' .אסאך מענטשן האבן
שוין געזאגט אז זיי האבן געזעהן א שטערן טאנצן ,איינער האט יא געמאכט די ברכה און איינער נישט.
די מציאות איז אבער אז עפ"י רוב ווען מען זעהט שטערנס טאנצן איז עס נישט באמת קיין שטערן ,עס קוקט אויס ווי א
בליטשקעדיגע זאך אין הימל איז געשפרינגען ,און עס איז אמת ,אבער עס איז נישט קיין שטערן.
אין די ספעיס פליען ארום מיליאנען טריליאנען 'קאמעטס' ,א קאמעט איז א שטיק שטערן וואס רייסט זיך אפ פון א גרויסע
שטערן און הייבט אן ארומצופליען אין די אטמאספערע און אומגעהויערע שנעלקייטן ,אדער שטויב און אייז וואס פליען
ארום אין ספעיס (געוווען לעצטענס אין די נייעס ,ווען א אייראפעיאישע ספעיס שיף האט געלאנדעט א קליינע אפאראט
אויף א קאמעט צום ערשטן מאל) .בשעת זיי פליען שלעפן די קאמעטס נאך זיך שטויב ,א רייע פון שטויב וואס פליעט נאך
די קאמעט אזויווי רויעך פון עראפלאנען .די קאמעטס פליען ארום זייער זייער ווייט פון די וועלט ,אבער צומאל מאכט זיך אז
א קאמעט קומט צו פליען מער נענטער צו אונז ,דעמאלטאס רייבט זיך די שטויב פון די קאמעט אריין אין די אטמאספערע
פון די וועלט וואס שאפט א בליטשקעדיגע ליניע ,און קוקט אויס ווי א שטערן איז געפלויגן.
בלייבט נאר איבער מברר זיין וואס טוט זיך עפ"י הלכה צו מען מאכט א ברכה צו נישט.

חל
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Error 408
איך גלייך געווענליך נישט די ווינטערדיגע ענגע
פרייטאג'ס .אבער דעם פארגאנגענם פרייטאג האב איך
ספעציעל געגליכן .די זמן איז שוין געווען אזוי פרי ווי
 ,4:08און דאס פארזיכערט מיר אז ערגער קען עס שוין
נישט ווערן.
מיין געשיכטע האט זיך אנגעהויבן דעם פארגאנגענם
פרייטאג  ,3:39א האלבע שעה צום שטרענגן זמן ,איך
האב מיר געטראפן שטיין ,די טיש שוין באטישטוך'ט,
די פאדלאגע נאס און גליטשיג ,און אלץ איז געווען ווי
מען ריפט עס 'גרייט' .נאר גליונות לכבוד שבת האב איך
נאכנישט ארויסגענומען.
נו ,איך האב באשלאסן איך שטעל איין .איך האב א כאפ
געטון דעם מאנטל ,פארקנעפלט ,געפענט דעם טיר ,און
ארויס אויפן וועג צום אפיס.
די קעלט האט געשמיסן אין פנים ,איך האב פארשטייפט
מיין אויגן אנטקעגן דעם יאגענדן ווינט ,און פארשנעלערט
מיין טריט .די גאס האט גערוישט ווי ירושלים ערב פסח,
אינגעלייט ,בחורים ,אלץ לויפט ,אלץ יאגט ,נאסע און
טריקענע פיאות לויפן און קומען פונעם מקוה ,פלאסטיק
זעקלעך ,שבת פעקלעך ,אלץ פייפט און פליט .עפעס אין
מיר האט זיך צוזאמגעצויגן ,און איך האב מיר גענומען
האסטיג לויפן.
עטליכע ווערטפולע מינוטן איז דורך ביז איך האב מיר
דערזען אין פארענט פונעם אפיס טיר .פארפרוירן צו
אייז .איך האב אריינגעשטורעמט ,א פליק אויפן סוויטש,
א קלאפ געטון מיין מייזל אויפן פלייצע ,און גארנישט .נו,

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

ס'שפעט! איך קלאפ שטערקער ,גארנישט .פארפרוירן ווי
מיינע פינגערס.
פון טיפן הארצן האב איך אים א שטויס געטון ,ווי א גוי
דעם סוכה ,און זיך געלאזט צום דערנעביגן קאמפיוטער.
דער האט זיך באלד דערוועקט ,זיך פויל געדרייט פאר א
וויילע ,און ערשט דאן גרייט געווען מיר צו סערווירן .די
זייגער אינעם ווינקל האט קאלט געוויזן .3:57
אריינקלאפנדיג לדעת האט זיך באוויזן פאר מיר
צענדליגע קעסטלעך .מיינע אויגן זענען ארום געלאפן
צומישט צווישן די פילע גליונות ,פראבירנדיג מיטן
גאנצן הארץ נישט צו זען יענע זייגער ווינקל .מיין מייזל
איז ווילד געטאנצן פונעם סעלעקט צום פרינט קנעפל,
מיין פרינטער האט זיך גענומען געניצען ,דערוועקן ,און
דאן מיד אנגעהויבן ארויסצושיקן מיינע אויסגעבעטענע
צעטלעך.
מיין בליק איז בטעות געפאלן אויף יענע ווינקל.4:03 .
באשעפער! זאל זיין וואס זאל זיין ,דאס איז די לעצטע.
איך בין געלאפן צום פרינטער ,ער האט נאך געהאלטן
קוים ביים אנהויב .איך בין געשטאנען און געווארט ווי
אויף נאדלען ,זיך געשאקלעט ווי ביים דאווענען ,שפירנדיג
ווי מיין נערווען רייסן זיך אט אט איבער ,און דער ברענגט
מיר ארויס איין צעטל אויף א מאל.
אה ,ענדליך .נאך איינס ,און דאס איז עס.
איך כאפ דעם הויפן פאפירן ,פארקנאק דעם קאמפיוטער

טל

ווי א בחור דעם גמרא ,און איך לאז מיר צום טיר .די זייגער
ווייזט רואיג .4:06
די גאס איז שוין זמן'דיג ,איך לויף אן אטעם צווישן
פארטייבנדע קארן און שבת'דיגע שטריימעלך .ווען מיין
אומבאלומפערטע גארטל לויפט און טאנצט מיר נאך
פון הונטען .מיין טעלפאון צוקלינגט זיך ,נערוועז און
אנגעצויגן ,מיין פארפרוירענע פינגערס כאפן עס ארויס,
אה ,מען ריפט מיר פון דערהיים.
''יא ,העלא? יא ,איך קום ...וואס? די לעכט? יא איך ווייס,
איך זאג דיר ,איך בין דארט ביז א מינוט ...אקעי ,איך לויף''...

ווי דער בארדיטשובער דעם לולב .ארויף ,יעצט לעכט.
וואו די לעכט? אה ,דא .אריין ,נו ,גיי שוין .אט אזוי ,אויל.
קנויטן .אלץ רינט ,אלץ איז אויליג .שוין ,וואס א חילוק.
וואו די שוועבלעך? איך געב א רייב מיט אן אומפעט,
נאך איינס ,אה ,ס'ברענט .איך לייג אים שנעל צו צום
ליכט ,און גארנישט .דאס פלעמל ציט זיך איין ,און ווערט
פארשוואונדען.
איך לאז דעם שוועבלע פאלן צו דער ערד ,און איך
פראביר א צווייטע .פון אונטער מיר טופעט מען נערוועז
מיט די פיס ,מען טופעט און טופעט .אבער דער זעלבער
באשעפער וואס האט געזאגט אז עסיג זאל נישט ברענען,
קען זאגן אז ליכט זאל נישט ברענען.

“יא .ביי''.
ס'איז  .4:07איך האב ארויפגעריקט מיין געלויף צום
מאקסימום ,אנכאפנדיג מיין טעלפאון מיט איין האנט,
און דעם גארטל מיטן צווייטן .צוויי אינגלעך האבן זיך
צולאכט.
איך בין געלאפן אנטקעגן דעם ווינט ,אנטקעגן דעם
שטריימל שטראם ,שטופענדיג מענטשן ,קינדער
וועגעלעך ,און מיסט קאסטנעס .מיין אויגן האבן געטרעט
פון אנשטרענגונג ,איך לויף ,לויף ,שנעל ,שנעלער ,נאך
שנעלער ,אן אטעם ,אזש איך ווייס שוין נישט ווער שרייט
העכער ,מיין הארץ אדער מיין לונגען.
און דאן אינעם אנגעצויגענסטן צייט האט מיר
באהערשט א מינוט פון ביהורות ,א מינוט פון קלארקייט,
און איך האב מיר אנגעהויבן דערמאנען אלט פארגעסענע
זאכן .נעמליך ,איך האב נאכנישט געלייגט היינט ר''ת .און
איך האב נאכנישט גענומען קיין שויער.

נישטא קיין צייט .דאס דריטע וועט שוין מוזן ארבעטן.
איך רייב האסטיג ,א פלעמל ווערט געבוירן ,באשוצנדיג
אים מיט מיין האנט וועלכע ציטערט פאר נערוועזיטעט,
ברענג איך אים אויף א באגעגעניש מיטן ליכטל ,איך געב
אכט ,ס'איז געלונגען ,יעצט דאס קומענדיגע ,פון אינטער
מיר טופעט מען אן אויפהער ,די אטמעספארע קען מען
שניידן מיט מעסערס ,דער זייגער האקט און זעצט ,און
איך לויף פון ליכט צו ליכט קאפי-פעיסטן דאס פלעמל.
געגאנגען ,אלץ ברענט .פפפורים! פפפסח! איך האב
אויסגעשאטן דאס גאנצע פארבליבענע ליפט פון מיין
אנגעשטרענגע לונגען אויף די פאר פלעמעלך וועלכע
זענען זיך צולאפן פאר שרעק.
איך האב אויסגעטרעטן ,מאכנדיג פלאץ פאר מיין ב"ב
איבערציצונדען .ווי דאס 'פאדלאגע וואשן' ,און ווי אלץ
וואס איך מאך ,און זי דארף דערנאך איבערמאכן.
איך כאפ א בליק אויפן זייגער .בושות!

ס'איז מיר געווארן שווארץ און שוויציג .קוים וואס איך
אטעם נאך ,אה ,דא ,נאך איין גאס ,איך לויף ,לויף ,שנעלער,
שנעלער ,איך שפרינג ארויף די טרעפ צוויי אויף אמאל,
איך ברעך אויף דעם טיר ,און שטורעם אריין.
יא .אקעי .איך ווייס .זאג שוין ,ווי די לייכטערס?! מיין
הארץ האט מיר געזאגט אז עס איז שוין היבש נאכן זמן,
און מיין לאגיק האט שטום געשוויגן .איך האב א כאפ
געטון דעם זילבער פאפיר ,ארויסגעשלעפט ,א ריס,
שוין ס'גוט ,ס'שפעט ,ארויף אויפן טיש .מיט ביידע
הענט האב איך ארויס געכאפט די לייכטערס פון שאנק,

מ

שוין ,צו וואס וויינען אויף אויסגעגאסענע מילך ,ווען
עס גיסט זיך נאך אין גרויסן ...איך בין געלאפן צום שאפע,
אראפגעשלעפט מיין טלית בייטל ,ארויף אויפן טיש,
ארויסגעשלעפט מיין תפילין ,ארויפגעקאטשעט דאס
ארבעל ,און זךי גענומען דרייען מיט אן אומפעט .איין.
צוויי .דריי .אוי באשעפער ,ניין איז זייער אסאך .א בליק
צום זייגער .4:12 ,איך דארף נאך נעמען א שויער .שוין
גענדיגט מיטן של יד ,די של ראש איז באשיינפערליך
ארויפגעפלויגן ,איך האב אריין געדריקט די רציעות מיט
כח ,אזש די האר פון קאפ האבן זיך אויפגעשטלט ,יעצט
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ארום די פינגערס .אזוי .וואו איז די סידור?
ווידער די זייגער .4:14 .קוק נישט.
נו ,וואו איז שוין וידבר?! איך מיש בלעטער ווי א שטורעם
ווינט ,ברהמ"ז ,ראש השנה ,צוריק צו ברכות ,תחנון,4:15 ,
איך הויב אן זאגן אויסערווייניג ,וידבר ה' אל משה ,אה ,דא
איז עס ,עמממ ...אה ,לאמר דבר אל...
די איבעראשטע אותיות וועלכע האבן זיך פלוצים
געטראפן אין אן אנגעצויגענעם מויל ,זענען געווארן
פרייליך צולאזט ,און ארויס אין א קארעהאד .די ווערטער
האבן זיך גענומען פלאנטערן ווי א צוקניפטע פאה ,און
מיין ציינער האבן זיך געבראכן ווי דאס שוואכן קעמל.
איך האב אנגעהויבן טרייבן מיין ליפן ווי א מצרי ,זאג שוין,
שנעלער ,מאל ווערטער ,די ווערטער האבן זיך אבער נאר
מער געברעקלט און געפלאנטערט .כאשר יענו אותו ,כן
ירבה וכן יפרוץ.
נאר דאס זייגער פארט פליסיג.4:17 .
צען מינוט צו שקיעות החמה! איך שטיי נאך דא
איינגעהילט אין תפילין ,און פראביר צו ענדיגן דעם ד'
פרשיות ,מיין ב"ב שטייט נאך מיט באדעקטע אויגן ,נישט
חלום'נדיג וואספארא ערהאבן בילד עס ווארט איר אפ,
בבחינת זה עומד בזויות זו ומתפלל ,וזו עומדת בזויות זו
ומתפלל.

רייסן זיך דורך ,קומען אן צום טישל אן אטעם ,און לייגן
אראפ א פאר תפילין.
“עס איז שוין טאקע שפעט ,אבער מיר האבן עס ערשט
יעצט באקומען".
די בי"ד קוקט פארוואונדערט ,אויך די מלאך כאפט
א בליק אויפן תפילין לייגער דארט אינטען ,דאן ווידער
א בליק אויפן תפילין ,פלוצים ,ווארפט ער ארויף זיינע
פליגעלן אויפן אויגן ,און ברעכט אויס אין א היסטערישע
געלעכטער ...לאכט ,לאכט ,און לאכט ,און קען זיך נישט
בארואיגן....
דערווייל שטיי איך נאך דא אינטען ,מיין בליק
פארפרוירן אויפן זייגער וועלכע ברענט אויפן וואנט .איך
רייס אראפ די רצועות ,שיעור נישט מיט רייסנדיג אפאר
פינגערס ,מיין הארץ זעצט ווי מיט הונדערטע האמערס,
אריין אינעם שיידל ,דריי ארויף ,שנעלער ,ס'גוט ,לאז ,דריי,
דריי ,4:22 ,שנעלער! פאק אריין ,אריין! יעצט דריי ווייטער,

ס'באמת נישט נארמאל .קוק שוין נישט אויפן זייגער,
זאג! שנייד .שנעל ,שנעלער .קאנצעטרירנדיג מיין גאנצע
כח און ענערגיע אויף די צואוואקסענע ווערטער וועלעכע
פארהאנקענען און פלאנטערן זיך ווי דערנער ,בין איך
ענדליך בייגעקומען דעם הכנעני-והחתי-והאמרי -והחוי-
והיבוסי ,און זיך דערזען ביים ה' אלוקיכם אמת.
מיין זייגער האט שוין יעצט געהאט א פיר ,צוויי פינטעלך,
און א 'איין אין צוואנציג' .די זון גייט שוין ביז זעקס מינוט
אינגאנצען שוקע זיין!
אויבן אין הימל .אלץ איז ציכטיג ,שבת'דיג ,ווייסע
מלאכים שטראמען אריין ברענגנדיג צענדליגע טויזענטע
געצינדענע ליכט .ווען די טויער פראלט זיך פלוצים אויף,
און עלטיכע פארסאפעטע וואכנדיגע מלאכים ,רויט,
פארשוויצט ,פאכנדיג ווילד מיט אלע זעקס פליגלען,
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נו ,דריי ,דריי שנעל! שנעלער! שוין ,ס'גוט ,ס'שפעט! די
זייגער האט גע'טיק-טאקט ווי א באמבע פינעף מינוט
פארן אויפרייס.
איך האב אוועקגעריסן מיין בליק פונעם זייגער ,און עס
באגראבן אין מיין בייטל.
און דאן האב איך עס באמערקט.
אויף

מיין

בייטל

איז

פראמינענט

אריינגענייעט מיט גאלדענע פאדעם ...רש"י!

אמ

געשטאנען

שלום אויש
די לעכטיגע חנוכה טעג זענען שוין
דא ,מיט א ווארעמקייט און הייסע
געפיהל ענטפאנגט מען דעם יום טוב.
נאך א משך פון א קיילעכדיג יאר
בענקט זיך אזוי שטארק צו דער שיינער
יום טוב.
די ווינטן באוועגן די שניי פארפולטע
ביימער ,עס אנטפלעקט זיך פאר די אויגן
א הערליכע פאנאראמע וואס ציעט זיך
ווי ווייט די אויגן קענען נאר זעהן ,אין אלע
אידישע הייזער הערשט א העכערקייט
וואס קומט אראפ נאר חנוכה ,עס איז
א ספעציעלע צייט וואס די עלטערן
פארברענגען מיט די קינדערלעך ,זיסע
געזאנגען און שיינע לידער הערן זיך
ארויס פון די שפאלטענעס פון אידישע
שטובער וועלכע זיצן איינגעהילט ביי
די לעכטעלעך וואס סימבאליזירן דעם
חנוכה.
וואכן לאנג וואס מען גרייט זיך אויף
דעם שיינעם זמן ,עס איז אינמיטן טאג
דער ערשטער טאג פון חנוכה די זוהן
פארשיינט די וועלט מיט איהרע לעצטע
שטראלן וועלכע צייגן שוין דער גאלדן
רויטער קאליר ,און מיט התלהבות יאגן
זיך אהיים אלע אידן וועלכע נעמען אויף
דעם יום טוב מיט געגועים.

במ

מען דרייט צוזאם די קנויטן ,גיסט
אריין די אויל און מיט נאסע אויגן
וועלכע שעפשען תפלות צום רבונו של
עולם צינדט מען אהן דער לעכטעלע
וועלכע צעברענט זיך מיט א התלהבות.
ווען אינדרויסן אין די ליידיגע גאס
הערשט א טונקלקייט א ווייסע שיכט
פון שניי ברעקעלעך פאלן מיט א רוהיגע
ריטעם ציגעבנדיג צום שיינקייט פון
דעם יום טוב.
*

וועלכע האט אויף אים דורכגעפירט
פארשידנארטיגע עקסערעי'ס און
עקזאמען.
ליגנדיג אין שפיטאל קומט מיטאמאל
אריין א נוירס און בלאס ווי דער וואנט
ערקלערט זי אז מען האט געפונען
אין זיין בלוט א שטארק שעדליכע
סובסטאנץ פון יענע מעשה רח"ל ...און
צי זיין אויפריכטיג וויל זי קלארשטעלן
דער פאקט אז מען געבט אים נישט
מער ווי פיר חדשים!
ער האט פון בעט גערופן זיינע עלטערן
און מיט א ביטערע געוויין פארציילט
וואס דא גייט פאר.

ביי א געוויסע פאמיליע אין היימישן
ברוקלין האט זיך אבער אפגעשפיעלט
פארגאנגענע יאר א גאר אנדערע סארט
יום טוב ...א טרויער האט געשוועבט
צווישן די פאמיליע מיטגלידער און
ממש מען האט עס געקענט טאפן אין
די לופט ,ווען א וואך בעפאר חנוכה
האט מען זייער באליבטער פאטער
דיאגנאזירט מיט די ביטערן מחלה
רח"ל .לויט די דאקטורים האט מען
אים געשאנקען על פי דרך הטבע ביז
מאקסימום פיר חדשים צום לעבן!

א שווארצע וואלקן האט זיך
פארשפרייט העכער די גאנצן פאמיליע
ווען די קליינע קינדער ווערן זאפארט
אריבערגעפירט צי קרובים און מלמדים,
און די עלטערע ווערן געוואויר איבער
דעם ערגסטן בשורה וואס מען קען נאר
אמאל הערן אז ליידער דארפן זיי זיך
געזעגענען פון זייער טייערע פאטער...

אנגעהויבן האט זיך דער געשיכטע
ווען זייער טייערע פאטער איז
אריינגעפאלן אין א שטארקע פיבער
און ער איז געפארן צו א דאקטער

און איין מינוט איז דער אינגערמאן
פארוואנדלט געווארן און א שבר
כלי ווערנדיג ארויסגעפירט פון
שפיטאל דורך זיינע געטרייע פאמיליע
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מיטגלידער וואס וויינען אינעווייניג און
די הערצער נישט צו מאכן ערגער די
מצב...

מענטשן פארקלאפן די צוויי הענט מיט
א שווערן זיפץ וואס ענדיגט זיך מיט
אזא 'אוי טאטע וויפיל נאך'???

קיינער רעדט נישט קיין פיפס מען
זעצט זיך אריין אין די קאר די ווייב
פונעם חולה ברעכט די שטילקייט מיט
א חוצפה'דיגע כליפע וועלכע רייסט
אויף און שלעפט מיט דעם גאנצן קאר
אין א געוויין ...די עלטערן און ברידער
פון חולה וואס זענען מיטגעקימען אין
שפיטאל צו צייגן מיטגעפיהל האבן אלע
געוויינט ווי קליינע קינדער הויעך אויפן
קול און אפגערעדט פון דער אינגערמאן
וואס האט שוין נישט געהאט קיין
טרערן נאר געהאלטן און איין ברעכן
מיט געפערליכע יסורים פארמאגנדיג
פוירפעלע רינגען ארום זיינע אויגן...

און איין ספליט סעקונדע איז דער
מענטש געווארן פון א לעבהאפטיגן
שטארקע און ערנערגישער מאן צו
א טויטער גוסס וואס זיין לעבן איז
פארשניטן געווארן און קוים וואס ער
אטעמט נאך.

מען ערשיינט אין שטוב דער
אינגערמאן קען נישט קוקן אין די אויגן
פון זיין גרויסע טאכטער וואס שטייט
דערשראקן מיט א תהלים אין די רעכטע
האנט און א דורכגעווייקט נאסע פאפיר
זיך ווישנדיג די טרערן מיט די לינקע
האנט.
דער אינגערמאן זעהט נישט
גארנישט ,הערט נישט גארנישט ,און
שפירט נישט גארנישט ,ער פיעלט
געלעמט ,טויזענטער האמערלעך זעצן
אים אין קאפ ,זיינע יונגע יארן לויפן אים
אריבער אין זכרון ער האלט און איין
אוועקשטופן די מחשבות און גלאצט
אויפן דאך אהן קיין צייכן אדער סימן אז
ער איז בכלל אויף דעם וועלט.
אין בית המדרש הענגט מען אויף
שרייעדיגע פלאקאטן מיט זיין נאמען
השתדלו והרבו תחינה!!! ...רייסט איין
פאר א יונגע טאטע ממתפללי בית
מדרשינו וועלכע האט ליידער באקימען
פיר חדשים צום לעבן! און האט זעקס
קינדער אין שטוב ,די שוידערליכע
שמועה לויפט פון מויל צו אויער און

דערשראקענערהייט האט מען
געלאזט גרינדן עטליכע מבצעים פון
חברת תהלים ביז מתמידים ביי די
יונגווארג און איבעראל האבן זיך די
מענטשן פארגענימען הייליגע קבלת
טובות פון נישט רעדן מאדון עולם
לאדון עולם לזכות רפואת דעם טייערער
בעה"ב.
מען
האט
הגשמיות
מצד
אריינגעמישט ריזיגע עסקנים און
מענטשן מיט גוטע קאמיוניקאציע
פארבינדונגען מיט די וועלטס גרעסטע
דאקטוירים און געלט איז נישט
געשפארט געווארן צו זיכער מאכן אז
יעדער שטיינדל ווערט איבערגעדרייט
אהן איבערלאזן א מעגליכקייט פון
קענען זאגן מיר האבן נישט געטוען
דאס און דאס ...יעדע נומער און
יעדע דאקטער אפיס האט פארמאגט
אפוינטמענט'ס באשטימט פאר דעם
חולה.
די פאמיליע האט זיך גערישט אויף
ביטערע פיר חדשים און אפילו א
גוטע לייף אינשורענס איז געווארן
אינוועסטירט דורך א רייכן ביזנעס
מיינדעד פעטער...
איין טאג זענען געברענגט געווארן אין
שטוב זיינע זיסע קינדערלעך מען האט
באזייטיגט אלע פייפס און מאשינען און
זיי ציגעלאזט צום בעט.
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א טרוקן אויג איז נישט געווען אין
שטוב ווען זיינע קליינע שעפעלעך
האבן ארומגעהאלזט זייער פאטער
באטראכטענדיג דער שווערער טויש
אין זייער טאטעס אויסזעהן ,שטילע
זיפצן האבן באשטעטיגט פאר די
קינדער אז עפעס גייסטיש פאסירט דא.
ווען דער עלטערער זוהן האט
געפרעגט תמימות'דיג ..ווען גייען מיר
שוין אהיימקימען האט דער זיידע
וואס איז אנוועזנד געווען געענטפערט
ליבלעך ...מען האפט ווי שנעלער זארג
נישט עס וועט זיין גוט...
ביי יעדעם האבן די מחשבות
געענדלט און טייל האבן באטראכט די
קינדער מיט רחמנות אלץ צוקונפטיגע
יתומים'לעך רח"ל ,די פאטער האט
מיט צוואנג פרובירט צו שמייכלען
און ארויפציען אויף זיין איינגעגעסן
געזיכט א צייכן פון ליבע ,ווען מען האט
אוועקגעטראגן די קינדער האט מען
געזעהן ווי ער טראגט עס נישט איבער
אבער קיינער האט נישט געהאט די
ריכטיגע ווערטער וואס צו זאגן....
גייט אריבער א וואך צייט יעדער
גרייט זיך אויף חנוכה אין שטוב הערשט
א געפיהל פון ביטערקייט און בייזע
טרויער אלע תהלים'לעך זענען געווען
נאס און אפגעניצט.די משפחה און
גוטע פריינד האבן שוין געגעניצט פון
מידעקייט פון אויפזיין אזויפיל נעכט
מיט דעם אינגערמאן.
ליידער ער איז געשרימפפן און
געווארן איינגעדארט ,ער האט קוים
גערעדט דאס וויסן זיין טרויעדיגן
שיקזאל האט אים געקענט האלטן
פאר'חלום'ט פאר לאנגע שעות אהן
אפעטיט צו גארנישט.
איין טאג האט די זיידע געברענגט
א פלעשל אויל מיט קנויטן און נאך

גמ

צוגעהערן אריינגערעכנט א ביליגע
מנורה'לע וואס איז ניצבאר פאר איין
יום טוב ,ער האט דערמאנט אז דער
ערשטער טאג חנוכה פארט מען לויטן
פלאן צוריק אין שפיטאל פאר א פרישע
סעריע פון טעסט'ס און בהאנדלונגען
און מען קען דאך נישט צינדן אין די
געהעריגע ווייל מען דארף שוין זיין
אויפן ראוד פארמיטאג.
טיעפע קנייטשן האט דער חשובע
זיידע באקימען אויף זיין עלטערע צורה
זיך פלאגנדיג מיט זיין באליבטע זוהן.
די זיסע חנוכה ערשיינט שוין אט
אט ביי כלל ישראל א שמחה און
דערהויבנקייט זעהט זיך אהן איבעראל,
אויסער ביי אונזער פארפלאגטע
פאמיליע וועלכע דארפן פארן פאר א
שווערע רייזע היינט ,ערלעדיגט מען די
לעצטע קריטישע זאכן און מען פאקט
איין אלע מאטריאלן אריינגערעכנט
א שאכטל עסן וואס זאל דינען פאר
נאכטמאל דארט און דעם שפיטאל
צימער אין די הויעכע שטאקן אין די
רוישיגע מאנהעטן.
די הויז פיבערט מיט א פלייץ פון
נאכאנאנדע פאון קאלס אין א פרישן
קלונג וואס מיינט מן הסתם נאך א
דאקטער'ס אפיס הערט זיך אהן אין
שטוב...
דער באבע גייט צום טרייבל און
שעפשעט דער רוטינער העללא?...
"יעס היי דא רעדט קוועין רול א נוירס
אין מאונט עווערעסט שפיטאל! רעדט
מען דא צו פאציענט נומער  32651וואס
האט באזיכט דא מיט גענוי דריי וואכן
צוריק אין אפיס פון דר .פילער?"
יא  -קימט דער ענטפער  -איך בין זיין
מאמע איר רופט זיכער מאכן אז מיר

דמ

קומען אין צייט ,יא?!
א טיעפער אטעם הערט זיך אויפן
טרייבל...
ניין! קימט איהר שטילער ענטפער
מיט איהר סיסטעמאטישן קול וואס
הערט זיך ווי א ראבאט אהן געפיהלן איז
די נורס ממשיך ,איך רוף דא וועגן גאר
א וויכטיגער טעות וואס מוז אנטשידן
ווערן....
זי אטעמט אריין טיעפער...
אונזער סיסטעם איז געווען צימישט
און מיר האבן אויפגעמישט די עקסערעי
רעזאלט'ס מיט איינעם וואס זיין נאמען
איז איין בוכשטאב אנדערש ווי אייער
זוהן .מיר האבן איהם דיאגנאזירט מיט
די קרענק פון א צווייטן  ...איך וויס נישט
וויאזוי עס האט פאסירט ,עס האט נאך
ביי אונז כמעט קיינמאל נישט פאסירט,
ווי עפאלעדזשייז יו און....
--דייל טאון---די אלטע פרוי האט זיך
אויסגעשטרעקט אויפן ערד מיט
חלשות...
הצלה!!! האט א פעטער געשריגן רוף
הצלה...
אויפן גאס האבן עטליכע הצלה
אויטאס פארנימען דער טראפיק און
פולע שכנים האבן מיט ווייטאג און קלעם
באטראכט ווי העלדישע וואלענטירן
פירן ארויס אויף א טראג בעטל אן
אלטער פרוי ווען זי איז ציגעטשעפעט
צו א מאשין וואס אטעמט פאר איהר.
די געפילדער פון די סיטואציע איז
געווען אומבאשרייבליך ,דער קאר
סערוויס וואס האט געדארפט אפטראגן

דעם חולה אין שפיטאל איז ערשינען
אין צייט און אנגעהויבן פייפן ביז איין
פעטער איז געקומען צום פענסטער
זאגן אז מען קימט שוין און מען וועט
אים צאלן אווערטיים.
די סירענעס האבן געעפנט שטעגן
און וועגן מען האט אריינגעפירט די
מוטער אין שפיטאל ווען עטליכע
אויטאס אפגערוקט פארן נאך צוויי
אנגעפילטע אויטאס ,אין איינס פון זיי
ליגט אונזער חולה וואס איז פיזיש און
גייסטיש אנגעליטן ,מען פירט אריין
ביידע פאציענטן אין זעלבן שפיטאל און
די נוירסעס אנטפאנגען די פולע טראג
בעטלעך.
טייל גייען מיטן מאמע און טייל מיטן
זוהן מען לאזט אין גאנג אן אפעראציע
צו דערמונטערן די אלטע באבע.
אין איינע פון די שטיבער ווארט
אונזער חולה...
א צימישעניש הערשט ,ווען יעדע
נוירס וואס מישט אויף די פייל
שפאצירט צוריק ארויס מיט א מאדנע
מינע אויפן פנים ...יעדער פון זיי זעהט
אז עפעס מאדנע איז מיט דעם קעיס.
ביז ווען דאקטער פילער אליינס
ערשיינט און מיט די גלעזער אויפן
שפיץ נאז לייענט ער אפ דער צעטל ביז
ווען ער ווערט בלאס ...פרעגנדיג ,איז
דאס נישט מיסטער ש ...צו וועם מען
האט היינט געקלינגען?
קיינער ווייסט נישט וויאזוי צו
רעאגירן .די דאקטער נעמט אראפ די
פייפ פון דער חולה'ס בעטל און קוקט
אים אריין אין די אויגן רעדנדיג צו אים
דירעקט...
“עס איז אייך א גאר פרייליכע
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טאג ,מיר האבן פשוט געמאכט א
פארדרוסליכע טעות וואס אייער לעבן
איז אין דעם געווען פארמישט"...

דר פילער האט איבערגעהאקט דער
שטילקייט ,מיטן אנבאט צו זיי פירן
צום אנדערן צימער ווי עס ליגט שוין
זייער דאן געזינטע מאמע ,זיי שפאנען
אינאיינעם ווען דר .פילער שטופט דער
חולה אין א וויעלטשעיר ביזן צימער
ווי מען האט שוין געשמועסט הויעך
אויפגעלייגט .די טיר האט זיך געעפנט
און אונזער "געזינטער" אינגערמאן
האט זיך באוויזן ...א שטילקייט
האט געהערשט אין צימער ווען דער
אינגערמאן געבט זיך א צישמייכל
אויסרופנדיג צו זיין מאמע "ברוך רופא
חולים!"

די טיר מאכט זיך אויף און איינער פון
די ברידערס וואס איז געגאנגען מיט
די מאמע לויט אריין מיט איין אטעם
שרייענדיג ווילד אין אידיש ...מאמי
זאגט אז זי האט גע'חלש'ט וועגן א פאון
קאל אז יוסי איז געזינט!!!

מיטאמאל רופט זיך די זיידע אן...
קינדער עס איז חנוכה! מיר דארפן צינדן
לעכט ,עס איז שפעט ביינאכט ,איך
האב א קליינע מנורה אין מיין שאכטל
אונטן אין קאר...

אינגאנצן צומישט זיצן דארט די
ברידער'ס ,ווען די שפאנונג הערשט אין
לופט .ווען דער דאקטער איז ממשיך.
“איהר זענט געזונט און פריש פונקט
ווי מיר און ווי אלע דיינע ברידערס דא,
זעהט נאר צו טרינקען אסאך טיי ווייל
מען קען ווערן פארקילט אין די ווינטער
פרעסטן!...

ווען די אויגן פון אלע פארזאמעלטע
ווערן םייכט ,און א פלוצלומדיגע
התרגשות באנעמט יעדעמס נשמה...
קענסט מיך פליעז זאגן וואס ער האט
יעצט געזאגט? פרעגט דר .פילער מיט
נייגער
מען זאגט אים פינקטלעך אלעס
איבער ,און ער רופט זיך אהן" :איך האב
נאך אין מיין לעבן נישט געזעהן אזאנס
איך וועל רופן דער שפיטאל הויפטן און
זעהן אז ענק זאלן באצאלט ווערן מיט א
מיליאן דאלער פאר דעם טעות!
טרערן פון פרייד האבן זיך באוויזן אין
די אויגן פון אלע ברידער'ס דר .פילער
האט געהאלפן באפרייען דעם חולה פון
זיינע שווערע מאשינען און א גלאנץ
האט זיך באוויזן אויפן געזיכט פון דעם
חולה ווען ער רופט זיך שטיל אהן ...איך
קען נישט גלייבן!

דר .פילער וואס א גאנצן צייט געזעצן
דארט באנומען ,אוןיעד פאר מינוט
אריינגעפרעגט וואס מען רעדט ,האט
זיך דאן געגעבן א רוף אהן איך וועל ענק
זאגן איך בין אויך א איד ...קומטס מיט
מיר איך וועל ענק צושטעלן א שיינע
ארט ווי צי צינדן און זינגען אינאיינעם
איך בעהט ענק טוהט'ס עס פאר
מיינעטוועגן.
*
די ערשטע ליכטל האט דר .פילער
אנגעצינדן ,און די גאנצע פאמיליע האט
זיך געזעצט ארום דעם מנורה זינגענדיג
שבחים פארן הייליגן באשעפער אין
אזא ציגעפאסטע זמן .די קאליר
איז צוביסלעך צוריקגעקימען פאר
אונזער מלפנים פאציענט און יעדער
פאר זיך האט געטראכט וואספארא
אינטערסאנטע געשעעניש דא האט
פאסירט.
ווען מיטאמאל הערט זיך א כליפע...

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

דערנאך נאך איינס ...און דר .פילער
צוקייכט זיך אין א געוויין!
“איך בין אינגאנצן באנומען" זאגט ער
מיט א קוים הערבארע שטומע ,צווישן
די הויעכע טיעפע קרעכצן“ ,די לעצטע
מאל וואס איך האב געצינדען חנוכה
לעכט איז געווען פאר העכער  30יא
צוריק! עס איז אזוי שיין אזוי הייליג ,איך
שפיר מיר נאנט צום הייליגן באשעפער"
מיטאמאל שפראלט אויף דער טיר און
עטליכע קינדערלעך שפרייזן אריין אין
באגלייטונג פון איינע פון די פעטער'ס
זיי האבן פאר א וויילע באטראכט דער
אינטערסאנטער
אומבאשרייבליך
סצענע ווי זייער טאטע מאמע זיידע און
באבע זיצן אין שפיטאל מיט טרויעדיגע
אויגן אבער גאר אויפגעלייגט ווען
דערנעבן זיצט א גוי מיט א קאפל און
שאקלט זיך מיט...
דאן זיי זענען ספאנטאן צוגעלאפן
און אריינגעפאלן אין זייער טאטעס
ארעמעס האלזנדיג זייער טייערע טאטע
מיט זייערע צארטע הענטעלעך ...טאטי
טאטי...
איינער פון די פעטערס וואס
אנטרינען
אינדערצווישן
זענען
געווארן צו א זייטיגע בעקעריי און
זיך איינגעהאנדעלאט אפאר פרישע
שמעקעדיגע פאנקן ,לייגט ארויס זיין
סחורה אויפן טיש...
מיט געוויין פון שמחה האט די זיידע
אנגעפאנגען זינגען הנרות הללו קודש
הם. ..על "הניסים" ועל "הנפלאות"...

המ

קבעו
שיר
ורננים
בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים .חז”ל האבן באשטימט
דעם יו”ט חנוכה צו זינגען און לויבן דעם באשעפער אויף די
ניסים גלוים וואס ער האט געטאן מיט אונז בימים ההם בזמן
הזה.
צו וואס עפעס דאנקען דעם באשעפער מיט שירה וזמרה?
ווייל דער כח און הרגש וואס ליגט אין נגינה איז
אומבאשרייבליך אין פולן זין פון ווארט .דער שמחה וואס
א אידישער ניגון קען ברענגען ,און פון אנדערע זייט דער
דביקות און התעררות פון א הארציגע ניגון איז אינגאצן ווי
ארויס פון דער וועלט.
דער חכמה וואס ליגט אין שיר ונגינה איז גאר הויך און
גאר טיעף און וואס מער מען פארשטייט דערצו ,אלס מער
זעט מען אז מען פארשטייט נישט .ווייטער פארקערט,
איינער וואס פארשטייט נישט צו קיין נגינה וועט בכלל נישט
פארשטיין מה כל הרעש .וואס איז שוין? ס’איז א שיינע ניגון
און שוין .וואס ווערסטו עפעס אזוי פאר’דבק’עט דערינען?
דער תירוץ איז ,אז ס’איז נישטא קיין תירוץ .מען קען עס
נישט מסביר זיין בכלל פאר איינער וואס פארשטייט נישט
דערצו ,און איינער וואס פארשטייט יא ,וועט זאגן אז עס איז
אזוי טיף אז קוים וואס ער קען מיט זיין פארשטאנד עטוואס
באגרייפן די טיפע יסודות און חכמה וואס ליגט אין נגינה.
הכלל ,היות עס איז אביסל שווער אויף פען און פאפיר
צו רעדן פונעם חלק הרוחני פון נגינה ,וועל איך פרובירן
ארויסצוברענגען און אויסלערנען דא די פשוט’ע א”ב וואס
מען קען לערנען צו פארשטיין אביסל אין דאס ענין פון נגינה,
לאו דוקא לויט די געפילן נאר לויט די ביכער.
וועלן מיר אנהייבן אונזער שיעור מיט נאטן.

ומ

לאדיך ארויס
ווי באקאנט איז נאטן די שריפטליכע אופן אראפצושרייבן
א ניגון אויף פאפיר .אלע גרויסע קאמפאזירער וועלן
אפשרייבן זייערע ניגונים אויף נאטן .וואס איז דאס נאטן?
וויאזוי ליינט מען עס אפ? וואס באדייטן די מאדנע אותיות
וואס ענדלען צו א ת’ אדער א ש’? צו קען מען זיך שטעלן
צום מייק מיט א צעטל נאטן אן קיין שום ידיעה און אהנונג
וואס מען גייט זינגען בלויז ליינענדיג נאטן? אדער איז דאס
אויסשליסליך געמאכט נאר פאר שפילערס און מוזיקאנטן?
די ענטפער אויף דעם אלעם וועט איר געוואויר ווערן אין
דעם ארטיקל.
קודם איז כדאי צו וויסן די אויסשטעל פון א פיאנאו וויאזוי
מען רעכנט די ענגלישע בוכשטאבן וואס דערמיט באטיטלט
מען יעדן קנעפל ,ווי  ,A, Cוכדו' .א גרינגע וועג צו געדענקען
איז די  Dקנעפל ,וואס דאס געפינט זיך פונקט צווישן די
צוויי שווארצע קנעפלעך ,און פון דאן און ווייטער איז שוין
זייער גרינג ווייטער צו גיין מיטן חשבון ,נאך  Gגייט ווייטער
 ,Aוחוזר חלילה.
צווישן  Bאון  Cאון
אזוי אויך צווישן
 Eאון  ,Fזענען
נישט פארהאן קיין
שווארצע קנעפלעך.
ווען מען שפילט מיט א פיאנאו אפליינענדיג נאטן ,זענען
דא  2הויפט פאקטארן וויאזוי די נאטן זענען אויסגעשטעלט.
עס איז דא אן אנגעצייכנטע סימבאל (וואס ענדלט
אביסל אין א ף’) וואס דאס רופט מען ,Treble Clef
דאס באדייט אז ווען אזא בוכשטאב איז אנגעצייכנט
אויף די לינקע זייט פון די שורות נאטן ,באדייט דאס
אז דערמיט שפילט מען די פשוט’ע מעלאדיע מיט
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די רעכטע האנט.
ווייטער איז דא א צווייטער סימבאל וואס דאס
רופט זיך די  ,Bass Clefדאס באדייט אז דאס
איז פאר די קארדס (בעיס) וואס גיבט צו די חיות
צום ניגון .ביי יענע שורה ווי די  Bass Clefאיז
אנגעצייכנט ,וועט מען נישט שרייבן די עצם ניגון ,נאר די
קארדס (מיט די לינקע האנט).
ביידע פון די סימבאלן האבן א רונדיגע געבויגענע עק
אינדערמיט וואס בייגט זיך ארום איינע פון די אנגעצייכנע
פינף ליניעס וואס מען צייכנט אלעמאל אן ביי שריפטלכע
נאטן (ווי מיר וועלן באלד זען מער באריכות) .די געבויגענע
עק דרייט זיך ארום די ליניע וואס רופט זיך  .Gאט דאס טוט
דער סימבאל אנצייכענען ,א סימן אז ביי יענע בייג איז דער
 Gליניע.
יעצט לאמיר גיין א שטאפל ווייטער .ווי איר זעט זענען
פארהאן פינף גראדע שטריכן .יעדע שטריך באדייט אן
אנדער קנעפל אויפן פיאנאו .צווישן די ליניעס (ספעיסעס)
זענען אויך פונקט ווי די ליניעס אליין .אלזא האבן מיר דא א
ס”ה פון  9ליניעס 5 .אנגעצייכנטע ,און  4ספעיסעס.
עס לויפט ווי פאלגנד :פון אונטן ארויף (און פון לינקס צו
רעכטס  -נישט ווי מיר שרייבן אין די אידישע דירעקציע)
קוקנדיג בלויז אויף די  5ליניעס ,זענען די פיאנאו קנעפלעך
 ,E-G-B-D-Fדי  Eאיז פון אונטן ,און די  Fאיז פון אויבן.
די ספעיסעס זענען ווי פאלגענד פון אונטן ארויף:
( ,F-A-C-Eעס איז גרינג צו געדענקען צוליב די ענגלישע
ווארט .)FACE
יעצט מאך א
ס”ה פון די ליניעס
ספעיסעס
מיט
פון אונטן ארויף
קענסטו זען ווי עס
גייט אינעם סדר
E-F-G-A-B-C.D-E-F
יעצט קוק איבער די בילד פונעם  Treble Clefוועסטו
זען אז די רינג אינדערמיט ,נעמט ארום די  Gליניע ווי פריער
געשמועסט.
יעצט לאמיר גיין צום  ,Bass Clefמעגליך איר האט שוין
אויפעפאסט אז די רינג נעמט ארוים גאנץ אן אנדערע ליניע
ווי די  Treble Clefוואס נעמט ארום די  .Gדי מציאות איז
אבער אז ער נעמט יא ארום די  .Gוויאזוי?
ביים  Bass Clefזענען די נאטן אנדערש אויסגעשטעלט

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

ווי ביי די Treble
 .Clefעס לויפט ווי
פאלגנד :פון אונטן
קוקנדיג
ארויף
בלויז אויף די 5
ליניעס ,זענען די
פיאנאו קנעפלעך
 ,G-B-D-F-Aדי
 Gאיז פון אונטן,
און די  Aאיז פון אויבן.
די ספעיסעס זענען ווי פאלגענד פון אונטן ארויף:
.A-C-E-G
יעצט קוק איבער די בילד פונעם  Bass Clefוועסטו
זען אז די רינג ביים עק ,נעמט ארום די  Gליניע ווי פריער
געשמועסט.
לאמיר יעצט א וויילע אפלאזן די צוויי  Clefsאון זיך
קאנצעטרירן בלויז אויף די עצם נאטן און אירע פארשידענע
פארמען און זייערע באדייטן.
רוב ניגונים האבן אין זיך פיר ביעטס (און עס קען אויך
ווערן צוטיילט אויף אכט און אויך אויף זעכצן ביעטס א.א.וו,).
יעצט ווען מען שפילט א ניגון אפליינענדיג א צעטל פון נאטן,
לויט ווי מען האלט יעצט מיטן שיעור ,ווייסט מען שוין מער
ווייניגער וואס מען ברויך דרוקן אויפן פיאנאו ווען מען ליינט
די נאטן .אלע נאטן האבן פון אונטן א באלי ,און אויף יענע
ליניע ווי די באלי געפונט זיך ,מיינט עס אז יענע קנעפל דארף
מען דרוקן .אבער אז מען וועט סתם דרוקן די אלע קנעפלעך,
טאקע אויף די ריכטיגע צייט ,אבער אן קיין חשבון ווילאנג
יעדעס קנעפל דארף געדרוקט ווערן און וויפיל ביעטס עס
דארף פארנעמען ,וועט עס דאך גרילצען אין די אויערן פאר
אלע צוהערער...
דערפאר איז דא דער צווייטער גאר וויכטיגע טייל ,וואס
דאס איז די פארשידענע פארעמען ,וואס זענען מרמז וויפיל
ביעטס יעדע נאוט איז .די קלענסטע נאוט (איך מיין די וואס
פארנוצט די ווייניגסטע טינט )...איז אויסגעפארעמט ווי א
פשוט’ע באלי ,נישט אנגעפילט מיט קיין שווארצע קאליר,
בלויז א שווארצע בארדער ארום .דאס ווערט גערופן א גאנצע
נאוט ,און פארנעמט אזויפיל ווי פיר גאנצע ביעטס.
ווען אזא נאוט איז אנגעצייכנט ,דרוקט מען דעם
קנעפל ווילאנג עס גייט אריבער פיר ביעטס און דאן
גייט מען ווייטער לויט די אנווייזונגען.
די צווייטע אין די רייע ווערט אנגערופן א
האלבע נאוט ,ער ווערט געשפילט האלב די צייט פון
די פריער דערמאנטע און ער פארנעמט נאר צוויי
גאנצע ביעטס .זיין פארעם איז אזויווי די פריעריגע,
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נאר ביי אים איז שוין צוגעוואקסן א שטעקעלע אין די זייט.
דער נעקסטע איז א פערטל נאוט .זיין פארעם
איז ווי די פריעריגע מיטן שטעקעלע אבער זיין באלי
פון אונטן איז אנגעפילט מיט שווארץ .עס פארנעמט
אזוי לאנג ווי איין ביעט.
נאכדעם קומט דער אכטל נאוט .אויסגעפארעמט
ווי די פערטל נאוט ,נאר ער האט שוין פון אויבן א
פענדעלע.
א זעכצנטל נאוט איז געפארעמט ווי די אכטל
נאוט ,נאר מיט צוויי פענער פון אויבן( .א צוויי און
דרייסיגסטל נאוט האט דריי פענדלעך ,אבער דאס
ווערט זעלטן באנוצט).
ווען מען האט צוויי אדער מער אכטלעך נאוט
אין א צי (און אזוי אויך זעכצנטלעך) ,באהעפט
מען זייערע פענער פון אויבן ,און דאס מאכט
עס אויסקוקן אביסל ווי א ת’ (ווען ס’זענען צוויי
אכטלעך באהאפטן) אדער ווי א ש’ (ווען עס זענען
דריי אכטלעך).
ווען די נאוטן גרייכן מער די אויבערשטע טייל פון די
ליניעס ,דרייט מען זיי איבער( ,דהיינו די פענער זאלן זיין פון
אונטן) ,פשוט וויל אזוי איז גרינגער און פראקטישער.

מערק ווי די שורות זענען איינגעטייילט אין חלקים  -אין יעדן חלק גייט אריין פיר
פערטל נאוטס  -די אנגעצייכנטע  4/4מיינט אז דער ניגון איז פון פיר ביעטס.

וואס טוט מען ווען מען וויל אנצייכענען אז מען דארף
דרוקן א שווארצן קנעפל אויפן פיאנאו? וויאזוי באצייכנט
מען עס?
איז אזוי; די שווארצע קנעפלעך ווערן גערופן מיט צוויי
סארט נעמען;  SHARPאדער  .FLATלמשל אויב איינער
וויל אנצייכענען די שווארצע קנעפל וואס געפונט זיך צווישן
די  Dאון די  ,Eוועט ער עס קענען באטיטלען מיט E-FLAT
אדער  ,D-SHARPגעוואנדען אין וואס עס קומט אויס
גרינגער לגבי דעם ספעציפישער פאל.

אויסנאם געוויסע ניגונים וואס טוישן סקעיל ביים צווייטן
פאל ,דאן קען עס אריבערגיין צום ווייסע קנעפל אנשטאט
די שווארצע וואס מען האט פריער גענוצט ,און אזוי אויך
פארקערט.
אלזא ,צוריק צום ענין ,ווען מען נוצט די שווארצע קנעפל,
באטיטלט מען אים לויט זיין שכן די ווייסע קנעפל וואס איז
יעצט נישט נוצבאר .צ.ב .אויב איז ער צווישן די  Fאון די ,G
אבער די  Gנוצט מען יא ,נאר די  Fנישט ,דאן איז ער א F-
 ,SHARPאויב פארקערט ,איז ער א .G-FLAT
אויף נאטן ווערט עס באצייכנט מיט די פאלגענדע
סימבאלן :פאר  SHARPנומט מען אזא סימבאל
וואס איז ענליך צום פאונד קנעפל אויף א טעלעפאן
(עטוואס מער שיעפליך) .ווען מען פלאצירט אים
אנהויב פון די שורות נאוטן ,למשל אויף די  Cליניע,
באדייט דאס אז יענער גאנצע ליניע איז אנשטאט ,C
איז עס .C-SHARP
פאר די  FLATנוצט מען די פאלגענדע סימבאל:
אביסל ענליך צו די ענגלישע  bבוכשטאב (די קליינע
ווערסיע) ,נאר עטוואס שיעפליך.
וואס טוט מען ביי א פאל ווי מען נויטיגט זיך יא אין די
געהעריגע קנעפל ,למשל מען שפילט מיט א F-SHARP
אנשטאט די  ,Fדי  Gאיז געהעריג אינעם ניגון ,און פלוצלינג
זעט מען אז די  Fאליין קומט אויך אריין אינעם ניגון .נו וואו
שטעלט מען אים? ער קען דאך נישט בלייבן קיין דרויסענדיגער
נאכדעם וואס ער האט פרייוויליג איבערגעגעבן זיין ארט פאר
די .F-SHARP
אויף אזא פאל נוצט מען די פאלגענדע סימבאל:
דאס טוט אנדייטן אז עס גייט צוריק צו רעגולער .אלעס
אויף דעם ליניע ווערט אויס  SHARPאדער  ,FLATאון
פון דא און ווייטער איז רעגולער.
עס איז נאך דא פיל פון וואס ארומצורעדן איבער נאטן,
דאס איז נאכנישט אלעס ,נאר כטיפה מן חול הים פון די
וועלט פון מוזיק .פארט אבער איז עס ווי די א"ב פון נאטן,
און די ליינער קענען יעצט כאטש עטוואס באגרייפן וויאזוי די
[ביז היינט] מאדנע בוכשטאבן פון נאטן ,ארבעט.

ביי א געווענליכער ניגון ,ווען מען ברויך נוצן די שווארצע
קנעפל אויפן פיאנא ,איז עס צוליב דעם וואס איינע פון די
ווייסע קנעפלעך דערנעבן איז נישט ריכטיג צו נוצן יעצט.
ווען מען נוצט עס יא וועט די ניגון ארויס פון די גלייזן און
שאפן אויער ווייטאגן פאר יעדן וואס האט נאר עטוואס אן
אויער צו מוזיק...

אין א צווייטן געלעגנהייט האף איך צו ממשיך זיין מער
איבער מוזיקאלישע סקעילס; מעידזשאר ,מיינאר און
פרעיגיש.

זעלטן וואס מען זאל קענען נוצן ביי א ניגון דריי קנעפלעך
אין א ציה (למשל; ווייסע קנעפל ,שווארצע ,ווייסע) ,מיטן

פאר פראגעס און הערות קענט איר באזוכן אויף
 www.ivelt.comאין היכל הנגינה
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די לעכערליכקייט פון
פילוסופיה
נישט

אריינפיהר

פילוסופין ,פיזיקער און סייענטיסטן זענען אין א געיעג צו פארשטיין די בריאה ,אבער ווי מער
זיי פארשטייען ,אלץ מער און מער זעהט מען איין אז יש מנהיג לבירה .ובבחינת מגלה טפח
מכסה טפחיים ,ווי מער השי"ת איז זיי מגלה אלץ מער זעהט מען דעם מכסה טפחיים.
אלע יארן האבן די חוקרים פרובירט ארויסצוהאבן די בריאה .אנגעהויבן טאקע פונעם נחש
הקדמוני ,וואס האט איינגערעדט חוה'ן כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם
והייתם כאלקים ידעי טוב ורע .אין אידיש ווען דו וועסט עסן פון די עץ הדעת וועסטו ווערן
זייער זייער קלוג און דו וועסט ארויסהאבן די גאנצע בריאה ,אזש אויף אזוי ווייט אז דו וועסט
קענען אליינס באשאפן א וועלט .און דאס איז כפירה אין אלע פון די דרייצן אני מאמין'ס אחדות
השם ,אין לו שום דמיון כלל ,וכו'.
און אזוי ווייטער יעדער חוקר וחכם ,האט פרובירט אויף זיין אייגנארטיגן אופן צו ארויסהאבן
די בריאה און פארשטייט זיך פרובירן צו זיין 'והיית כאלקים' אליינס קענען נאכמאכן א בריאה
למחצה לשליש ולרביע.
יעצט ווען מיר האלטן פאר חנוכה ,ווען די חשמונאים האבן אויסגערופן דעם מי לה' אלי ,איז
טאקע די ריכטיגע זמן אויסצושמועסן און זעהן ,די לעכערליכקייט פון פילוסופיה .מיר וועלן
דא צוברענגען די פאר גרויסע און באקאנטע וואס די וועלט האט גערודערט מיט זיי .און מיר
וועלן זעהן אז ווי א דור שפעטער איז די בריאה געווארן מער און מער קאמפליצירט און מען איז
געוואויר געווארן אז וואו מער מיר ווייסן ,איז נאך געבליבן כפלי כפליים וואס מיר ווייסן “נישט".
דריי יסודות וויאזוי פיזיקס ווערט אראפגעשטעלט:
ווי אויך איז קאמיש אנצומערקן ,אז אין פיזיקס זענען דא דריי סארטן וועגן ,ווי אזוי מען
איבערצייגט זיך אין אן ענין אדער ווי אזוי מען געפינט אויס די חוקי הטבע .איינס – איז פשוט
ווייל מען זעהט אזוי אין פאקט (לדוגמא אז צייט איז רעלאטיוו ,ווי מען וועט שפעטער זעהן).
צוויי – זאכן וואס זענען אראפגעשטעלט געווארן דורך הוכחות און ראיות ברורות ,וואס ווערט
געבויעט דורך מעטאמאטיק און איקוועשאנס (שפעטער וועלן מיר איבעצייגן אז די הוכחות
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געבויעט אויף פיזיקס זענען גאר ווינציג ווערד) .דריי – זאכן וואס זענען בכלל נישט געווארן
פעסטגעשטעלט ,נאר ס'איז דא אזא טעאריע.
איז אינטערסאנט ,אז דייקא די חלק וואס איז געבויעט דורך דעם וואס מען זעהט זיי אין
פאקט ,און אפילו א חלק פון די זאכן וואס זענען דא דערויף הוכחות און ראיות (אפילו זייערע
זענען קיין סאך ווערד – וואו מען וועט שפעטער זעהן) ברענגען גאר די געפערליכע צעמישעניש
ביי די פיזיקער ,און דאס ווייזט אויף ,וואו ווייניג אונז ווייסן .און נאך מער על פי רוב וועט מען
עס טרעפן אין די פריעדיגע ספרי קודש .די אנדערע חלק הפיזיקס וואס איז געבויעט אויף
טעאריע ,דארף מען נישט זיין א גרויסע חכם צו זעהן אז דאס איז אלעס הוילע פאנטאזיע,
תירוצים אויף נגיעות וואס מען האט ,ואכמ"ל.
אנפאנג וועט מען אביסל מקצר זיין ,ווייל ס'איז נישט נוגע .אי"ה שפעטער ווען מען וועט
צוקומען צו אלבערט איינשטיין און די היינטיגע סייענטיפישע וועלט ,וועלן מיר מער מארך
זיין און פרובירן צוצולייגן (די קליינע חלק וואס מיר ווייסן יא פון) די בריאה אויף קליין געלט.
און פון דארט וועלן מיר גיין ווייטער אין זיך איבערצייגן וואו ווייט זיי ווייסן נישט וואס זיי רעדן.
***

אריסטוטלוס
קורצע שטריכן:
אריסטוטלוס איז געווען פון די גרעסטע פליסופים,
די פאן טרעגער פון די גאנצע יונ'ישע קולטור .ער
איז געווען דער לערער פון אלכסנדר מוקדון ,וואס
דאס האט אים געגעבן גאר ברייטע מעגליכקייטן
צו פארשן זיין שטודיעס .גאר אסאך ראשונים און
בתוכם די רמב"ם ברענגען פון אים אראפ.
שיטתו הפילוסופית:
די ערד קוגל אין אלעס וואס ליגט אין איר ,איז געמאכט
פון פיהר יסודות ,אש רוח מים עפר .און אזוי אויך וועט
זיך יעדע זאך וואס געפינט זיך אויף די וועלט ,צוביסלעך
אפטיילן און צוריק גיין צו די ארגינעלע פיהר יסודות.
די זון ,די מזלות און אלעס וואס געפינט זיך אין ספעיס,
זענען געמאכט פון אן אנדערע מאטריאל .פון עפעס גאר
אן איידעלער מאטריאל וואס טוישט זיך נישט .וואו אויך
בכלליות האט די יוניווערס אנדערע חוקי הטבע.

נ

די סיבה פארוואס א שטיין פאלט אראפ ,און רויעך
גייט ארויף .און ווייל עפר ציהט אויף אראפ און די שטיין
איז רובא דרובא פון יסוד העפר .און רויעך וואס איז
מיסוד הרוח און אביסל פון יסוד האש גייט אויף ארויף.
ווי סאך א חפץ וועגט (די וואג ווענדט זיך וויפיל חלקי
העפר ס'איז פארהאנען אין איר) ,וועט עס שנעלער
אנקומען צו די ערד .און אין פאקט איז טאקע אזוי ,נעם
א שטיין אין איין האנט א פעדער אין די אנדערע האנט,
וועט איר זעהן אז די שטיין וואס וועגט מער קומט אן
פריער צו די ערד.
יעדע דבר גשמי וועט בטבע בלייבן שטיין אויף איין
פלאץ ,עס וועט זיך נאר רוקען ווען איינער צווינגט עס
זיך צו רוקען .צב"ש ווען איינער ווארפט א חפץ ,וועט
עס פליען ווילאנג ס'ליגט נאך אין דעם די כוח פון דער
וואס האט עס געווארפן ,די רגע וואס ס'ענדיגט זיך זיין
כוח ,וועט די חפץ אראפפאלן און ווייטער בלייבן שטיין
אזויווי פריער .און דערפאר ווען איר רוקט א בענקעל
אינמיטן א שטוב ,וועט זיך די בענקל רוקן ,אבער נאר
ווילאנג איר רוקט די בענקל ,די רגע וואס איר הערט אויף
רוקן די בענקל ,וועט זיך די בענקל מער נישט רוקן.
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קאפורניקעס
ביז קאפורניקעס ,זענען די פילוסופין געווען ביי די
מיינונג אז די ערד-קוגל אויף וואס אונז וואוינען איז די
צענטערפונקט פון די בריאה ,און אלעס דרייט זיך ארום
איר .די זון די לבנה ,און די גאנצע ספעיס דרייט זיך ארום
אונזער וועלטל.
קאפורניקעס איז געווען דער ערשטער אויפצוקומען,
אז די ערד-קוגעל איז סה"כ נאך א פלאנעט צווישן
אנדערע פלאנעטן ,וואס דרייען זיך ארום אין ספעיס.
און נאך מער אין די דאזיגע גאלעקסי וואס די ערד-קוגל
געפונט זיך ,דרייט זיך די ערד-קוגל ארום די זון.

גאליא גאליליי
קורצע שטריכן:
גאליליי איז באקאנט פאר'ן אויסטרעפן די
טעלעסקאופ ,ווי אויך מיט זיינע קאנטערווערסיאלע
פארשונגען (אין יענע תקופה) ,אזוי ווייט אזש די
קירכע האט אים איינגעזעצט אין טורמע.
שיטתו הפילוספית:
אריסטוטלוס איז נישט גערעכט! א שווערע חפץ
פאלט נישט שנעלער! און איר קענט זיך דאס אליינס
איבערצייגן!
נעמט א דיקע בוק (ח"ו נישט קיין ספר) אין איין האנט,
אין די אנדערע האנט נעמט א פאפיר די זעלבע גרויס פון
די בוק (אדער אביסל קלענער ,לאזט ביידע ארונטער צו
די ערד ,אופס ,וואס איז שנעלער אנגעקומען צו די ערד?
אוודאי די בוך .איצטערט נעמט די פעפער לייגט דאס
ארויף אויפן בוך (מאכט זיכער א די פעפער שטעקט זיך
נישט ארויס פון די ברייטקייט פון די בוך) יעצט כאפט אן
דעם בוק מיט די פעפער צוזאמען צוגעפרעסט צום בוק,
מיט ביידע הענט ,ציילט  3 2 1און לאזט דאס אנידער...
אופס ,ביידע זענען גלייך אנגעקומען צו דער ערד.
פארוואס? ווייל יעצט האט די פעפער נישט געהאט קיין
פריקשאן (מער דערוועגן שפעטער) וואס זאל איהם
שטערן פון פאלן.
נישט די וואג מאכט אז א חפץ זאל אנקומען שנעלער
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צו די ערד ,אלע חפצים נישט קיין חילוק וואו סאך
ס'וועגט וואלט ווען נישט פריקשאן אנגעקומען צום ערד
מיט די זעלבע שנעלקייט.
וואס איז דאס פריקשאן? פריקשאן איז דאס אז די
חפץ קען נישט גיין ווייטער ווייל ס'רייבט זיך אריין אין
אן אנדערע זאך וואס האלט איר צוריק פון גיין .למשל
ווען א חפץ פאלט אריין אין ים ,וועט נעמען אסאך צייט
ביז ס'וועט אנקומען אונטן ,ווייל די וואסער רייבט זיך
מיטן חפץ אין האלט איר צוריק פון גיין .דאס זעלבע איז
מיט א חפץ וואס פאלט צו די ערד ,רייבט זיך דאס אריין
אין די לופט וואס האלט איר צוריק פון אנקומען צו די
ערד .יעצט וואו שווערער א חפץ איז האט די לופט אויף
איר א קלענער השפעה ,וואו גרינגער א חפץ איז האט די
לופט אויף א גרעסערע השפעה וואס דאס מאכט איר
פילפאכיג שטייטער אנצוקומען צו די ערד.
גאליליי האט איינגעזייט די קערנדלעך פון 'אינטעריע',
דאס מיינט ,יעדע זאך וויל בלייבן אין איר צושטאנד.
למשל ,א זאך וואס רוקט זיך וועט אויטאמאטיש זיך
האלטן אין איין רוקן ,ביז עפעס וועט איר בהחלט
אפשטעלן .אזאך וואס שטייט וועט בלייבן שטיין ביז
עמיצער וועט עס מאכן רוקן( .מיר וועלן שפעטער מער
מארך זיין דערינען).
ווען גאליליי האט אויסגעטראפן די טעלעסקאפ,
האט מען קלארער געזעהן אז אריסטו האט גערעדט
הוילע פאנטאזיע .און די פלאנעטן זענען פונעם זעלבן
מאטריאל .וואו אויך ווען ער האט אויפגעכאפט אז ארום
די צדק איז דא פיהר לבנות וואס דרייען זיך ארום איר
פונקט וואו אונזער לבנה דרייט ארום די עדר קוגל .איז
געווארן מער איבערצייגט שיטת קאפורניקעס אז די
וועלט דרייט זיך ארום די זון.

אייזיק ניוטאן
קורצע שטריכן:
אייזיק ניוטאן ,האט געוואוינט אין ענגלאנד
(אינטערסאנט צו באמערקן אז ער האט צוויי מאל
געכאפט א נערוון בראך) .ער ווערט באטראכט
ביי אלגעמיינע פיזיקער היינט צוטאגס ,אלס די
“טאטע פון מאדערן פיזיקס" .ער האט זיך אמאל
אויסגעדרוק :דאס וואס איך זעה ווייטער פון

אנ

אנדערע איז ווייל איך האב מיר ארויפגעשטעלט
אויף די אקסלען פון די גרויסע לייט (מיינעדיג
דערמיט בעיקר גאליליי) .הגם ער הייסט אייזיק און
הגם ער האט געגלייבט אז השי"ת האט באשאפן
די וועלט איז ער פארט נישט געווען קיין איד ,סיי
זיין מאמע סיי זיין טאטע האבן געשטאמט פון
גוים .פאר איך פארגעס ער האט אויסגעטראפן
קאלקולעס (.)Calculus

(דאס איז די מערסטע צוניץ געקומען פאר פיזיקער
במשך די יארן).
 F=meאיר האט נישט פארשטאנען ,נישט געדאגה'ט,
ליינט ווייטער מען וועט אלעס מסביר זיין.
 Fמיינט די פורס ( .)forceדי פורס האט א מעזשערמענט
וואס מען רופט “ניוטאן" (טאקע על שם אייזיק ניוטאן).
 Mמיינט מאססע ( ,)massוויפיל מאססע אזאך האט,
דאס ווייסט מען לויט די וואג.

שיטתו:
בעיקר איז ער באוואוסט ,מיט דעם וואס ער האט
אראפגעשטעלט די דריי לאוס (געזעצן בלע"ז) פון
מאושען( .ס'איז דא א באקאנטע לעגענדע איבער ווי
ניוטאן האט געזעהן ווי א עפל פאלט אראפ פונעם בוים.
אבער כ'וועל נישט מאריך מיט לעגענדעס נאר צוגיין
גראד צון ענין).
די דריי לאוס אף מאושען זענען ווי פאלגענד:

 Eמיינט עקסעלערעישאן ( ,)accelerationsדאס איז
רעיט צוויסן ווי סאך די וועלאסיטי איז געווארן געטוישט,
אין א געוויסע צייט אפשניט ,לאמיר זאגן א שעה .אופס,
לאמיר קודם מסביר זיין וועלאסיטי ( ,)velocityדאס
מיינט ער רוקט זיך פופציג מייל א שעה .יעצט ווען איינער
טוישט זיין וועלאסיטי ,דהיינו ער האט אנגעהויבן צופארן
לדוגמא זעכציג מייל א שעה ,האט עקסעלערעיטעט פון
פופציג מייל א שעה צו זעכציג מייל א שעה.

איינס
יעדע מציאות ,וויל בלייבן און גייט בלייבן אין יעצטיגן
מצב פון מאושען ,דאס מיינט ,אויב די מציאות שטייט
וועט דאס בלייבן אזוי לעולם ועד ,אויב די מציאות גייט
וועט דאס אויך בלייבן אזוי לעולם ועד .נאך א נקודה.
ווען א זאך גייט וועט עס לעולם ועד גיין מיט די זעלבע
ספיעד ,וואו אויך וועט עס גיין אויף די גראדסטע וועג
וואס איז שייך .דאס מיינט א זאך וואס גייט וועט קיינמאל
נישט טוישן איר מציאות ,ס'וועט נישט פלוצלינג אנהייבן
צו גיין שנעלער אדער שטייטער ,רעכט'ס ,לינק'ס ארויף,
אראפ ,ס'גייט אלץ בלייבן מיט די זעלבע ספיעד און מיט
זעלבע גראדקייט.
כדי א זאך זאל יא טוישן איר איצטיגן שטאנד פון
מאושען ,מוז זיין א דרויסענדיגע כח וואס זאל איר
צווינגען אדער זיך אפצושטעלן אדער אנצוהייבן צו
גיין .און דאס זעלבע איז ווען א זאך גייט שוין יא ,און דו
ווילסט זי זאל עקסעלערעיטאן ,דאס מיינט דו ווילסט
זי זאל טוישן איר מצב פון ספיעד ,זי זאל אנהייבן גיין
שנעלער אדער שטייטער ,אדער ד ווילסט טוישן די
ריכטונג זי זאל אנהייבן גיין רעכטס אדער לינקס ,מוז
זיין א דערויסנדיגע כח וואס זאל איר צווינגן צו טוישן
איר מצב ,און זי זאל אנהייבן צו עקסעלערעיטאן.
צוויי:

בנ

יעצט קען מען עס אויסרעכענען ,עף איז איקוואל
די מאסע  Xדי עקסעלערעישאן ,לאמיר זאגן מיר
האב א קאר וואס איר מאסע איז  kg 200און איר
עקסעלערעישאן איז  ,20m/s/sרעכנט מען  200טיימס
 ,20איקוואלס .4000 ,קומט אויס אז די פורס איז 4000n
(ניוטאן).
דריי
פאר יעדע עקשען ,איז דא א פארקערטע ריעקשאן
מיט די זעלבע שטארקייט (די ספעיס שאטל פליהט
ארויף מיט דעם וועג ,און עס ווערט באנוצט ביי נאך
אסאך פלעצער).
יעצט ,נאכן האבן די דריי הקדמות ,האט אייזיק ניוטאן
נישט געדארפט טוהן מער ווי א קליינע סימפל זאך,
אויפהויבן זיינע אויגן צום הימל און זען וואו אלעס
גייט פונקטליך לויט זיינע דריי כללים ,וואס ער האט
אראפגעשטעלט.
דהיינו ,אט דאס איז טאקע די סיבה פארוואס די לבנה
שטעלט זיך קיינמאל נישט אפ ,ווען די באשעפער האט
אריינגעלייגט די לבנה אין מאושען ,וועט ער על פי טבע
אייביג בלייבן אין מאושען ,מיט זעלבע שנעלקייט און
מיט די זעלבע גראדקייט.

מי מנוחות אויסגאבע  • #8חנוכה תשע"ה

ווערט אבער שווער ,וואלט די לבנה געדארפט גיין
גראד ,פארוואס דרייט ער זיך ארום די וועלט?
און דאס איז טאקע די תירוץ ,וויבאלד די ערד קוגל ציהט
צו זיך די לבנה דורך גראוויטי ,פונקט וואו א שטיין וואס
פאלט אראפ שיין רינדעכיג צו די ערד ,דאס זעלבע איז
מיט די לבנה .ווען די וועלט וואלט געווען אסאך גרעסער,
וואלט ווען די לבנה אנגעקומען סוף כל סוף צו די ערד,
אבער למעשה האלט ער אין איין פאלן ארום אין ארום די
וועלט ,אזש ס'קוקט אויס וואו ער גייט זיך אזוי שיין ארום.
און זעלבע איז מיט ספעיס סטעישאן אין מיט אלע
סעטעלייטס .אין ארביט איז דא גראוויטי .און דאס
זעלבע איז מיט אלע אנדערע פלאנעטן ,און סאלער
סיסטעם'ס.
די זעלבע חוקי הטבע גייען אן איבעראל ,סיי אויף די
דאזיגע ערד קוגל ,און סיי איבעראל אין ספעיס .אונזער
ערד קוגל איז סה"כ א קליין פיצעלע חלק פונעם ספעיס.

מעקסוועל
(בעצם וואלט מען ווען געמעגט אראפגעבן אפאר
שורות אויך פאר 'מעקסוועל' וואס האט אויסגעטראפן
עלעטרא-מאגנעטיקס ,אבער צוליב וואס איך וויל מקצר
זיין ,וועלעך אים איבערלאזן און גיין גראד צו איינשטיין).

איינשטיין
קורצע שטריכן:
איינשטיין האט געעפענט די אויגן פון פיזיקער צו
א נייע וועלט ,ער האט געמאכט די גאנצע יוניווערס
אסאך מער קאמפאליצירט וואס פיזיקער האב
געמיינט ביז דאן .און וואו באוויסט איז ער געווען
א “פעילאר" ,און געליטן פון אוטיזם .זיין אייקיו איז
געווען גאר גאר הויעך ,הונדערט און זעכציג (זיי
מוח איז געווארן צושניטן אין צענדליגער סלייסעס,
אפאר שטיק דערפון ליגט אויף אויסשטעלונג און
א מעזואם).
שיטתו:

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

זיין חכמה אין פיזיקס איז גאר גאר אסאך און גאר גאר
קאמפליצירט .וועלן מיר דעריבער מוזן פארשטייטערן
אונזער גאלאפ ,און צוגיין צוביסלעך איינס ביי איינס.
בעיקר האט איינשטיין ,פובליצירט ,דריי ערפונדינגען.
)1ספעשעל רעלאטיוויטי )2דשענעראל רעלאטיוויט )3
און קוואנטום מעקעניקס.
יעדע איינע פון די דריי נעמט אריין גאר אסאך .ביי
די איצטיגע שיעור וועט מען דעקן בעיקר די ערשטע,
ספעשעל רעלאטיוויטי (אי"ה ביי די קומענדיגע שיעורים
וועט מען גיין ווייטער).
פאר מען הייבט אן דארף מען באמערקן א קלייניקייט.
איינשטיין האט אגריעט מיט ניוטאן .אז אלעס אלעס
וואס מען קען נאר זעהן מיט די מענטשליכע אויג,
שטימט מיט ניוטאנ'ס דריי לאוס אוף מאושען .אבער
אין פאקט מיט די היינטיגע טעכנאלאגיע (מ'רעדט פון
איינשטיינ'ס צייטן) זעהט מען קלאר אז אייזיק ניוטאן
איז נישט גערעכט ,און זיינע לאוס זענען נישט ריכטיג.
פארקערט ער האט געפראווט אז ניוטאן איז ראנג.
קיין שום מאססע שלעפט נישט צו זיך דורך גראוויטי
אן אנדערע מאססע (מיר וועלן דאס מבאר זיין ביי די
קומענדיגע שיעור ווען מען וועט רעדן פון דשענעראל
רעלאטיוויטי וואס באציהט זיך בעיקר איבער וויאזוי
גראוויטי ארבעט).
ספעשעל רעלאטיוויטי:
וואס מיינט רעלאטיוו? און וואס מיינט אבסאלוט?
ווען ס'ליגט א קאפ אויפן טיש ,די גלעזל איז ביי די
רעכטע זייט פון טיש אדער ביי די לינקע זייט פון די
טיש? ווענד וואו די שטייסט ,שטייסטו ביי די זייט פון די
טיש וועט די גלעזעל זיין רעכטס ,שטייסטו ביי די זייט
וועט די גלעזעל זיין לינקס .דאס מיינט אז די קושיא
האט נישט קיין אבסעלוט ענטפער ,נאר די ענטפער
ווענד דיך רעלאטיוו צו דער וואס ענטפערט.
יעצט נאך א שאלה .איז די גלעזל אנגעפילט מיט
קאווע? די קשיא איז שוין א יא און ניין קושיא .ס'טייטש
אויב די תירוץ איז יא ,איז נישט קיין חילוק וואו דער
ענטפערער שטייט די תירוץ וועט אייביג בלייבן יא.
(ס'איז נאך אלץ רעלאטיוו צו ליידיג ,אבער יעצט ווען
מען דאס אנרופן אבסאלוט).
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ווי שנעל יענער גייט ,וועט די ספיד אף לייט בלייבן מיט
די זעלבע שנעלקייט.

ספיעד אף לייט:
ספיעד אף לייט ,דאס מיינט די ספיעד אף “פאוטאנס".
'וועלאסיטי' איז א רעלאטיוו זאך ,אבער אין פאקט די
ספיד אף לייט וועט אייביג זיין אבסאלוט.
לאמיר עס מסביר זיין.
צוויי קארס פארן איינס נעבן דאס צווייטע ,ביידע
פארן אויף זעכציג מייל א שעה .רעלאטיוו צום ראוד
פארן טאקע ביידע אויף זעכציג מייל א שעה ,אבער
קאר  1רעלאטיוו צו קאר צוויי זענען ביידע אויף ספיד
 .0יעצט קאר  2גייט ארויף ציען נאך צוואנציג מייל א
שעה און ער גייט אנקומען צו אכציג מייל א שעה ,קאר
 2רעלאטיוו צו קאר  1פארט יעצט אויף צוואנציג מייל
א שעה .ווען איך וויל וויסן די ספיד פון א אבדזשעקט/
חפץ רעלאטיוו צו א צווייטע אבדזשעקט ,דארף מאכן
איינס מיינוס די אנדערע .ווען ביידע פאר אויף זעכציג,
קומט אויס זעכציג מיינוס זעכציג איקוואלס  ,0ווען
איינער פאר אויף  80און איינער אויף  ,60אכציג מיינוס
זעכציג איקוואלס צוואנציג.
יעצט לאמיר גיין א טריט ווייטער.
ספיד אף לייט רעלאטיוו צו אונז דא אויפן ערד
קוגל (ווען זי איז אין א וועקיומד פלאץ) ,לויפט אין א
שנעלקייט פון הונדערט זעקס און אכציג טויזענט מייל
אין א סעקונדע .וואס וואלט ווען געווען ,ווען איך זיץ
אין א ספעיס שיף וואס לויפט אין א שנעלקייט ,האלב
די שנעלקייט פון ספיד אף לייט .יעצט אז איך וויל
אויסרעכענען ווי שנעל איז די ספיד אף לייט רעלאטיוו
צו ספעיס שיף ,דארף מען די דאס זעלבע וואס מען האט
געטוען פריער מיט קאר ,רעכן די ספיעד אף לייט מיינוס
די ספיעד פון ספעיס שיף ,וואס איז דריי און ניינציג
טויזענט מייל א סעקונדע ,האלב פון די שנעלקייט פון
די ספיד אף לייט רעלאטיוו צו אונז .קומט אויס אז די
ספיעד אף לייט רעלאטיוו צו די ספעיס שיף לויפט אויף
א שנעלקייט פון נאר דריי און ניינציג טויזענט מייל א
סעקונדע .אבער די פאקט איז אנדערש ,ווען דער וואס
זיצט אינעם שאטל וועט מעסטן די ספיד אף לייט וועט
אים אויכעט אויסקומען אז די שנעלקייט פון ספיד אף
לייט איז הונדערט זעקס און אכציג טויזענט מייל א
סעקונדע.
אין אנדערע ווערטער ,די שנעלקייט פון ספיד אף לייט,
איז אבסאלוט! צו יעדנ'ס רעלאטיוויטי נישט קיין חילוק
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דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז גארנישט קען
נישט זיין שנעלער ווי ספיד לייט!
צייט:
צייט ווערט אנגערופן די פערדע דימענשען אין די
יוניווערס ,נישט ווי אונז האבן ביז יעצט געמיינט אז ס'איז
דא נאר דריי דימענשאנס .קיינער איין פיזיקער האט
נאך ביזדערווייל נישט געקענט געהעריג מסביר זיין די
מציאות פון צייט אבער אזויפיהל ווייסט אז עס איז נאך
א דימענשאן .און די איבעריגע איז געבליבן ביזדערווייל
א מיסטעריע.
און מיר וועלן דאס מסביר זיין
מיר וועלן קודם אנהייבן מיט א פאקט ,ווי שנעלער א
זאך גייט אלץ שטייטער גייט די צייט .און ס'איז געווארן
געפראווד .ומעשה שהי' כך הי' ,מען האט גענומען צוויי
זייגער מען האט עס אנגעשטעלט ביידע די זעלבע מיט א
מורא'דיגע פונקטליכקייט ,אזש ס'האט געשטומט אפילו
אויף א ביליאנסטל פון א סעקונדע .איין זייגער האט מען
געלאזט ארומפליען ,און ווען זי איז צוריקגעקומען פון
איר רייזע ,איז די זייגער געווען אפאר סעקונדעס פריער
פון די צווייטע ווייל בשעת'ן ארומפליען איז עס געגאנגען
שטייטער! (מען האט געפראווד אויף נאך פארשידענע
אופנים ,אבער כ'וועל נישט מארך זיין נאר גיין ווייטער).
יעצט האט איינשטיין געגעבן א נייע נאמען פאר די
נייע אויסגעטראפענע ספעיס וואס פארמאגט פיהר
דימענשענס “ספעיס-טיים" דאס מיינט ,יעדע איווענט
וואס געשעהט אין די יוניווערס אינוואלווט ביידע סיי
ספעיס און סיי טיים.
פאר איינעם וואס געפונט זיך אויפן אונזער ערד קוגל,
ווייל מיר געפונען זיך אויף א פלאנעט וואס גייט מיט א
פיקסט ספיעד ,סא מיר האבן דערפאר ,א פיקסט צייט .א
מינוט איז א מינוט .אבער איינער וואס פליהט שנעלער
אדער שטייטער ,וועט האט די צייט אדורך גיין שנעלער
אדער שטייטער.
מיר וועלן אריינהאקן פאר מינוט ,און צוזאמען
שטעלן ספיעד אף לייט מיט צייט .דערנאך וועלן מיר
צוריקקומען צום צייט.
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ספיעד אף לייט און צייט:
יעצט לאמיר צוזאמען שטעלן ספיעד אף לייט מיט
צייט .צייט לויפט מיט זעלבע שנעלקייט פון די ספיעד
אף לייט ,קומט אויס ,אז אפילו באמת איז פאטאנס
(ספיעד אף לייט) נישט מצומצם צו קיין ספיעד( ,איי
פארוואס לויפט עס פונקט אויף הונדערט זעקסט
און אכציג טויזענט מייל פער סקונדע .דאס ווייסט
קיינער נישט ,ס'איז א מציאות און פון די יסודות אין די
יוניווערס ).אבער די חלק פארוואס עס קען נישט לויפן
שנעלער ,איז פשוט ,ווייל וואו שנעלער די גייסט אלץ
שטייטער גייט די צייט ,און אין די רגע וואס די קומסט
צו ספיעד אף לייט ,איז מער נישט דא קיין מציאות פון
צייט ,ס'איז שוין נישט שייך גיין שנעלער .א דוגמא א
קאר האט געסטאפט ,ס'איז נישט שייך צו סטאפן נאך
מער .געסטאפט איז געסטאפט.
לויט דעם קען מען פארשטיין פארוואס די ספיעד אף
לייט איז אבסאלוט .ווייל וואו שנעלער איך גיי קומט
אויס אז מיין צייט איז שטייטער ,קומט אויס אז אין
מיין סעקונדע ,גייט די לייט ווייטער מיט די ספיעד פון
הונדערט זעקס און אכציג טויזענט מייל א סעקונדע.
למעשה לויט די מאטימאטיקעל איקוועשאנס (דאס
איז נישט קיין פאקט) ,קען קיין שום מאסע אין די וועלט
נישט אנקומען צו די ספיעד אף לייט .ווייל וואו שנעלער
אזאך גייט ,אלץ מער ענערגיע דארפסטו האבן איר צו
שטופן ,וואו מער ענערגיע די לייגסט אריין אין די זאך
אלץ שווערער וועט עס ווערן( ,ווייל מאסע און ענערגיע
איז איין מציאות ,און די שוועריקייט פון א חפץ ווענדט
זיך לויט וויפיל ענערגיע ס'איז דא דערינען) .ווען די
זאלסט צוזאמענעמען די ענערגיע פון די גאנצע בריאה,
וועסטו נישט האבן גענוג ,אויף צו קענען אנציען אפילו א
פיצקעלע “עלעקטאראן" צו די ספיעד אף לייט.
צייט אילוזיע:
איינשטיין האט געוואלט ארויסהאבן די מציאות פון
ספעיס .לאמיר טראכטן פון די בליק אויף א פאטאן ,ווען
די ביסט ווען א פאטאן וואו אזוי זעהסטו די בריאה .איז
ער ארויסקומען ווען די ביסט א פאטאן וואלט צייט נישט
געהאט קיין שום מיינוג איבער די אלעס פארסירט אין
איין צייט .משל דיר אויס וואו די ביסט א קליינע פאוטאן
 4מיליאן לייט יאר אוועק .פון מיין פערספעקטיוו וואלט
דיר גענומען אנצוקומען צו מיר  4מיליאן לייט יאר .אבער
פון דיין פרעספעקטיוו וואס די לויפסט אויף ספיעד אף

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

לייט ,וואו ס'איז נישט טופס קיין זמן אן דיין זיין דארטן
אין דיין זיין דא געשעהן אויף איינמאל ,איז בכלל נישט
שייך די מושג פון צייט ,אלעס פאסירט אין די זעלבע
רגע.
דאס טייטש ,מאטעמעטיקלי קענט איר זיך ארויסלאזן
אויף א רייזע צו די פיוטשער צו די עתיד ,קענסט היינט
ארויספליען אין ספעיס און ארומפליען גאר גאר שנעל,
אזש אז דיין שעה גייט זיין אזויוואו מיין זיבעציג יאר.
נאך א שעה רייזע ווען די קומסט צוריק ,וועט דיר ווער
אנטפלעקט אן אינטערסאנטע זאך די ביסט געווארן
עלטער מיט א שעה ,אבער אלעס אויף די ערד קוגל
אריינגערעכנט דיינע פיצי בעיבי וואס די האסט די
איבערגעלאזט פאר א שעה צוריק איז שוין היינט א זיידע
פון זיבעציג יאר און האט שוין צענדליגע אייניקלעך ,און
די ביסט קוים צוואנציג יאר( .ס'דערמאנט אביסל פון
חוני המעגל ,אבער דארט איז עס אנדערע סיבות ,אבער
ווער ווייסט?).
און דאס זעלבע איז מיט די עבר ,דאס איז שוין א
קאנצעפט וואס כ'ווייס נישט וויאזוי עס אראפצושרייבן
אויפן א פאפיר .אבער כ'וועל דאך פרובירן .א גלעזל
איז אראפגעפאלן ביי אייך אינדערהיים ,און ס'האט זיך
צופיצלט אויף פיץ פיצעלעך ,נאו פראבלעם .איך האב
פאר אייך אן עצה ...איר דארפט פשוט צוריקדרייען דעם
זייגער עממ כ'מיין איר דארפט פשוט מאכן אז די צייט
זאל גיין ריקווערטס – צוריקצוועגס ,פונקט וואו א פילם
קענט איר ריווערסן ,דאס זעלבע קענט איר דא טוהן ,און
אלע פיצקעלע שטיקלעך וועלן מיטאמאל אנהייבן צו
גיין צוריק ביז ס'וועט צוריקווערן א גלעזל.
דאס אלעס איז ,ווייל ספיעד איז א דימענשאן פונקט
וואו לענט( . length/כאפט אייך אן אויף א בענקל ,זעצט
אייך אראפ און אטעמט אריין טיף) פונקט וואו length
דאס מיינט די לענג פון א זאך ,לדוגמא איר שטייט ביי
די טיר פון אייער דיינונג רום ,פון איין זייט איז די דיינוג
רום ,פון די אנדערע זייט איז די האלוועי ,ביידע זענען
דא ,אפילו די ביסט נישט דארט יעצט ,אבער ס'איז דא.
די זעלבע איז מיט “צייט" ,די עבר-פעסט און די עתיד-
פיוטשער ,ביידע זענען דא ,נאר וואס דען די שטייסט
יעצט ביי דיין הוה .צייט איז אזאך וואס די פארסט אדורך.
אבער מעטאמעקלי קענסטו גיין סיי צו די פיוטשער -
עתיד און סיי צו די פעסט  -עבר.
אז מ'האלט מיר דא קען איך זיך נישט איינהאלטן ,און
כ'וועל צוברענגען לשונו פון הגאון ר' אליהו דעסלער
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בספרו מכתב מאליהו.
אבל הבא נסתכל על הענין במבט אחר ,על פי ההבחנה
הרוחנית האמיתי .אז נמצא תמונה לגמרי אחרת :העבר
והעתיד – אחד הם עם ההוה [ ,ממש וואו איינשטיין האט
אראפגעלייגט דעם פאטאון וואס פליהט אויף ספיעד
לייט] אלא שעל ידי היותנו בגוף מסתרים מראייתנו
העבר והעתיד כי נרה את המציאות אך לחלקים דקים
מאד ,ודר ראיותינו נקרא עבר הווה עתיד ,כמו שביארנו
לעיל [ .איינשטיין רופט דאס רעלאטיוו ,די גאנצע
מציאות הזמן איז נאר רעלאטיוו צו אונז].
שרייבט ער ווייטער...
כל גדר השגתנו ב"זמן" ו"מקום" מושרש במסגרת
זו של סדר ראיות ,במבט האמיתי העליון אין זמן ולא
מקום ,גם לא מיתת רגע ולא לידת רגע ,אלא שכך מצוייר
לנו בדמיוננו על ידי כח הגוף המסתיר את הכל חוץ מן
החלקים הקטנים הנגלים לנו בזה אחר זה[ .אקוראט וואו
איינשטיין האט אפגעלערנט דעם פראוטאן].
איר פארשטייט נאך אלס נישט? זיי נישט באזארגט,
איך פארשטיי אויך נישט וואס צייט איז .און איינשטיין
האט דאס אויך נישט פארשטאנען ,ער האט נאר געזאגט
די מציאות .און אין פאקט קען מען נאר מעסטן צייט
רעלאטיוו צו אן אנדערע אבדזשעקט .לדוגמא איין
אבדזשעקט וועט גיין כמעט צו ספיעד לייט רעלאטיוו צו
אן אנדערע אבדזשעקט .וועט די צייט ווערן שטייטער .די
אמת'ע פאקט פון צייט איז ביזדערווייל נישט באוואוסט.
און קיין שום פיזיקער האט נאך ביזדערווייל עס נישט
פארשטאנען .נסתרים דרכי השם.
איר האט שוין געהערט פון אפטיקל איולשען? כ'ווייס
נישט ,אבער פון פאקט ,לעבן מיר אין אן אילוזיע .אלעס
וואס די זעהסט אין די הערסט איז אן אילוזיע ,אלעס
וואס די טוהסט און אלעס וואס די טראכסט איז אן
אילוזיע .אלעס איז נאר רעלאטיוו צו דיר .אבער אין
פאקט איז גארנישט פארהאנען( .כ'מוז אנמערקן אז די
חובת הלבבות רופט כסדר אן די וועלט “כשפי עולם
הזה" אלעס איז איין גרויסע אויגן פארבלענדעניש).
כ'זעה אז מיר האבן ניטאמאל געענדיגט ספעשעל
רעלאטיוויטי ,אבער כ'מיין אז דער עיקר דערפון האט
מען שוין אויסגעשמועסט ,קומענדיגע שיעור וועלן
מיר אי"ה ענדיגן ספעשעל רעלאטיוויטי ,און מען וועט
אנהייבן דשענעראל רעלאטיוויטי.
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אופס ...עפעס שטומט שוין ווייטער נישט...
כ'קען זיך נישט איינהאלטען (שוין ווייטער ...וואס גייט
פאר מיט איהם?) ,כ'וועל שרייבן אזאך וואס בעצם ברויך
עס צו ווערן געשריבן נאכן שרייבן איבער קוואנטום
מעקעניקס .אבער אז מ'קען זיך נישט איינהאלטן קען
מען נישט ווארטן.
איינשטיין האט געהאט איין גרויסע גרויסע פראבלעם,
סארי פארן זאגן גרויס ,די פראבלעם איז געווען גאר גאר
גרויס .די חוקי הטבע פון קוואנטום מעקעניקס ,זענען א
דירעקטע סתירה מיט די חוקי הטבע פון רעלאטיוויטי.
אינדערצייט וואס רעלאטיוויטי איז מסביר די גרויסע
אבשעקט'ס פון ספעיס וואו אונזער וועלטל און בכלל פון
די גאנצע סאלאר סיסטעם ,געלאקסיעס ,יוניווערס .איז
קוואנטום מעקעניקס מסביר עלעקטעריק מאקנעטיס,
אטאם'ס ,און נוקלעארע פורסעס ,וכו .אבער איינס מיטן
צווייטן שטימען נישט ,ס'איז א דירעקטע סתירה .ס'איז
אזוי ווי מען זאל אויסשטאטן וויליאמסבורג מיט צוויי
גאר אנדערע רולס איבער טראפיק ,קענס נוצן יעדע
איינע עקסטער ,אבער ביידע אויפאיינמאל וועט אנזייען
כאאס ,ווען איינער וועט זאגן וואן וועי וועט די צווייטער
זאגן טו וועי ,ווען איינער זאגט סטאפ וועט די צווייטער
זאגן פאר ,איינס אליינס קענסטו נוצן ,אבער ביידע
צוזאמען ארבעטן נישט.
איינשטיין האט אוועקגעגעבן די לעצטע דרייסיג יאר
פון זיין לעבן ,צו טרעפן א סעלושען וואס זאל קענען
מסביר זיין ביידע ,אבער צו זיין באדויערן לא עלתה בידו.
און צוגאב וואס אין די חוקים פון “צייט" הערשט א גרויס
צעמישעניש .איז די פראבלעם נאך גרעסער ,ווען אלעס
איז איין גרויסע סתירה.
ממש אין די לעצטע צוואנציג יאר ,זענען פיזיקער
אויפגעקומען מיט א גאר אינטערסאנטע איידיע ,וואס
וועט מעגליך סאלווען די פראבלעם .עס ווערט אנגערופן
“סטרינג טעאריע" .די טעאריע האלט זיך נאך אינמיטן
דעוועלאופן .פיזיקער זאגן ,אז סטרינג טעאריע גייט זיין
די גרעסטע רעוואלושען אין פיזיקס ,וואס איז נאר אמאל
געווען .אינטערסאנט צו הערן וואס זיי שרייבן “מיר האבן
קיין גאראנטיע אז די טעאריע וועט זיך אויסארבעטן,
באט אויב ס'גייט זיין וועט עס זיין די גרעסטע סוקסעס.
אי"ה ביי איינע פון די קומענדיגע שיעורים וועט מען פון
דעם מער ארומרעדן.
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חברותה

מיין חבר זוכט א דזשאב!
איך האב א חבר 'יוסל' וואס קומט ארויס אויף שבת צו זיין
טאטע יעדע פאר וואכן .איך האב הנאה צו שמועסן מיט אים
ווייל ער האט אסאך עקספיריענס אין ביזנעס ,יעדע מאל איך
טרעף אים האט ער יענע וואך אנגעהויבן א פרישע דזשאב...
ווי אויך קען ער שוין אלע פייטס אין די ביזנעס ,און ער גייט
שוין בעטן א רעיס ווייל ער איז כמעט די טאפ מענעדזשער...
א שטיק צייט צוריק טרעף איך אים ,איך פרעג אים ווי
ער ארבעט ,נעמט ער זיך שרייען "נו ,שבת ,שבת" איך האב
געזעהן אז סאיז צרות ...ער זוכט א דזשאב ...ס'גייט אריבער
אפאר וואכן און ער איז נאכאמאל דא ,איך האב געטרייט
נישט צו רעדן פון ביזנעס ,סאיז דאך שבת ...אבער ווי נאר
איך געב אים שלום עליכם זאגט ער מיר מיט א שמחה אז ער
האט אויפגעמאכט א ביזנעס ...ער האט א 'עמעזאן ביזנעס'...
איך האב גראד געזעהן אז ער האט זיך מיאש געווען פון האבן
פרנסה ...האב איך באשלאסן אים צו העלפן זוכן א דזשאב.
די ערשטע זאך איז צו אויספילן א רעזומעי ,איך שרייב
אראפ זיין בעסיק אינפארמעישאן ,איך זאג אים ער זאל מיר
זאגן אלע קוואלעפיקעישאנס וואס קען זיין אמת אויף אים...
די ערשטע זאך הייבט ער אן איז אז ער האט שוין אויסגעהערט
כמעט אלע קול מבשר'ס ביזנעס אינטערוויאו'ס ...ער האט
באקומען אסאך עקספיריענס ...ער טראכט פון עפענען נאך
א קדם וויין קאמפעני אדער נאך א עסטרייכערס קוקיס...
ס'ווענט זיך צו ער איז הונגעריג אדער דארשטעריג ...די

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

מערסטע עקספיריענס האט ער אין ביזנעס קאוטשינג,
פשוט פון דעם איז דא די מערסטע אינטערוויאוס...
נאכדעים האט ער אסאך געליינט אייוועלט די ביזנעס
ארטיקלען ,ווי למשל וועלעכע וועבסייט סאיז דאון ...אדער
וועלעכע סעיל ס'גייט זיין ...ווי אויך סתם די ביזנעס ארטיקלען
וואס איז אים נישט אזוי שטארק נוגע ...אויך האט ער
געליינט די צענדליגע אשכולות פון ביליגע דירות ווי ער איז
נאך אזא מבין ווי רוב תגובות דארטן ...ער האט נאכנישט קיין
ניק ,אבער ער זאגט אז ווי נאר ער גייט זיך איינשרייבן גייט
ער אנקומען צו טויזענט תגובות אין א חודש ...איך האב אים
געזאגט אז לעצטענס נעמט מען נאר אריין אויף אייוועלט
מענטשן וואס האבן א סטאבילע דזשאב(...הלואי איז עס
אמת )....איך בעט אים זיין אימעיל אדרעס ,פארציילט ער
מיר אז זיין אימעיל קומט אים צוניץ ,ער האט שוין באקומען
צוויי אימעילס פון ניעגערע מענטשן אז ער האט געווינען
אסאך געלט ,ער האלט אינמיטן דיעלן מיט זיי ,ער האט
זיי שוין געגעבן זיין סאשעל מיט זיין דעיט אף בורט ...זיי
זאגן אים אז די געלט איז אויפן וועג ....ווי אויך האט ער א
טוויטער אקאונט ...ער רי-טוויט יעדע אומ-אונטערסאנטע
טוויט ...ער האט שוין צוואנציג פאלויערס ,ער וויל מאכן א
פראמוישען ווער עס גייט זיין זיין פופציגסטע פאלויער ...ער
ווייסט נאכנישט פונקטלעך וואסערע פראמוישען צו געבן
אפשר וויל ער מאכן עפעס מיט אכט דיימס וואס דארף
פאלן אויף איין זייט ,אויב ס'געלונגט גייט ער יענעם רי-
טוויטען אגאנץ יאר פאר אומזינסט ...ער זאגט ער גייט קיקן
יעצט חנוכה אלע גוטע איידיעס פון ביזנעסער וואס ער קען

זנ

נאכטוען...

צען עידזשענט ,ער איז למעשה ארויס אינגאנצן מיט צוויי
הונדערט דאלער שאדן...

וויאזוי זאגט יענער ,ווילסט מאכן געלט פון טוויטער? גיי צו
די אקאונט סעטינגס ,דרוק דעליט אקאונט און גיי ארבעט...
סאיז בדוק ומנוסה......
איך פרעג יוסל ,וועלעכע ביזנעס האסטו געארבעט די
לענגסטע? זאגט ער מיר אז ער האט אמאל געהאט א
אייגענע ביזנעס ,געדענקסט ווען סאיז אמאל געווען די
אדווערטייזמענט' ,טייערע פרויען ,איז אייער מאן א תלמוד
חכם און קען נישט אריינלייגן קיין נייע באלבס? מיר קענען
טוען וואס פאר אייער מאן איז שווער '...דאס איז געווען מיין
עד ...דארט האב איך געארבעט די לענגסטע ,פאר א גוטע
דריי חדשים ,ביז איך האב באקומען די ערשטע פאון קאל....
גראדע האב איך באקומען יענע טאג צוויי קאלס ,די ערשטע
איז נישט געווען אזוי שווער ,די פרוי האט מיר געבעטן אז
פאר איר מאן איז שווער אראפצופאקן פון טיש צו איך קען
עס טיען ...און אויב איך קען ארויסטראגן די גארביטש....
די צווייטע קאל איז שוין געווען מער ערנסט ,די פרוי ווייזט
מיר אז מדארף פיקסן די בעדרום פענסטער ,איך זעה ווי
סליגט דארט א שיך ...איך זאג איר אז אין ארדער צו פיקסען
די גלאז דארף איך וויסן ווער עס האט עס געווארפן פאר
וועם ,אויב די מאן פאר די ווייב איז עס א שטארקע זעץ
דארף מען לייגן צוויי גארביטש בעגס אויף די גלאז ...אויב זי
האט עס געווארפן אויף אים דארף מען דריי ...בקיצור זי האט
געזאגט אז איך זאל צוריקקומען אן אנדערס מאל...
א טאג שפעטער האט יוסל באקומען א אפפער פון א
קאר סערוויס ביזנעס ,ער האט געדארפט מאכן א טריפ פון
מאנסי צו די קעטסקילס ,אינמיטען וועג קאלט ער אריין אין
אפיס זאגן אז ער איז סטאק אויפן עף די אר ...פרעגט אים די
דיספעטשער ווי קומסטו יעצן אן אויפן עף די אר??? האט ער
אים גענפערט אז די גרינגסטע וועג פאר אים צו די מאונטענס
איז פון די סיטי ,ער פאר ארויף אויפן עף די אר און פארט ווי
ס'איז דא טרעפיק ....איז ער קודם אהין געפארן...
דערנאך איז ער אריין ארבעטן אין א פראפעשנעל ביזנעס,
ער איז געווארן א עידזשענט פאר 'עמבעט ענערדזשי' ער
איז געווען א זיידע עידזשענט און געהאט אינטער זיך נאך

חנ

אזוי צוביסלעך איז יוסל'ס רעזומעי געווארן גרעסער און
גרעסער ,דיקער און דיקער ,ערגער און ערגער ...ער האט שוין
געהאט עקספיריענס אין יעדע פעלד ווי ער באלאנגט נישט...
מיט די רעזומעי אין די הענט האב מיר זיך ארויסגעלאזט
אויף די יארכע זוכן א דזשאב...
וועלעכע דזשאב זוכט מען? פרעגט מען די טוטער יוסל
אליינס ...אלע ביזנעס לייט זאגן אייביג אז מ'דארף ארבעטען
אין א פלאטץ וואס מ'האט ליב ,איך מיין אז אכציג פראצענט
מענטשן האבן נישט ליב זייער דזשאב ,איינער וואס זיצט אין
אפיס ,ווען סאיז א שיינע וועטער וויל ער זיך זעהן ארבעטן
אין גאס און טרעפן מענטשן ,איינער וואס ארבעט אין א
ווערהויז אדער פארט ארום סעילס'ן ווען סאיז קאלט אדער
פלעין א פארכמורעטע טאג וויל זיך זעהן זיצן אין אפיס,
און ווער ס'זיצט אין אפיס און האט עס יא ליב ,זיצט ער
צוזאמען מיט זיין באלעבאס אין איין אפיס ,אך און וויי פאר
אזא אינגערמאן ...ער קומט אפ אלא עבירות ...בקיצור...
אבער אזוי זאגט מען אז מ'דארף אויסקלויבן א דזשאב וואס
מ'האט ליב ,זאגט מיר מיין יוסל אז ער האט א קרוב וואס
איז אין די זעלבע מצב ווי אים זוכענדיג פרנסה ,ער האט
פיין געטראפן ,ער גייט יעדן טאג ארום פראטעסטן מיט די
המעוררים גרופע ...ער מאכט טאקע נישט קיין געלט ,אבער
ער איז זייער פארנומען ...איך אבער זאגט יוסל ,האב ליב
א קאמפיוטער דזשאב ...פיין ,גיימיר זוכן א קאמפיוטער
דזשאב ,איך האב געטראפן ,מיין שכינות'דיגע גראסערי זוכט
א רעדזשיסטער ,א גוטע קאמפיוטער דזשאב...
איך האב אים געמאכט אן אפוינטמענט ,יוסל קומט אן צום
אינטערוויאו מיט אסאך עקספיריענס אין די הענט ,ער איז
שוין געווען ביי אסאך אינטערוויאו'ס ...די באלעבאס קוקט
אויף זיין רעזומעי און פרעגט אים מיט וואס נאך ער האלט
אז ער קען צוגעבן פאר די ביזנעס ,ענפערט ער אז אויב ס'איז
דא שלעכטע קאסטומערס קען ער זייער גוט קעיר נעמען
פון זיי ...ער קען זיי גוט צופיקסן ,ער פארציילט אים אז זיין
ווייב האט אמאל געלאזט איר רינגעל אויפן טישטוך און ער
האט געזעהן ווי זי ווארפט די טישטוך אין גארביטש ,ער
האט איר נישט געזאגט ווי ס'ליגט ,נאר געקויפט א נייע פאר
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פערצן הונדערט טאלער ,זאל זי זיך אויסלערנען צו זיין מער
מסודר ...איך קען גוט צופיקסען מענטשן פירט יוסל אויס...
מ'האט אים אויפגענומען ביים רעדזשיסטער ,אך און
ווי איז געווען פאר ווער עס האט דארט גערעכנט ...אויף
איינעמס אקאונט האט ער אויפגעשריבן אפאר עקסטערע
אייטעמס זיכער צו מאכן אז יענער זאל פון היינט און ווייטער
איבערקוקן די רעסיט ...פארן צווייטן וואס ער ווייסט אז
זיי ליינן נישט קיין שום אויסגאבעס האט ער צוגעלייגט
צום ארדער די ענגלישע עמי מיט די היברו משפחה ...נאך
צוויי וואכן קומט די באלעבאס צו אים זאגן אז ער זעהט
א שינו אין די סעילס ...ענדליך הייבט אים איינער אן צו
אנערקענען ...די באלעבאס זאגט ווייטער אז די שינו איז
אז פינעף קאסטומערס זענען שוין אוועק געגאנגן אדאנק
אים ....ער קען זיין די זעקסטע וואס קען שוין היינט גיין...
איך האב אים געטראכט צו אפפערן א דזשאב ביי די
 DMVסקוקט אויס זייער פאסיג פאר אים ...מ'דארף נישט
גארנישט קענען חוץ קריכען אויף די קאסטומערס ...איך
האב געטשעקט ביי זיי צו זיי ווילן אים אריין נעמען האבן זיי
מיר גענפערט אז נאכן איבערקוקען זיין רעזומעי קענען זיי
אים נישט אריינעמען ס'קוקט אויס אז ער איז צו געשיקט
פאר א  DMVארבעטער...
א וואך דערויף טרעף איך יוסל אויפן גאס ביי א פייער קאל
מאכן פיקטשערס ,איך פרעג אים צו ער האט א נייע דזשאב
אלס באפפער ...זאגט ער מיר אז סאיז זיין סייד דזשאב...
זיין באלעבאס האט געזעהן אז ער ארבעט זייער שווער
האט ער אים היינט געגעבן וועקעישאן ...איך האב אלעס
פארשטאנען...
איך פרעג יוסל וואס נאך ער טוט פאר סייד דזשאב,
זאגט ער מיר אז ער האט בעסיקלי געהאט פאריגע וואך
יעדן טאג א סייד דזשאב ,מאנטיג האט ער געארבעט אין
קאנסטראקשען ,ער האט געזאגט ויהי נועם ....דינסטאג
איז ער געווען א לייף אינשורענס עידזשענט ,איך האב אים
געפרעגט צו ער האט כאטש אריינגעריקט פאר איינעם
א פאליסי? זאגט ער אז לויט ווי אזוי סקוקט אויס גייען די
אינשורענס קאמפעניס צומאכן ...ווייל צו וועם ער האט
גערעדט האט אים געזאגט אז מהאט שוין א פאלעסי אדער
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דארף מען נישט ,די אינשורענס קאמפעניס האבן שוין נישט
פון ווי צו מאכן געלט ....מיטוואך און דארנעשטאג האט ער
דעליווערט פיש ,פרייטאג האט ער געשוירן מענטשן ביי די
מקוה ,אבער איך זעה ,זאגט יוסל ,אז די מקוה איד פארשטייט
צו ביזנעס ,ווייל ער האט מיר געזאגט אז סאיז בעסער אז איך
זאל טוהן איין זאך אגאנצע וואך ,אדער אגאנצע וואך שערן
אדער אגאנצע וואך דעליווערן פיש....
איך זאג פאר יוסל אז איך געב אים נאך איין טשענס פאר
א דזשאב וואס איך גיי אים שאפן ,טאמער געלונגט עס
נישט קען ער מארגן גיין זוכן א דזשאב ....זאגט ער מיר אז
פארדעים האט ער אוועקגעלייגט אפאר דזשאבס פאר א
רעגנדיגע טאג ...ערשטענס טראכט ער צו זיין א פלאמבער
אדער א מלמד ,ווייל זיין מגיד שיעור אין ישיבה האט אים
געזאגט אז טאמער ער רוהט נישט איין וועט ער אויסוואקסן
א פלאמבער ...און איינע פון זיינע געוועזענע בעל בתים האט
אים געזאגט אז אויב ער שטעלט זיך נישט צו אין ביזנעס
וועט ער מוזן ווערן א מלמד ...צווייטענס טראכט ער צו ווערן
א משמש אדער מקוה איד ,ווייל אזוי דארף ער נישט זיין
אינדערהיים אין די אנגעצויגענע צייטן....
איך האב אים געזאגט אז די בית מדרש איז נישט שולדיג
אז די האסט שלום בית פראבלעמען....
דריטענס האט ער א ביזנעס וואס ער האלט אינמיטען
עפענען ,ער זאגט אז ער האט שוין רוב זאכן וואס ספעלט
זיך אויס פאר א נייע ביזנעס ,א ביזנעס נאמען ,ער וויל מיר
נישט זאגן ווייל אפשר גיי איך אים אויסכאפן ...סהאט צוויי
נעמען ,יוסל'ס מיט נאך א נאמען ...ער האט שוין א טוויטער
אקאונט ,און א חלק פון די עד פאר די ביזנעס ...ווי אויך האט
ער שוין אנגעגרייט א אינטערוויאו אויף קול מבשר פון זיין
נייע ביזנעס ...ווי שווער סאיז אים געווען אנהייב ...און ווי
סאך ארבעטערס ער האט שוין געווארפן ......ער דארף נאר
נאך די ביזנעס איידיע און ער איז רעדי צו עפענען....
יעצט ליינט איבער דעם קעפל" ...מיין חבר זוכט א
דזשאב"!...
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וויאזוי מאכט מען

געלט אנליין?
זאל ער קומען
א סימפל הקדמה צו פארשטיין אביסל דעם דזשארגאן ,די טערמינען כדי צו בקי כזקן ורגיל אין די קאנסעפטס וואס
גייען ווערן אויסגעשמועסט אביסל אינעם ארטיקל בס"ד.
א וועבסייט  -ווי שיין עס זאל נאר זיין  -אויב וויל מען מאכן געלט דערפון הייבט זיך עס אן און ענדיגט זיך ביי מענטשן
וואס קומען אהין אין די ריכטיגע צייט  -דאס הייסט ווען זיי ווילן קויפן עפעס וואס דו פארקויפסט ,און זיי טרעפן עס,
באשטעלן עס ,און באצאלן .דאס ווערט אנגערופן א קאנווערזשן.
טרעפיק מיינט אז מענטשן קומען צו דיין סייט.
די מענטשן וואס וואס קומען אן צו דיין סייט ווערן אנגערופן וויזיטערס .א פרישער וויזיטער איז נישט מער פון
דעם ,א וויזיטער וואס איז אריינגעקומען צו דיר אין סייט זיך אומקוקן וואס דו האסט דארט .אויב כאפט עפעס דארט
זיין אינטערעס ווערט ער א פראספעקט ,א מעגליכער קאסטומער וועמען ס'לוינט זיך צו באארבעטן ער זאל ווערן א
צאלנדיגער קאסטומער.
היות אז דו האסט זיך געשאפן א נייעם פראספעקט דורכ'ן סייט ,מיינט דאס אז דער סייט האט דיר געברענגט א נייעם
ליעד ,א שפיץ פון א פאדעם צו ציען און יענעם אריינכאפן אלס קאסטומער.
אלעס וואס זיי זעען אויף די סייט; פיקטשערס ,ווערטער ,ארטיקלען ,קליפס וכו' ,ווערט אנגערופן קאנטענט.
די ווערטער וואס ברעין-וואשד זיי צו קויפן ווערט אנגערופן קאפי רייטינג.
דער וועג וויאזוי די מענטשן קענען טרעפן דיין סייט איז אדער אז זיי זענען געשיקט געווארן אהין  -דורך דיר אדער
דורך א צווייטן .אנדערש איז נישט קיין וועג זיי זאלן דיך טרעפן.
'דורך דיר' מיינט אז דו שיקסט זיי; פון אפ-ליין ,דהיינו די לייגסט דיין אדרעס אין א געפרינטע עד ,א פאסט-קארטל,
אדער דו געסט זיי דעם לינק ,אדער קענען זיי זען דעם אדרעס פון דיין סייט אויף אן אנדערע סייט למשל אויף א פארום
(אזוי ווי אייוועלט למשל) ,אדער דורך א רעקאמענדעישן פון א אנדערן (דאס הייסט בעק-לינקס) ,אדער פון א עד וואס
זיי זעען אנליין און זיי דריקן דערויף ,אדער אפילו אויב זיי פרובירן צו לייגן דיין ביזנעס אלץ אן אדרעס  -און דורך דעם
קומען זיי צו דיר.
אויב זוכט איינער יעצט הילף אדער אינפארמעישן אויפ'ן 'אינטערנעט' דורכ'ן עפענען א בראוזער ,קראום ,סאפארי
אדער פייערפאקס וכדו' ,וואס פירט אים צו א סורטש ענדזשן ,וואס דאס איז א פראגרעם וואס האט א ריזיגע דאטאבעיס
מיט אינפארמאציע ,די גרעסטע היינט צו טאג איז גוגל ,יאהו אדער בינג טוען עס אויך ,און אויב זיי ווייזן דיין סייט אלץ
דער ענטפער צו יענעם'ס קשיא אדער פראבלעם אין ערשטע פאר שורות (נומער  5אויפ'ן בילד) ,מיינט עס אז דו
רענקסט הויך .עס קען געשען אז די סורטש ענדשינס פארשטייען לויט זייערע פארגעשריבענע קאלקולעישנס ,אז דו
ביזט דער בעסטער ענטפער פאר דעם סורטש ,דאס הייסט עס אי או .אדער אז דו צאלסט געלט אז דער סורטש ענדשן
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זאל דיך ארויף ברענגען ווען איינער מאכט דעם סורטש .דאס הייסט
פעי פער קליק (נומער  2אויפ'ן בילד).
די גרויסע סורטש ענזשנס האבן אויך היינט אן אייגנגעמאכט סטאר
וואו זיי לייגן ארויס חפצים צום פארקויפן גלייך ביים זוכן (נומער 1
אויפ'ן בילד) דאס הייסט א גוגל (אדער יאהו) שאפינג.
אויב דיין ביזנעס איז געהעריג געליסטעד אין אלע דירעקטאריעס
(די עלעקטראנישע ווערסיע פון די אמאליגע געפרינטע יעלאו
פעידזשעס) ,קומט דיין סייט ארויף פאר'ן לאקאלן זוכער( .נומער 4
אויפ'ן בילד) .די אינפארמאציע איז ביי יעדע געגנט איבער די וועלט
אנדערש ,ווייל די סורטש ענדזשנס זוכן נאר לאקאלע ביזנעסער.
דאס הייסט לאקאל מארקעטינג( .דאס קען געטון ווערן פאר אפ-
ליין ביזנעסער אויך .מ'מוז נישט האבן קיין סייט דערצו.
אזויפיל אידן האבן סייטס אנליין און
מוטשען זיך עס צו מאכן סוקסעספול ,און
פלאשן אריין אלפים ורבבות און ווייסן
נישט וויפיל נאך ס'גייט זיי קאסטן צו קענען
זען עפעס א תכלית .אנדערע אידן וואלטן
געוואלט האבן אן אנליין ביזנעס און וואלטן
געוואלט וויסן וויאזוי דאס גייט צו; וויאזוי
מ'באקומט וויזיטערס ,ליעדס ,סעילס ,וואס
איז דאס די אלע שמות נרדפים SEO
 Social, PPC,אא"וו ,וועלן מיר פרובירן
געבן א נאנטערע בליק אין די נושא וואס א
סייט איז ,און וואס אנליין מארקעטינג איז,
און וויאזוי מ'קען דאס טון דאס שנעלסטע,
בעסטע און ביליגסטע.
 וואס איז דאס א וועבסייט? שוין .גוט מארגן .וואס הייסט וואס אוועבסייט איז?! ווער ווייסט נישט וואס א
סייט איז? האסט אויפגעטראפן א נייע חלק
פון אמעריקע אנליין?
 העי ,קול דאון .לאמיר צוקומען צוםווארט...
איז אזוי ,פארשטייט זיך אז מ'גיימיר
נישט פארציילן דא וויאזוי על גאור האט
אויפגעטראפן דעם אינטערנעט ,מ'רעד
מיר צו מענטשן וואס ווייסן אז א וועבסייט
איז אן אנליין אדרעס .און יעדער ווייסט

אז א אנליין סטאר איז
א ווירטואלע געשעפט
וואו מ'קען זיך ארויסלייגן
פראדוקטן און דער עולם
קען קומען איינקויפן.
וואלט
(גראדע
געווען זייער ראטזאם
ארויסצוברענגן די מעלות
פון אן אנליין ביזנעס
ווערסעס א אופליין (off
 )lineבריק-ענד-מארטער
(מאטעריאליסטישע
בילדינג) ביזנעס ,און די
מערערע אפערטוניטיעס און די ספיעד פון
אנליין קעגן אופליין ,סיי פאר א גענצליך
אנליין ביזנעס ,סיי פאר א אופליין ביזנעס
וואס האט אן אנליין סטאר אויך ,אבער דאס
פארלאנגט פאר זיך א עקסטערע ארטיקל
וואס מ'וועל מיר איבער לאזן פאר א צווייטע
געלענגהייט).
אונז וועל מיר רעדן פון א מציאות וואס
מ'ווייסט שוין וואס פאר א סייט מ'וויל
עפענען ,אדער מ'האט שוין געמאכט דעם
סייט ,און מ'וויל זען תכלית .געהעריג
אנהייבן מאכן געלט ,וואס דאס געשעט
דורך אנליין מארקעטינג.

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

נו קום מיר צו אויב אזוי ,וואס איז דאס
אנליין מארקעטינג?
צו וויסן וואס אנליין מארקעטינג איז,
לאמיר געבן א שנעלע לויף דורך פון וואס
א סייט אנליין איז בכלל צוזאם געגאסן ,און
דערנאך וועל מיר אריינגיין עטוואס טיפער
צו פארשטיין וואס מארקעטינג פאר א סייט
נעמט אריין אין זיך.
א סוקסעספול סייט איז איינגעטיילט אין
מערערע חלקים (קאמפאונענטס) ,וואס די
אלע זאכן דארפן ארבעטן גוט אינאיינעם,
און ווען אלעס ארבעט  -מאכט מען געלט.
איך רעד נישט סתם פון זיין ביזי און געלט
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דרייעט זיך ,נאר פון פארשטיין וואס מ'טוט
אויף צו זען א ריוח מיט'ן אויבערשטנס
הילף.
אר או איי  -ריטורן אן אינוועסטמענט
אבער אז מ'דערמאנט דאס ווארט ריוח,
דארף איך א גאר קורץ אנרירן דעם טערמין
אר או איי .נישט משום החידוש שבו ,ווייל
דאס איז דאך עכט ביזנעס עז יוזשועל,
אבער איך וויל זיך באציען צום פונקט
וואס רירט אן אנליין סאך מער ווי סתם א
ביזנעס .ועוד אז איינס פון די וויכטיגסטע
זאכן צו וויסן וואס אנליין מארקעטינג און א
וועבסייט איז ,הייבט זיך אן ביים פארשטיין
דעם אר או איי פון די אקטיוויטעטן.
דאס איז דאך פשוט אז כדי צו וויסן
צי מ'האט בכלל א ריוח מוז מען וויסן
"נאמבערס" ,דהיינו פונקטליך וויפיל די
הוצאות קאסטן ,און וויפיל די הכנסות
זענען ,און דעם חילוק פון די נאמבערס.
נו ,פארשטייט זיך אליין ...ווער קען דען
נישט זיינע נאמבערס?
כמעט קיינער נישט ...ליידער ,ס'א ביטער
געלעכטער .יא יא ,סוף יאר ביים פיילן
שטימט אלעס ...אבער  90%ביזנעסער ביים
היימישן ציבור מאכן נישט עכט זייערע
נומבערס זאלן שטימען ביים אנהייב יאר...
אויף צו וויסן וואס צו טון ,וויפיל און פאר
וועם.
ווען מ'רעדט פון הוצאות דארף זיין
אינקלודעד "אלע" הוצאות ,נישט נאר די
קאסטן פון די אינווענטארי ,נאר אויך די
אפיס רענט ,לעקטער און געז ,טעלעפאן
סיסטעם ,קאר און נאכאמאל געז,...
פעיראל ,אינשורענסעס ,און אזוי אויך
מארקעטינג ,דהיינו דאס אויסגעבן געלט
אויף צו אינוועסטן אין די ביזנעס כדי
ס'זאל קענען ברענגען מער .דאס הייסט
ריטורן אן אינוועסטמענט  -וויפיל גייסטו

בס

צוריק זען (ריטורן) פון די סומע וואס דו
האסט אריינגעלייגט (אן אינוועסטמענט).
אין קורצן ווערט עס אנגערופן אר או איי,
און ווערט אסאך גענוצט אין ביזנעס ,און
ספעציעל ביי מארקעטינג.
וואס איז דיין מארקעטינג בודזשעט
 וואס טאקע איז דיין מארקעטינגבודזשעט?
 פרעגסט מיר יעצט עכט? יא ,צען דאלער ,מיליאן דאלער? בערךוואס האלטסטו גייסטו ספענדן היי יאר פאר
מארקעטן דיין סייט?
 ר' איד ,שפאציר אראפ פון מיינענערווען .ווילסט מיר פארקויפן סערוויסעס?
זאג מיר די פרייזן און איך וועל באשליסן
וואס איך וועל ארדערן .קריך נישט אריין אין
מיינע קישקעס.
זייער אסאך מאל פרעגן מארקעטינג
קאמפאניעס  -ספעציעל אנליין  -וויפיל
איז דיין בודזשעט?
מענטשן רעגן זיך אויף .וואס א מין שאלה
איז דאס?! וואס גייט דיר אן וויפיל געלט
איך האב אוועקגעלייגט פאר מארקעטינג?!
ווילסט זיכער מאכן אז דו גייסט פון מיר
אויסקעווטשן ס'גאנצע? ...וויל איך נישט!
דער אמת איז אז דא איז דא א
מיסקאנעקט .א קאמפאני וואס פרעגט
אזא שאלה פארשטייט פאר א פשוט'ע זאך
אז דער נשאל ווייסט שוין דעם ענטפער
אויף די פאלגענדע שאלות( :אויב דיין
ענטפער מעטשט מיט די ענטפערס אין
די איינגערינגלטע ,ווייסטו נאכנישט דעם
ענטפער און דו מעגסט רואיג ליינען ביז'ן
סוף )...וועמען צילסטו? (יעדן וואס איז גרייט
צו קויפן) פארוואס צילסטו אים? (ווייל איך
דארף זיין געלט) ,און וואו גלייבסטו אז דו
מוזט אנקומען מיט דעם קאמפיין וואס דו

ווילסט יעצט מאכן? (א מיליאן דאלער לכל
הפחות) .און די שאלה איז נאר וויפיל געלט
דו ביסט גרייט אויסצוגעבן כדי אנצוקומען
צו דיין באגער (וואס ווייניגער)  -און דאס
פרעגט ער.
אבער וואס זענען די ריכטיגע ענטפערס
אויף די שאלות?
קומיר צוריק צו דעם שרעקדיגן ווארט
'נאמבערס' .אבער קודם לאמיר זיך
בעסער באקענען מיט דעם נייעם ווארט:
קאנווערזשן רעיט.
און דאס גייט ענטפערן וויאזוי מ'רעכנט
אויס וויפיל מ'מעג אויסגעבן פאר א
קאמפעין אויף אזא וועג אז מ'זאל בלייבן
מיט א פראפיט בס”ד.
דער ערשטער ציל פון א קאמפיין איז
אריינצוברענגען דורך אן עד "מער" פון
וויפיל ס'האט געקאסט .אז נישט האט זיך
דאך נישט געלוינט דאס גאנצע געשעפט.
דאס איז אמת ביי יעדע ביזנעס אויך,
דהיינו ,אויב די גרעפיקס קאסט בערך
טויזנט דאלער ,און א פול פעידזש קאליר
עד יעדע פון די פיר גרויסע צייטונגען איז
ארום אכט הונדערט איטש ,האלט מיר שוין
ביי אריבער פיר אלפים ,נאך פאר אלעם.
אויב גייט דער קאמפיין נישט אריינברענגען
עטליעסט פיר טויזנט דאלער פלאס ,איז די
גאנצע זאך געווען א וועיסט אוו טיים ענד
מאני.
כדי צו שאצן וויפיל דער קאמפיין גייט
ברענגען דארף מער רעכענען א בערך וויפיל
דער קאמפיין 'קען' צוריק אריינברענגען
דעם קומענדיגן חודש ,און דער סכום דארף
זיין געבעיסד אויף וויפיל קאסטומערס
ס'גייען איינקויפן דעם חודש דייקא צוליב
דעם קאמפיין ,און וויפיל יעדער קאסטומער
גייט אויסגעבן אן עווערעדזש אין די צייט.
למשל אז איך וויל אויסגעבן פאר א
קאמפיין צו אדווערטייזן מיינע נייע וועקיום

מי מנוחות אויסגאבע  • #8חנוכה תשע"ה

קלינערס און איך וויל וויסן וויפיל איך מעג
אויסגעבן פאר אדווערטייזמענטס אז ס'זאל
זיך האבן געלוינט ,דארף איך מאכן בערך
אזא קאלקולעישן :אויב "אלע" משפחות
אין די היימישע געגנטער גייען זען די עדס,
לאמיר זאגן בערך פופציג טויזנט משפחות,
גייען קויפן בערך אכט פראצענט מענטשן,
(דאס הייסט גראדע א זייער שיינע
קאנווערזשן רעיט .און יעדע מארקעט און
צו יעדע צייט לויפט עס אנדערש).
'קאנווערזשן רעיט' מיינט אז א נישט-
קאסטומער איז איבערקערט געווארן -
קאנווערטעד  -צו א באצאלנדע קאסטומער,
און די רעיט ביי וויפיל פראצענט פלעינע
מענטשן ווערן איבערגעדרייט צו קויפן
הייסט די קאנווערזשן רעיט .געווענליך איז
א רעגולער קאנווערזשן רעיט אין אנהייב
ביי א האלבע פראצענט ,איין מענטש צו
יעדע צוויי הונדערט וואס הערן פון דעם
וועקיום קלינער.
(מ'גיימיר אביסל שפעטער צוריקקומען
צום קאנווערזשן רעיט  -ווייל איינע פון די
וויכטיגסטע אנגייענדע צילן פון א ביזנעס
איז צו פארבעסערן דעם קאנווערזשן רעיט,
וואס דאס מיינט אז מער מענטשן קויפן
פון די זעלבע מאס ארבעט און געלט וואס
ווערט אריינגעלייגט אין די מארקעטינג ,און
די זעלבע מאס מענטשן גייען זען די עדס
סייווי ,דער חילוק וועט נאר כאפן וויפיל
פון די מענטשן גייען למעשה קויפן ,און
דאס הייבט דעם ריטורן אן אינוועסטמענט
 וויפיל ריוח מ'זעט קעגן די קאסטן וואסמ'האט אינוועסטעד).
אויב אבער די קאנווערזשן רעיט איז
העכער ,צי ווייל דו האסט פשוט א גוט
מזל ,אדער ווייל די ברענד איז שוין ברייט
באקאנט ,אדער ווייל די באבע וואס
נוצט פונקט דעיע האט זייייער אסאך
אייניקלעך ....אדער ווייל דיין קאמפיין
האט זיך קאנצענטרירט אויף די פסח

סיעזן און דיינע עדס האבן מבטיח געווען
א סאאך גרינגערן ערב פסח (טארגעטעד
קאסטומער ,שפעטער מער איבער דעם),
און למעשה האסטו געהאט אן אכט
פראצענט קאנווערזשן רעיט ,מיינט דאס
אז דו האסט פארקויפט פיר טויזנט וועקיום
קלינערס ,אכט פראצענט פון פופציג טויזנט
משפחות.

אויסצוגעבן אפילו ביז צוואנציג דאלער
פער סעיל ,וואס דאס איז אכציג טויזנט
דאלער פון די הונדערט און צוואנציג אלפים
וואס גייסט מאכן ,וואס דעמאלטס גייסטו
נאך אלץ בלייבן מיט פערציג אלפים ריין
פראפיט( .פארשטייט זיך אז דער משל
רעדט פון איינעם וואס קען שוין זיינע
נומבערס און ווייסט שוין וואס ער מעג טון).

אויב מאכסטו אויף יעדע וועקיום קלינער
דרייסיג נישטיגע טאלער ,מיינט דאס אז דו
האסט געלייזט הונדערט צוואנציג אלפים
פראפיט פון דעם קאמפיין .איז די שאלה
וויפיל דו מעגסט אויסגעבן כדי אנצוקומען
צו דעם נומער  -נישט די הונדערט צוואנציג
טויזנט ,נאר צו די סומע פון מענטשן
וואס האבן געקויפט  -די אכט פראצענט
פון פופציג טויזנט ,וואס נאר דעמאלטס
מאכסטו דעם ריוח .דאס הייסט אזוי ,אויב
גייסטו נישט אויסגעבן קיין געלט כדי צו
קענען אנקומען צום גאנצן עולם ,גייט דאך
קיינער דיר נישט זען ,גייסטו גארנישט
מאכן ...ואם כן פארשטיי אליין אז די גאנצע
הונדערט צוואנציג אלפים פראפיט גייסטו
סייווי נישט קענען סתם אזוי אריינלייגן אין
גמ”ח ,ווייל דו מוזט דאך אויסגעבן אויף
אנצוקומען צום עולם.

דאס איז אבער נאר אן עקסטרעמע משל,
דהיינו אז מ'גיימיר אננעמען אז אויב דו
וועסט נישט אויסגעבן קיין אכציג אלפים
גייסטו נישט קענען אנקומען צו וואס דו
צילסט .אבער אויב דו גלייבסט אז דו גייסט
קענען אויף א געוויסע וועג אנקומען צום
גאנצן עולם פאר ביליגער ,איז קיין שאלה
נישט צי דו זאלסט גיין ביליגער .אוודאי
זאלסטו זוכן צו מאכן דאס מאקסימום וואס
דו קענסט.

איז די שאלה קודם וויפיל דו 'דארפסט'
אויסגעבן צו קענען קאווערן אלע היימישע
געגנטער מיט עדס כדי "יעדער" זאל דיך
זען  -וואס נאר דעמאלטס האסטו א בעיס
נומער פון פופציג טויזנט מענטשן ,און
נאר דעמאלט מיינט אן אכט פראצענט
קאנווערזשן רעיט :פיר טויזנט שטיק .און
די צווייטע חלק פון די שאלה איז ,וויפיל
'מעגסטו' זיך ערלויבן אויסצוגעבן כדי צו
דערגרייכן "יעדן" אין די היימישע געגנטער,
אז ס'זאל זיך די האבן געלוינט.
און די תשובה איז אז היות דו שטייסט
אויס צו לייזן דרייסיג דאלער פון יעדע
איינציגע סעיל ,מעגסט זיך ערלויבן

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

און מעגליך אז אפשר זאלסטו צילן נאר
צען טויזנט מענטשן און פארקויפן נאר
אכט הונדערט שטיק ,און דער ריוח וועט
זיין נאר פיר און צוואנציג טויזנט ,אבער די
הוצאות פאר'ן קאמפיין קען זיין נאר למשל
פיר טויזנט דאלער (הלואי ,)..און דו קענסט
בלייבן מיט צוואנציג אלפים פראפיט .אבער
אין דעם פאל ווייסטו וואס דו מעגסט טון
און פארוואס דו ווילסט עס טון.
און אויב האסטו דעם חשבון קלאר און א
חבר שלאגט דיר פאר צו אדווערטייזן אויף
א בילבאורד  -דארט וואו רוב היימישע אידן
פארן דורך און ס'קאסט 'נאר' עלעף אלפים
פאר א חודש...
געווענליך דארף די ריעקשן זיין :ע-ל-
ע-ף ט-ו-י-ז-נ-ט ד-א-ל-ע-ר????!!!!
מיט גאר גרויסע אפענע אויגן אז מ'זאל
מורא האבן אז ס'גייט ארויספאלן פון די
סאקעטס .אבער אויב האסטו דיר געמאכט
דיינע חשבונות און דיין ציל איז אנצוקומען
צום גאנצן עולם דאס שנעלסטע וואס שייך
ווייל באלד איז שוין פסח ,און דו ווייסט

גס

אויך אז דו מעגסט גיין אפ טו עידי טאוזנד
דאלער ,איז שוין עלעף טויזנט דאלער נישט
'אזוי' געפערליך .קען גאר זיין אז צוליב
דעם וועסטו זיך שפארן א צוויי דריי וואכן
עדס אין אלע פארשטופטע נישט-אזוי-
פאפולאר מאגאזינען און צייטונגען אן די
מורא אז עטליכע אידענעס וואס וואלטן
געקויפט אויב זיי וואלטן געוואוסט וועלן
נישט וויסן.
לאמיר ווייטער נוצן דעם זעלבן משל אויף
די אנליין ארענע .וואס טוט איינער וואס וויל
פארקויפן די מאקסימום וועקיום קלינערס
פאר יעדן אייביג .וואס גראדע איז דאס
מעשים בכל יום .ס'גייט בערך אזוי:
 וואס טוסטו היינט פאר פרנסה? אנליין. עמעזאן? דאס אויך אביסל ,אבער היינט האב איךשוין אן אייגענע סייט.
 אה ,ברוך השם .וואס פארקויפסטו?אויב מעג איך פרעגן( .עמעזאן ווייסט מען
אז מ'טאר נישט.)....
 וועקיום קלינערס. וועלכע סארט? פאר וועמען? ווען?עמ ...וויאזוי 'טרעפט' מען קאסטומערס?
 וואס הייסט וועכע? אלע מינע! וואסהייסט פאר וועמען? פאר יעדן! וואס הייסט
ווען? אייביג! קאסטומעעעעעערס ...דעיס
איז שוין א שווערע שאלה ...מ'מוטשעצעך
טאקע .כ'האב שוין באצאלט פאר א גוטע
אינדיען קאמפאני פאר עס אי או ,אדער סי
אי או עפעס אזוי ....און פאר אן אנדערע
גוטע אינדיען קאמפאני פאר אסאך
טרעפיק ,יעצט דארף נאר דער עולם כאפן
אז איך האב גוטע דיעלס און אנהייבן רוקן
סחורה .מ'דארף דאך האבן אויף שבת צו
מאכן...

דס

ווייס וואס דו טוסט ,פארוואס ,און פאר
וועם
איך האב עס שוין געהערט צענדליגער און
הונדערטער מאל ,מיט מערערע ווערסיעס,
און דער סוחר האט ניטאמאל געכאפט אז
ער רעדט פון הוט ארויס.
 וועלכע מינע וועקיום פארקויפסטו? אלע מינע... וואס הייסט אלע מינע? ווער דארף אלעמינע? קיינער!
 יעדער דארף ---- איימעניט ,ווער איז יעדער? יעדערדארף? קיינער דארף נישט! קום לאמיר
אריינגיין אין גרענד סענטרעל סטעישן
(דארט וואו סתם 'מענטשן' וואס נוצן די
'אינטערנעט' פאר וועמען דו מארקעטסט
און ווארטסט אז זיי זאלן קויפן) און פרעג
דעם עולם ווער ס'דארף יעצט א וועקיום
קלינער.
איך גלייב אז "קיינער" דארט גייט עס
נישט דארפן ,ווייל די סארט מענטשן וואס
דארפן וועקיום קלינערס זענען אינדערהיים
און מוטשען זיך יעצט מיט זייער אלטע...
און אויב גייסטו יא טרעפן איינעם וואס
וואלט געווען אינטערסירט אין א וועקיום
קלינער איז עס נאר ווייל דאס קינד האט זיך
פארשמירט און מ'האט אים געדארפט גיין
טוישן און וועגן דעם האט זי פארפאסט א
קאנעקטינג טרעין.
דו האסט נישט דעם בענעפיט פון דעם
פסח סיעזן 'אייביג' ,און אויב אזוי אפילו
אויב 'יעדער' גייט עס זען גייט אויך נאר א
האלבע פראצענט קויפן.
און יעצט קומט צו די גאר הארבע שאלה:
א האלבע פראצענט פון וויפיל? וויפיל איז
יעדער?
ביי די היימישע געגנטער אינעם

פריערדיגן משל האסטו געהאט אן אחיזה
אינעם מציאות מיט די השערה אז היות
יעדער ליינט עפעס א צייטונג אדער
הערט מען קאלמע וואסער וועט 'יעדער'
עווענטועל זען אדער הערן פונעם סעיל,
און וועגן דעם האסטו געהאט א בעיס ליין
פון פופציג טויזנט מעגליכע קאסטומערס.
אבער אנליין וואו ס'איז דא אפאר ביליאן
וועבסייטס ,ווער גייט בכלל זען דיין סייט?
ווער גייט זען דיין עד?
און אויב דו האסט נישט קיין ענטפער
פאר דעם ,וויאזוי קענסטו בכלל אנהייבן
טראכטן פון אן אמאונט וויפיל דו גייסט
מעגן אינוועסטן אין מארקעטן דיין סייט
(פאר אינדיאנער ,אדער אמעריקאנער,
אדער אפילו אידישע קאמפאניעס)? דו
האסט דאך נישט קיין בעיס נאמבער פון
מענטשן וואס גייען זען דיין עד ,וויפיל
מענטשן זענען אינטערסירט אין דיינע
חפצים ,כדי צו קענען בויען אויף דעם א
קאנווערזשן רעיט!
 וויפיל פראפיט גייסטו מאכן אויף אייןסוקסעספול סעיל?
 דרייסיג דאלער. געבעיסט אויף? ס'קאסט מיר הונדערט זעכציג און איךפארקויף עס פאר צוויי גלאטע ,מיינוס צען
וואס איך צאל פאר פרי שיפינג .איקאלס
דרייסיג דאלער קליען און גרין.
 און וויפיל האסטו געצאלט פארמארקעטן דיין סייט?
 עס אי או? עמ ...צוויי אלפים פאר דרייחדשים און דריי אלפים פאר צוויי חדשים
 כ'געדענק נישט פונקטליך אבער ערגעץדארט .אבער וואס האט דאס צו טון מיט די
נושא דא?
 פון וואס האסטו גענומען די דריי אדערצוויי אלפים פאר די דריי אדער צוויי חדשים
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אדער ביידע פאר ביידע?...
 אה ,דאס איז סתם צו מארקעטן דיסייט אז ס'זאל רענקן אויף גוגל.
(רענקן מיינט ווען איינער זוכט עפעס
וואס מיין סייט פארקויפט זאל מיין סייט
ארויפקומען אויף די ענטפערס פעידזש פון
די ערשטע פאר (זעה בילד ,קעסטל נומער
 2און  ,)5כדי אז דער מענטש וואס זוכט
זאל קויפן ביי מיר דאס וואס ער וויל סייווי
קויפן).
 און האסט גערענקט? יא ,פאר א חודש ,אבער נאכדעם ביןאיך אביסל געפאלן ,אבער ס'איז נאכדעם
צוריק ארויף געגאנגען.
 אבער אין די צייט וואס דו ביסט אןטאפ אין רענקינג האסטו געמאכט אסאך
סעילס?
 כ'אנישט קיין אאאאנונג ....צו גוט איזקיינמאל נישט געווען  -דערווייל.
 איז פארוואס צאלסטו פאר עס אי או? ווייל מיין סייט דארף  -----או ,דעיסמיינסטע...

כדי צו וויסן וויפיל דו מעגסט אויסגעבן
פאר 'רענקן' דיין סייט ,דארפסטו שאצן א
בערך וויפיל סעילס דו וועסט דארפן מאכן
אלץ א רעזולטאט פונעם רענקען ,און דאס
דארף האבן אין זיך אזוי סאך פראפיט אז
דו זאלסט קענען קאווערן די הוצאות פון
די עס אי או און נאך אלץ בלייבן מיט א
פראפיט ענדע יאר.
און כדי דאס זאל קענען געשען מוזטו
וויסן וואו דו ווילסט אנקומען ,דהיינו דו
מוזט ביי דיר קודם פארשטיין ווער ס'גייט
ביי דיר קויפן? למשל נאר משפחות וואס
האבן קארפעט אין שטוב .פארוואס ער

גייט ביי דיר קויפן ,און נישט ביי עמעזאן.
צי ווייל למשל דו האסט בעסערע סערוויס,
א גרעסערע אויסוואל ,פרי נעקסט דעי
שיפינג ,דו האסט א לעבעדיגן מענטש
ביי די קאסטומער סערוויס ,דו האסט
אינשורעס ,אדער דו שיקסט מיט א כשר'ע
לאלי .וואטעווער איט איז ,דארפסטו דאס
וויסן.
יעצט פרעג זיך ווער האט קארפעט
און דארף פרי שיפינג מיט א לאלי אדער
אינשורענס אדער א לעבעדיגן מענטש?
אן עווערעדזש וואו אלט איז זי? וואו דרייט
זי זיך אנליין? וואו קויפט זי איין אלע אירע
קליינע אפלייענסעס? אד"ג.
פלוצלינג צילסטו שוין נישט "יעדעם" ,דו
צילסט נאר ספעציפישע מענטשן וואס ביי
זיי האסטו א טשענס צו פארקויפן עפעס.
יעצט איז שוין די שאלה :וויאזוי קום איך
אן נאר צו זיי? ווייל נאר זיי גייען למעשה
קויפן ,און ס'גייט זיין סאאאך ביליגער צו
צאלן נאר אז זיי זאלן מיר זען.
דאס הייסט א טארגעטעד קאסטומער
בעיס .נאר צו זיי צילט מען.
קאפי רייטינג
און דא קומט צו נאך א זייער זייער
וויכטיגע פוינט  -וואס הגם ס'איז אמת לגבי
אלע מארקעטינג עפערטס איז עס אבער
ממש לעבנסוויכטיג פאר אן אנליין קאמפיין
צו קענען זען עפעס א סוקסעס ,און דאס
איז קאפי רייטינג .דאס הייסט די ווערטער
וואס מ'נוצט אויף אן עד.
ווען דו גייסט אין ביהמ"ד אדער אין
א סטאר און דו פארקויפסט עפעס פאר
איינעם פערזענליך פעיס טו פעיס ,קענסטו
אפליינען יענעם'ס רעקאציעס צו דעם
וואס דו האסט געזאגט און לויט דעם
מאנעוורירן דעם שמועס צו פרובירן נישט
פארלירן דעם קונה .אמאל אז מ'זעט אז

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

יענער איז געווארן צי פארשטייפט דארף
מען אריינווארפן א ווערטל ,אמאל זעענדיג
אז יענער צעגערט דארף מען אריינווארפן
אז מארגן נאכמיטאג איז די פרייז דאפלט
וכדומה ,אמאל זעט מען אז יענער קוקט
מיט א שאטן געט מען אזא זאג אזוי כלאחר
יד ,די צוויי טויזנט זיבן הונדערט און פינף
און פופציג מענטשן וואס נוצן דעם וועקיום
קלינער טעגליך קענען עדות זאגן אז דאס
איז דאס בעסטע אויף די וועלט.
אין אן עד דארף מען אויך טון די אלע
זאכן און אקאמפלישן די אלע רעזולטאטן.
פראבלעם איז ,דו ביסט נישט דארט ווען די
אינטערסירטע מענטשן ליינען דעם עד און
דו זעסט נישט זייערע רעאקציעס .און וועגן
דעם דארף מען פון פאראויס אויסרעכענען
צו קענען קאווערן אלע בעיסעס ביים שרייבן
דעם עד כדי ס'זאל זעטיגן דעם הונגעריגן,
צופרידנשטעלן דעם אומצופרידענעם ,און
אונטערצינדן דעם פוילען .און וועגן דעם
איז זייער זייער וויכטיג צו וויסן ווער דיין
בעסטע קאסטומער גייט זיין ווייל יעדער
רעדט זיין אייגנארטיגע שפראך.
יעדע קולטור איז אנדערש ,און יעדע
עידזש איז אנדערש ביי אלע קולטורן ,און
יעדע געגנט איז אנדערש ביי יעדע עידזש
פון אלע קולטורן ,און יעדע שיכט ,לעוול אין
סטאטוס און אין געלט ,איז אויך אנדערש
און יעדע געגנט ביי יעדע עידזש פון אלע
קולטורן ,און יעדע ....יו געט די פוינט .וואס
מער דו ווייסט צו וועמען דו ווילסט רעדן,
אלץ בעסער גייסטו קענען פלאנען פון
פאראויס וואס דו דארפסט זאגן ,און וויאזוי.
און נאך אן אינטערסאנטע זאך.
דער מוח פון יעדן לעבעדיגן מענטש
באקומט געפיטערט פון אלע פינף חושים
פיר ביליאן ביטס אוו אינפארמעישן
צו פראסעסן יעדע סעקונדע אין לעבן
(בערך) ,אבער למעשה פראסעסט דער
באוואוסטזיניגער חלק פון מוח בסך הכל
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נאר צוויי טויזנט שטיקלעך אינפארמאציע.
דאס איז א חסד ה' כדי מ'זאל מיר נישט
אראפגיין פון זינען ח"ו .דער מוח פרובירט
זיך צו באשיצן און ער שניידט ארויס און
בלאקט כסדר אינפארמעישן וואס ער
האלט אז ס'איז נישט רעלעוואנט און דרייט
סתם א קאפ...
למשל א בלינדער ל"ע קען מיט די שמיעה
וויסן וואו זאכן ליגן אין א שטוב אדער ווי
גרויס די שטוב איז .מענטשן מיינען אז ווייל
דער רבש"ע האט אים געשטראפט מיט די
ראיה האט ער באקומען א בעסערע שמיעה.
ס'איז אמת אז דאס איז א חסד ה' ,אבער
נישט נאר דער בלינדער האט באקומען די
מתנה ,נאר יעדער מענטש אויף דער וועלט
האט די זעלבע מעגליכקייט ,נאר דער מוח
פון א זעעוודיגער מענטש האט געבלאקט
די איבריגע חלקים פון אינפארמעישן וואס
דער חוש השמיעה שטעלט צו ,און נעמט
נישט איבער פון אים קיין סימנים איבער די
לאקעישן פון זאכן ,ווייל די אינפארמאציע
באקומט דער מוח פון די ראיה סאך שנעלער
און סאך גרינגער.
און דאס איז אמת אויף אסאך אסאך
חלקים אין לעבן פונעם מענטש .ובחנוני נא
בזאת .עטץ קענטס עס טרייען אליין (אויף
לשעבר ,ווייל אויף להבא וועט זיין שווער
נישט צו טראכטן פון פינקע עלעפאנטן.)....
האסט געזען א צייטונג אדער א שאפערס
רוט/גייד דעם מוצאי שבת? (שבת טאר
מען דאך נישט) ,דיין בני בית האט עס אויך
געזען? מאך דיר א שטיקל ליסטע פון אלע
עדס וואס דו האסט געזען ,און זי זאל אויך
מאכן אזא שטיקל ליסטע  -מוז נישט זיין
אויף פאפיר ,מונדליך איז אויך ווירקזאם
 און דו וועסט זען אז 'רוב' עדס וואס דוהאסט געזען האט זי בכלל נישט באמערקט
און 'רוב' עדס וואס זי האט געזען האסטו
בכלל נישט געזען!
וויאזוי איז דאס מעגליך? עטץ האטס

וס

געקוקט די זעלבע מאס פעיפערס,
דורכגעבלעטערט מאור-לעס אין די זעלבע
ספיד .נאר וואדען? יעדער מוח בלאקט
ארויס זאכן וואס איז אים נישט נוגע .דיין
מוח זעט נאר וואס דיר איז אינטערסאנט.
און דו האסט שטארק הנאה פון דעם
סיסטעם ווייל אזוי מאכן דיר זאכן ווייניגער
נערוועז.
אבער  ----ווען דו ביסט אויף די אנדערע
זייט פון די מטבע ,דו ווילסט יא אריינקריכן
איינעם אין קאפ אריין  -און עס איז גראדע
אין אזא קאפ וואו דו מיט אלע דיינע
געברויכן זענען געבלאקט ביי דיפאולט,
ווייל דו ביסט א נייע קאמפאני און ער
ווייסט נישט ווער דו ביסט אדער וואס דו
ווילסט ,און אויף דעם מצב וואו דו ביסט
יעצט דרייעסטו אים סתם דעם קאפ ,ביסטו
אויטאמאטיש געבלאקט .וואס קענטסו טון
זיך יא אריינצוכאפן אין זיין קאפ?
קאפי רייטינג!

דעיע ,ס'צווייטע מאל ערוועקסטו אין אים א
נייגער צו דעם וואס דו האסטו צו אפערן ,און
דאס דריטע מאל באקומסטו אנערקענונג
און ער וועט דיר געדענקען ,און דיר קענען
אויפזוכן ביי דיין נאמען אדער דעם נאמען
פון דיין ביזענס אדער פראדוקט.
געדענק אז יעדער איז קיינער! ואשר על
כן אנלעס דו האסט אפאר ביליאן דאלאר צו
קאווערן "יעדעם" ,דאס הייסט אלע שיכטן
פון אלע קרייזן ,מיט אלע שפראכן ,אין
אלע יארגענג ,און אלע קולטורן ,און אלע
לענדער ,שטעט ,וכו' וכו' ,און זיכער מאכן
אז ס'איז פאר יעדן אינטערסאנט .אז נישט
האסטו זייער א קליינע שאנס אז פונקט די
פאר טויזנט מענטשן צווישן אפאר ביליאן
גייען פונקט טרעפן דיין סייט צווישן אפאר
ביליאן סייטס.

טראפיק :וויאזוי ,וויפיל און וואו

אויב קענסטו כאפן די ריכטיגע
ווערטער וואס איז יענעם יא באקאנט ,און
ס'קוועטשט יענעם יעצט  -בשעת'ן ליינען,
וועט ער קוקן וואס דו זאגסט נאך פאר ער
קוקט ווער ס'רעדט .און אויב האט ער ליב
וואס ער זעט איז שוין דיין נאמען נישט אזוי
וויכטיג ...דער עיקר אז דו רעדסט צו דער
זאך! (וואס א חילוק ווער ס'זאגט עס? 'זאל
ער קומען' אדער סאושלוועבער.קאם?.)...
און אז דאס זאל קענען געשען ,דארפסטו
וויסן צו וועמען דו גייסט רעדן ,און רעדן צו
אים זיין שפראך ,זיין געברויך ,און דעקן
זיינע אינטערעסן.
און אויב ווילסטו ער זאל געדענקען דיין
נאמען אויך ,מאך זיכער אז ער זעט דיין
נאמען עט ליעסט דריי מאל .ס'ערשטע
מאל ערוועקסטו אין אים אן אויפוואכונג
צום מציאות פון דיין עקזיסטענץ ,דאס
צווייטע מאל מרור אין חרוסת  -אה נישט

אז דו ווייסט שוין וואס דו ווילסט
אקאמפלישן ,דהיינו אז די ספעציפישע
גרופע פון מענטשן וואס האבן קארפעטס
און האבן אויך עפעס געלט אויסצוגעבן פאר
א בעסערע מאדל ,און ווערן שוין עטוואס
עלטער און זוכן א גרינגערע מאשין ,און
האבן צוטריט צום אינטערנעט ,און האבן
קרעדיט קארדס ,און נוצן עס אנליין  -דארף
מען זען וויאזוי איך קען אנקומען נאר צו זיי.
און אז נאר זיי זאלן קומען צו דיין סייט און
קויפן.
קומען צום סייט הייסט טרעפיק -
מענטשן קומען צו גיין צו דיין סייט .און ווען
זיי קויפן הייסט דאס קאנווערזשן ,ווי שוין
דערמאנט.
אלץ א קורצע הקדמה :ס'איז נישטא
קיין "אומזיסטע" וועג דאס צו עררייכן.
דעיר איז נאו פרי לאנטש (אר עניטינג
עלס) אין אמעריקע (אר עני וועיר עלס
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אין די וועלט) ...ס'איז דא מערערע וועגן
אנצוקומען צום ציל אבער אלעס קאסט.
די שאלה איז וועלכע וועגן קאסטן מער/
ווייניגער לגבי די רעזולטאטן אויף די מינוט,
און אויפ'ן לענגערן טערמין.
א קורצע פתיחה :נוץ נישט קיין חכמות -
ס'ברענגט באמת גארנישט .ס'קאסט אסאך
געלט (ווי געזאגט אז אלעס קאסט) ,און
אויפ'ן קורצן טערמין ברענגט עס 'רענק' און
אויפ'ן לאנגן טערמין קאפ-וויי ...אבער ריוח
כמעט קיינמאל נישט.
ונקוט האי כללא בידך ,קיינער פון די
גאר גרויסע און פאפולערע 'מעכטיגע'
קאמפאניעס האבן נישט אנגעהויבן
'מעכטיג' גלייך אין אנפאנג ,אויף אזא
מציאות אז זיי האבן זיך נישט געדארפט
געהעריג ארויף ארבעטן .דהיינו אויב גייסטו
פארקויפן קאפי אין וויליאמסבורג און דו
ווילסט זיך שלאגן מיט סטארבאקס אין
די גאנצע וועלט האסטו נישט קיין גלייכע
מאכט ....ווייל דו האסט איין לעכל און זיי
פיר טויזנט שיינע לאקעישנס אין אמעריקע
אליין .אבער  --אנליין איז נישטא קיין
לאקעישן ,נישטא קיין פיפט עוועניו און
נישט קיין דרייצנטע עוועניו און אפילו
נישט לי עווניו“ .יעדער” מוז עפעס טון
כדי מ'זאל אים קענען טרעפן אנליין אפילו
סטארבאקס.
אוודאי איז אים גרינגער ,ווייל ווען איינער
ווייסט שוין אז ער וויל א סטארבאקס קאפי
גייט אריין טייפן 'סטארבאקס' און זיי טרעפן,
אבער אויב איינער וויל סתם א 'געשמאקע
פיינע ווארעמע קאווע' (אה איין מעניט,
איך גיי מיר מאכן איינס )...און ער שרייבט
דעיס אריין אין גוגל  -האסטו פונקט אזא
טשענס ארויפצוקומען גאנץ אויבן אויב דיין
סייט איז ריכטיג איינגעשטעלט אז אין דעם
געגנט פארקויפט עס נאר דו ,אפילו אויב
דו האסט די זעלבע קליינע לעכל אין אלט
וויליאמסבורג.

איז דא צוויי הויפט וועגן וויאזוי צו לאזן
וויסן די מאסן איבער דיין עקזיסטענץ:

סיי וואס איז געבינדן צו דיין ביזנעס,
ווערן דערמאנט דורך די 'טאטעס' אין דיין
אינדוסטרי ,געבן עצות און הדרכה איבער
דעם וואס קענסט גוט ,אא"וו.

אוט באונד מיינט אז מ'מארקעט ארויס צו
די גאס  -פון דיין ביזנעס צום עולם .דו גייסט
ארויס צום עולם שרייען און מעלדן איבער
א סעיל ,און ספעשל ,א נייע אייטעם אדער
בכלל דיין ביזנעס .כמעט אלע טראדישנעל
'אדווערטייזינג' וואס אונז זעמיר באקאנט
ארבעט אויף דעם וועג.

יעדע וועג פאר זיך האט זיך זיין מעלה,
אבער קאנצענטרירט אין איין שורה איז
עס בערך אזוי :פאר א שנעלע ריטורן אן
אינוועסטמענט ,גיי מיט אוטבאונד .פאר
לאנג טורם ,שלח לחמך על פני המים,
אויפצובויען א טראסט און א היימישקייט
אין דיין ביזנעס ,גיי מיט אינבאונד.

אן ליין מיינט אוטבאונד סיי וועלכע סארט
פארעם פון לייגן עדס .אדער אין די סורטש
נעטווארקס (כ'וועל שוין מסביר זיין) ,אדער
דיספלעי עדס (אגעין ...וועל שוין אריינגיין
אין דעם) ,אדער עס אי או (יא ,יא ...דעיס
אויך מסביר זיין) ,אדער סיי וועלכע וועג
וואס דו שטופסט זיך אריין אין פראנט פון
איינעם וואס דו ווילסט ער זאל ביי דיר
קויפן.

דאס הייסט אז אויב ווילסטו זיין אין די
ליין פאר די לאנג טורם דארפסטו יעצט
אנהייבן מיט ביידע פארמען .די אוטבאונד
פאר יעצטיגע רעזולטאטן  -וואס אימער די
רעזולטאטן גייען זיין .און פאר לאנג טורם
הייב שוין אן מיט אינבאונד ,אז ווען זאכן
וועלן אנהייבן פאלן אין פלאץ זאלסטו שוין
זיין אביסל אויפגעבויעט אין דיין אינדוסטרי.

אוטבאונד און אינבאונד מארקעטינג

אינבאונד מיינט פון דרויסן אויף אריין,
דאס הייסט אז דער קאסטומער קומט צו
דיר ווי פון זיך אליין ווען ער וויל ,צי ווייל ער
האט געהערט אז דו ביסט גוט ,אדער ווייל ער
האט געפילט אז ס'שמעקט דיינע געבעקסן
אין די גאס א בלאק ווייט ,אדער ווייל ער
האט געהערט אמאל פון דיר אן ערקלערונג
איבער כשרות און ער האט דעמאלט
באשלאסן נאר צו עסן פון דיין הכשר וכו',
אדער ווייל ער האט געליינט אין צייטונג
אז דיין קאמפאני האט געספאנסערט די
גאנצע מלוה מלכה ביי מוסדות לכה דודי -
זייער א וויכטיגע צוועק...
אן ליין מיינט געשעט דאס אין פארעם פון
שרייבן ארטיקלען (א ווי זאל ער קומען,)...
שמועסן מיט מענטשן אין אישי אויף סאשל
סייטס ,שרייבן אין ספעציפשע אינדוסטרי
רעלעיטעד פארומס (ווי אייוועלט פאר
היימיש-אידיש רעדנדע) וכדומה ,ווערן
דערמאנט גינסטיג אין די נייעס איבער

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

דער ציל איז אבער די זעלבע .מענטשן
זאלן כסדר קומען צו מיין סייט און קויפן
וויפיל ס'לאזט זיך.
אינבאונד מארקעטינג ווערט געצאלט
ביים טון דערין .שרייבן ארטיקלען קאסט
צייט אדער געלט ,אדער ביידע .ענטפערן
מענטשן ,שמועסן מיט מענטשן קאסט כוח
צייט און געלט ,אבער  -די לעצטע סטעפ
אז זיי קומען צום סייט און קויפן ,יעצט
ממש ווען דאס איז למעשה געשען האט
גאאארניש געקאסט( ...הגם מ'דארף עס
אבער רעכענען אינעם אר או איי פונקט
ווי אלע אנדערע מארקעטינג עפערטס).
און וועגן דעם הייסט עס מ'כלומר'שט
אומזיסטע טרעפיק ,וואס די 'טרעפיק'
קאסט נישט נאר דאס צושטעלן סיבה
פארוואס ס'זאל זיין טרעפיק האט געקאסט.
די מעלה פון דעם וועג איז אויך אז איינמאל
דו האסט זיך גוט אויפגעבויעט דארפסטו
נישט האלטן אין איין אריינלייגן נאך געלט

זס

אין מארקעטינג .ביסט אויפגעבויעט און
יעדער קען דיר זען און טרעפן ,און קומען
און קויפן .אבער פון די אנדערע זייט זענען
זיי אליין באלעבאס ,דו קענסט אויף דעם
וועג קיינמאל קיינעם נישט הייסן קומען
'יעצט' ,זיי קומען ווען זיי האבן באשלאסן
אז ס'לוינט זיך זיי פאר וואטעווער ריעזן.
וואס טוט מען אבער ווען איך וויל יא אז
מענטשן זאלן 'יעצט' קומען צו מיר קויפן?
איז דא צוויי וועגן:
דאס קען געשען אויף אפאר וועגן
אבער אונז וועלן רעדן פון די צוויי מערסט
גענוצטע וועגן  -ארגעניק און באצאלטע
סורטש רעזאלטס.
סורטש נעטווארקס :ארגעניק און
באצאלט
דער קאנסעפט פון דעם וועג פון טרעפיק
איז אז ווען איינער זוכט דיר יעצט בפועל -
און דאס מיינט עפ"י רוב אז ער וויל קויפן

דאס וואס ער זוכט ,צי ממש יעצט אדער
אינעם נאנטן צוקונפט  -זאל ער דיר טרעפן
און קויפן ביי דיר.
היות רוב מענטשן גייען היינט זוכן אויף
סורטש ענדזשינס ,גוגל יאהו אדער בינג ,די
אלע האבן ריזיגע ליסטעס פון אאאאאאלע
וועבסייטס וואס מענטשן האבן ,און זיי
קריכן אריין מיט קליינע עלעקטראנישע

חס

ראבאטס וואס ליינען אלע אינפארמעישן
אויף אלע פעידזשעס פון אלע סייטס,
און קאטעגאריזירן די אלע וועבסייטס,
און לייגן זיך אוועק וויכטיגע פוינטס אוו
אינפארמעישן איבער יעדע פעידזש פון
יעדע סייט ,אזוי אויך האבן זיי בערג מיט
אינפארמעישן אויף יעדן וואס האט שוין
אמאל אין לעבן גענוצט איינע פון די סורטש
ענדזשינס ,און אלעס כדי אז ווען א מענטש
 וואס איז שוין אביסל עלטער ,און קויפטאיין מיט קרעדיט קארדס אנליין  -זוכט אן
גרינגע וועקיום קלינער וועלן זיי קענען ווייזן

פאר יענעם דיין סייט.
דאס קען געשען אויף צוויי וועגן .אדער
גייסטו זיך אריינלייגן און זיכער מאכן אז
אלע סורטש ענדזשינס  -ווען זיי קומען
אריין און קוקן איבער דיין סייט צו פארשטיין
ווער דו ביסט און וואס דו טוסט  -גייען
כאפן פונקטליך וועמען דו ווילסט סערוון,
און ווען דער מענטש קומט זוכן וועלן זיי
אים אויטאמאטיש צושטעלן דיין סייט ווייל
דאס איז באמת זיין בעסטער אויסוואל,
ווייל דו ביסט דאך טאקע געמאכט ממש
פאר דעם .אויף דעם פאל וועסטו זען דיין
סייט אויפ'ן פלאץ פון נומער  5אויפ'ן בילד.
אדער גייסטו אונטערשמירן פאר די
גרויסע חברה ווי גוגל וכת דילהון אז יעדעס
מאל ווען איינער זוכט א לייכטע וועקיום
קלינער זאלן זיי אים אריינפירן אין באד
אריין צו דיר אין געשעפט...
די ערשטע וועג הייסט עס אי או ,דאס
איז ראשי תיבות פאר סורטש ענדזשין
אפטימיזעישן ,דאס מיינט אפטימייזן/
פארבעסערן דיין סייט כדי דער סורטש
ענדזשין זאל פארשטיין וואס דו
פארקויפסט .דאס באשטייט בעיקר פון
אריינלייגן טעגס מיט אינפארמעישן אין
די קאוד פון יעדע פעידזש ,אין פארעם
פון א ספעציעלן נאמען פאר'ן פעידזש
וואס שפיגלט אפ די דעטאלן וואס דער
פעידזש וויל פארקויפן ,און דעטאלירטע
אינפארמציע אויף יעדע שטיקל מולטי
מידיע ווי בילדער ,קליפס ,פי די עפס,
אד"ג ,און מ'לייגט צו א טעג ,א נאוט אז
גוגל זאל פארשטיין אז דאס איז בסך הכל
א פיקטשער פון א לייכטע וועקיום קלינער,
און די קליפ ווייזט ווי גוט ס'ארבעט ,און די
פי די עף איז מסביר די מערערע בענעפיטס
פון דעם מאשין איבער די אנדערע פונעם
קאמפעטישן.
די צווייטע געשמירטע וועג הייסט פעיד
טרעפיק ,און דאס קען ווערן צוהאקט אויף
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גאר אסאך פארעמעס ,אבער די מערסטע
פאפולער איז די פעי פער קליק  -דאס
הייסט אז יעדעס מאל איינער גייט זוכן און
אריינטייפן אין זיין גוגל סורטש 'לייכטע
וועקיום קלינערס' גייט גוגל אים ווייזן דיין
סייט ,און ווען איינער גייט קליקן אויף די
שורה און אנקומען צו דיין סייט גייסטו
צאלן כך וכך פער קליק.

איז ווייל זיי האבן נאך מער אינפארמאציע
איבער יעדן באנוצער פון זייער פלעטפארם,
און קענען נאך מער צילן ממש צום ריכטיגן
מענטש.
'לייכטע וועקיום קלינערס' איז דיין הויפט
ווארט ,דיין שליסל ווארט ,דיין קיווארד...

מ'קען אויך צאלן פאר פעיסבוק ,טוויטער
און לינקד אין פאר די זעלבע סערוויס ,און
דאס מיינט סאשל מידיע פעיד מארקעטינג.
ס'איז באצאלט אבער ס'איז געבינדן
ספעציפיש צו די סאשל מידיע סייטס .די
סיבה פארוואס מ'זאל זיי נוצן איבער גוגל

און דו צאלסט אז ווען סיי ווער גייט טייפן
דעי ווערטער אין גוגל ביים זוכן עפעס ,גייט
גוגל זיי ווייזן דיין סייט.
ווי איך האב צוגעזאגט וועל איך
דערמאנען דיספלעי עדס אויך .דאס איז
די עדס וואס מ'זעט אויף סתם סייטס וואו
מ'גייט ארום שנאפן אינפארמעישן אדער
איינקויפן .מ'קען זיין אויבן אדער אויף די
זייטן ווערטער אדער דעזיינטע סטרייפס
מיט עדס  -געווענליך פון קאמפאניעס וואו
דו האסט לעצטנס באזוכט .די קאמפאניעס
צאלן פון גוגל פאר'ן דיספלעיען
(פארשטעלן) פאר דיר זייערע עדס.
רוב מאל נוצט מען דעם צוגאנג ביי
'ריטארגעטינג' .דאס הייסט אז אויב איינער
איז שוין געווען אויף דיין סייט כאפט גוגל
אויף זיין איי פי אדרעס ,דאס איז זיין אנליין
אידענטיפיקאציע ,און וואו אימער ער גייט
אנליין און ס'דא דארט א מעגליכקייט צו
אדווערטייזן ,וועט ער זען דיין קאמפאני
ערשיינען אויפ'ן אויבן אן ...און צוביסלעך
וועט ער כאפן דעם מעסעדזש און קומען
קויפן ביי דיר.
ס'איז דא נאך איין פארעם פון
מארקעטינג וואס איז נישט באצאלט
דירעקט ,און דאס איז ספעציעל געמאכט
פאר לאקאלע סערוויסעס ,און דאס איז
וואס ס'קומט ארויף אויפ'ן סורטש פעידזש
(בילד קעסטל נומער פיר) ,וואס גוגל רופט
עס די סעוון-פעק  -די געפאקטע זיבן( ,גיי
ווייס פארוואס פונקט זיבן אדער פארוואס
ס'איז געפאקט.)...
וואס גוגל טוט איז אז זיי זוכן ארויס פון
עלקטראנישע דירעקטאריעס ,ליסטעס פון
די לאקל טשעימבערס אוו קאמערס ,און פון
סאשל פלעטפארמס וואס זענען שטארק
באזירט אויף לאקאלע סטארס ווי למשל
יעלפ ,אינסטאגרעם און פאור-סקוועיר ,די
לאקאלע סטארס וואס פיטן די קריטעריע
פון די סערוויס וואס דער מענטש זוכט.

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

טס

די בענעפיט פון דעם איז אז מ'מוז
בכלל נישט האבן קיין סייט ,ווייל דער
ענטפער שיקט דיר נישט דוקא צום סייט
נאר דו באקומסט א טעלעפאן נומער מיט
אן אדרעס ,ווייל ס'איז געמאכט פאר'ן
לאקאל'ן קליענט וואס וויל אריבערגיין
עפעס איינקויפן.
יעצט ,אויב ווייסטו וועמען דו ווילסט
האבן אויף דיין סייט ,גייסטו נאר צאלן
פאר די חברה וואס זוכן דוקא דאס וואס
דו ווילסט פארקויפן .דו גייסט טאקע
צאלן פאר יעדע 'קליק' ,נישט נאר פאר א
סעיל .אבער היות רוב פון די מענטשן גייען
למעשה טאקע דאס קויפן ,און וועגן דעם
קענסטו מאכן א שטיקל חשבון :אויב איך
גיי באקומען פופציג טויזנט קליקס ,און
צוויי פראצענט פון דעם גייט קויפן ,דאס
הייסט טויזנט קאנווערזשנס ,דאס הייסט
אז איך גיי לייזן דרייסיג אלפים אויפ'ן דיעל,
מעג איך צאלן ביז צו צען-פופצן אלפים צו
באקומען די פופציג טויזנט קליקס.
אויב אבער ווייסטו אליין נישט וועמען
ס'וואלט זיך דיר געלוינט צו פארקויפן
וועסטו מוזן צאלן פאר גוגל אז זיי זאלן
ווייזן דיין סייט פאר "אלע" מענטשן וואס
זוכן סתם "וועקיום קלינער"  -נישט נאר
לייכטע וועקיום קלינערס ,און דו גייסט
צאלן פאר יעדע 'קליק' ,נישט נאר פאר א
סעיל ...און מיליאנען מענטשן גייען קליקן
און זיי גייען נישט טרעפן ממש דאס וואס
זיי האבן געזוכט ,און דו באצאלסט די
הויזן ...בלייבסטו אפילו נישט מיט א לאך
אין טאש...
קוק אין בילד וועסטו זען גענצליך
אנדערע ענטפערס פון גוגל נאר ווייל דער
ווארט לייטוועיט איז צוגעלייגט געווארן
צום סורטש.
די זעלבע איז ווען דו גייסט מיט עס אי
או און ארטיקלען אבער דו ווייסט נישט
פונקטליך וואס דו זאלסט אריינלייגן אין די
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אינפארמעישן טעגס ,און דו לייגסט אריין
סתם 'וועקיום קלינער' ,און גוגל ווייזט
דיין סייט פאר "יעדן" וואס זוכט וועקיום
קלינער ,און יעדער קומט טאקע ,און יעדער
גייט גלייך אוועק ...וואס האסטו פארדינט?
אז גוגל זעט אז עפעס שמעקט נישט
גוט .ער זאגט אז ער פארקויפט וועקיום
קלינערס און קיינער קויפט נישט...
וואס האסטו פארלוירן? דאס געלט וואס
דו האסטו געצאלט פאר די אינדיאנער
אדער אמעריקאנער קאמפאני וואס האט
אריינגלייגט אלע קאודס איין מאל ,און גייען
דארפן איבערמאכן פון דאסניי יעדעס מאל
וואס גוגל עפנט זיך אויגן ,און גייט ארויס
אין א פענגווין טאנץ ...און פארווארפן דיין
סייט פונעם ווירטואלן וועלט...
וועגן דעם טאר מען נישט סתם טרייען
אנצוקומען אויפ'ן אויבן אן מיט פאפולערע
קיווארדס ,וואס סיי זיי קענען זיין זייער
טייער צו צאלן פאר די סורטש נעטווארקס
אויב אסאך קאמפאניעס שלאגן זיך
דערפאר ,און אויך ווייל ס'קען זיין אז די
ספעציפישע הגם פאפולערע קיווארדס
גייען דיר גארנישט ברענגען אין סעילס,
נו פארוואס זאלסטו זיך שלאגן דערפאר.
ווידער סתם רענקן אויף ווערטער וואס
קיינער זוכט נישט אבי רענקען לשם
רענקען אין די וועלט אריין איז דאך סתם
גזל שינה אדער ביטול תורה אדער אלע פון
די מינע זאכן  -כ'מיין צו זאגן בל תשחית.
(דאס איז גאר א טייער ווערטל ביי אסאך
אידן ...אידיש געלט).
פרוף אוו קאנסעפט

זיך מיט עדס ,מיט ווערטער ,מיט דעזיינס,
מיט ספעשלס אלעס כדי געוואויר צו ווערן
וועלכע פון די זאכן גייען טאקע 'כאפן' דעם
ריכטיגן מענטש .און נאכדעם וואס מ'האט
ווערעפייד אז די ווערטער מיט די עדס
מיט פראדוקטס ,מיט די קאלירן רעדן צום
ריכטיגן קאסטומער ,און ס'קאווערט אלעס
וואס זיי באדערט ,און זיי קויפן טאקע ,או
אז ,דעמאלטס קענסטו פארגרעסערן דעם
בודזשעט פאר דיינע באצאלטע עדס ,ווייל
ס'ברענגט דיר שוין א ריוח ,ווייל דו ווייסט
וויפיל ס'מעג דיר קאסטן צו ברענגען כך וכך
קאסטומערס.
דאס הייסט פרוף אוו קאנסעפט ,דו
האסט געהאט אן איידיע ,אן השערה ,א
קאנסעפט ,און דער עולם האט געשטימט
מיט'ן בערזל  -מ'האט געקויפט ,און דו
האסט פרוף אז דאס ארבעט.
און דו קענסט אויך פארבעסערן,
אפטימייזן דיין סייט פאר די סורטש
ענדזשינס ,עס אי או ,און דו קענסט
אויך שרייבן ארטיקלען און שמועסן און
סאושעלייזן (אדער איבערגעבן פאר
גוים אז זיי זאלן דאס טון) ,און בויען פאר
לאנג טורם טראסט און קרעדיביליטי,
כדי אז ווען דו וועסט סטאפן צאלן פאר
אדווערטייזטמענטס וועלן אבער די
ריכטיגע מענטשן ווייטער קומען צו גיין.
שרייבן קליינע ארטיקלען און סאושעלי
ארויס העלפן מענטשן קען אויך זיין
א שטארקע חלק פון העלפן פראוון א
קאנסעפט ,אויב מ'באקומט שאלות און
מענטשן ווערן צופרידן מיט דיינע ענטפערס.

נו וואס איז די עצה?
דערפאר מאכט מען קודם א שטיקל
פלאן וועמען מ'צילט ,און וואסערע
כאראקטעריזעישנס מ'קען צושטעלן צו
די גרופע ,און מ'צילט נאר זיי ,אבער אין
אנהויב נאר פאר קליין געלט ,און מ'שפילט

און נאך אלעם ווען מ'האט שוין פרוף
אוו קאנסעפט קומט מען צוריק צום
קאנווערזשן רעיט און מ'פרובירט צו
פארבעסערן דעם רעיט נאך מער .ווייל
דו האסט דאך שוין געטראפן די ריכטיגע
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מענטשן ,און זיי קומען שוין סייווי ,נו
פארוואס זאלסטו נישט אריינלייגן אביסל
מער כוח און מוח בעסער צו מאכן זייער
עקספעריענס כדי מער פון זיי זאלן קויפן,
ס'וועט דיר זיין סאך ביליגער און גרינגער ווי
אז דו זאלסט גיין זוכן נאך מענטשן.
ועוד זוכן מער מענטשן איז ווייטער א
לאנגע ראד פון אויסגעבן נאך געלט אויף
נייע עדס ,זיכער מאכן אז די עדס זענען
ריכטיג ,אויסזייען די ריכטיגע מענטשן
און די פארגעבליבענע צוברענגען ביז
צום קויפן ,משא”כ דא ביים אפטימייזן
דעם קאנווערזשן רעיט באקומסטו אן
אויסטערלישע ריטורן פאר דיין ארבעט ווייל
איין פראצענט העכער אינעם קאנווערזשן
רעיט פון די מענטשן וואס קומען שוין סייווי
קען מיינען צען אלפים!

אלע אייטעמס וואס דו פארקויפסט אויף
די סייט בלייבט די זעלבע ,און דער גאנצער
איינשטעל אינעם סייט בלייבט די זעלבע,
און אלעס וואס ס'פעלט זיך אויס איז נאך א
פעידזש וואו די נייע טארגעטעד קאסטומער
וועט לאנדן ביים אנקומען די ערשטע מאל
צו די סייט ,ס'הייסט א לענדינג פעידזש,
למשל אויב האב נישט נאר לייכטע וועקיום
קלינערס פאר אלטע מענטשן נאר אויך גאר
שווערע אבער זייער שטארקע ראובאסט
קאמערישל מאשינען אויפצוקלינען א
קאנסטראקשן סייט ,קענען די פראדוקטן
זיין געליסטעד אויף די סייט די זעלבע וועג,
אבער מ'מאכט אפגעטיילט קאטעגאריעס,
און פון דרויסן מאכט מען עקסטערע
אריינגענג ,איין פעידזש נעמט אויף די
עלטערע לייט וואס ווערן אהין געשיקט
און עס ווייזט זיי דעם וועג צו די לייכטע
וועקיום קלינערס ,און אן אנדערע פעידזש
נעמט אויף דעם עולם קאמערשל בילדערס
וואס אהין געשיקט ,און דער פעידזש ווייזט
זיי דעם וועג צו די קאמערשל קאטעגאריע
מאשינען.

און דאס צו עררייכן דארף מען זיך שפילן
מער מיט די קאנטענט ,די זאכן וואס דו
האסט אויפ'ן פעידזש .די ווערטער ,די
באטנס ,די בילדער און די קליפס .און די
קאליר פון יעדע איינע פון די זאכן קען אויך
אויסמאכן .אזוי אויך קען די פלאץ וואו די
ממש צום גמר פונעם ארטיקל דארף
זאכן ליגן אויסמאכן  -אפילו אויב נאר מיט
א קליינע פראצענט ,אבער דא ווערן די אנגערירט ווערן נאך איין זייער וויכטיגע
פוינט .נישט אלע סייטס האבן בתכלית דעם
פראצענטן גערעכט גאר ערנסט...
זעלבן ציל! אויפ'ן שפיץ גאפל איז דא פיר
אויך דארפסטו זיכער מאכן אז ס'גרינג הויפט סיבות פארוואס א קאמפאני זאל
און געשמאק צו קויפן אויף דיין סייט .דאס האבן א סייט בכלל; פרעזנס ,דאס הייסט
הייסט אז דער וויזיטער האט א געשמאקע אנוועזנהייט ,וכשמו כן הוא ,ווען א קאמפאני
יוזער עקספעריענס .אז יעדער ווייסט גייט אן אין א מארקעט און וויל אז מ'זאל
אייביג וואו ער איז אויפ'ן סייט ,און וויאזוי פשוט קענען זען עפעס פון אים אנליין ,ער
אנצוקומען צום האום פעידזש ,אדער צום דארף ווייזן אז ער איז אויך דא ,האט ער א
הויפט קאטעגארי פעידזש ,אדער צום סייט .און בסך הכל האט ער דארט זיין נאמען,
שאפינג קארט ,אדער פשוט צו באצאלן,
אדרעס און טעלעפאן נומער ,און מעגליך
וואס נאר אזוי וועט א מענטש זיך שפירן
אפאר ארטיקלען איבער וואס די קאמפאני
גענוג רואיג צו קענען אויסגעבן געלט.
שטייט און וואו זיי צילן אנצוקומען ,וואס איז
ווען דער קאנווערזשן רעיט איז שוין זייער זייער אסאך מאל נאר הויך-וועקעביולערי
גוט ,קען מען נאך טיפער וואקסן ...ווייל יעדע ווערטער וואס קיינער אויסער דעם שרייבער
סייט  -ווי יעדע ביזנעס  -קען עכט האבן פארשטייען נישט און קערן נישט וואס
מערערע טארגעט בעיסעס ,דאס הייסט אז דארט שטייט.

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

ברענדינג איז שוין א שטאפל ווייטער ,זיי
ווילן שוין אז מענטשן זאלן וויסן פון זיי און
זען זייער נאמען און געדענקען אז זיי טוען
דאס און דאס ,כדי אז לעולם ווען א מענטש
וועט אמאל זוכן דעם סערוויס אדער אזא
פראדוקט זאל ער געדענקען אז ער האט
שוין געהערט פון אזא זאך ביי די קאמפאני.
ליעדס האמיר שוין אנגערירט ,און דאס
איז שוין נאך א שטאפל ווייטער ,ווייל דער
ציל פון אזא סייט איז כמעט צו קלאוזן א
קאסטומער .דער באזוכער איז נאך קאלט
און פרעמד ,און אויף דעם סייט דארפן ער
קענען טרעפן אסאך אינפארמעישן ,וואס
דאס דארף אים שטופן אויסצושטרעקן א
האנט און שיקן אן אימעיל צו די קאמפאני
און בעטן א שמועס אדער א פרייז וכדומה.
און דער מענטש ווערט א האט ליעד .און
די גאנצע סיבה פון די סייט איז נאר צו
פארשאפן און טרעפן אזעלכע מענטשן.
און דאס לעצטע איז סעילס וואס איז
שוין אויסגעשמועסט געווארן באריכות
אינעם ארטיקל ,און דאס איז א סייט פאר
תכלית ...אן קיין חשבונות ..אבער מיט
קאלקולעישנס....
ס'איז נאך דא אסאאאך וואס צו רעדן,
און איך בעט טאקע אנטשולדיגונג פארן
מקצר זיין אדער צומאל צו ווייניג מסביר זיין,
ווייל אפילו אין די זאכן וואס איז אנגערירט
געווארן קען מען אריינגיין טיפער און טיפער,
אבער פאר דעם ארטיקל וועל מיר דא
קאנטשען ,ועוד חזון למועד .ביז דאן איז דער
עיקר :מאכטס אסאך געלט ,און געטס אסאך
צדקה .זייטס מצליח און ברענגטס משיח.

אע

אין די פאריגע שיעור,
האט מען בעיקר גערעדט
בכלליות פון קעלאריעס
און ענערגיע .היינט וועלן
מיר אי”ה ארומרעדן
מער פרטיות און מיר
וועלן אנהייבן מיט די
פארשידענארטיגע
קארבס
סארטן
( , )C a r b o h y d r a t e s
פראטיען ( ,)Proteinאון
פעטס (.)Fats
קארבאנהיידרעט -
Carbohydrates
קארבאנהיידרעט איז
צוזאמענגעשטעלט
סארטן
דריי
פון
קארבאן
עלעמענט'ס,
( )Carbonהיידראדשען
און
()Hydrogen
(.)Oxygen
אקסיגען
די ווארט “קארבאנ –
היידר – עט ,איז טאקע
א צוזאמענשטעל פון די
דריי ווערטער.
צוויי סארטן קארבאנהיידרעט:
עס איז פארהאנען צוויי סארטן קארבאנהיידרעט ,איינס
איז די סימפל קארבאנהיידרעט,וואס געפינט זיך בעיקר
אין דשאנק פוד וואו צב”ש זיסע געטראנקן ,נאשערייען.
און די אנדערע איז די קאמפלעקס קארבאנהיידרעט,
וואס געפונט זיך בעיקר און פרוכט ,גרינצייג ,און אין
געבעקסן וואס זענען געמאכט פון האלוויעט מעהל.
פאר די באדי פונעם מענטש ,נעמט אסאך לענגער צו
פארדייען קאמפלעקס קארבאנהיידרעט ,וואו סימפל
קארבאנהיידרעטס ,וואס דאס מאכט עס פאר מער לאו
גלייסימיק ( ,)Low Glycemicדעריבער איז דאס אסאך
געזונטער פאר'ן מענטש.

בע

נישט
קארבאנהיידרעט און ענערגיע:
קארבאנהיידרעט ,איז אזוי וואו געז פאר א קאר ,ס'גיבט
פארן גוף גלוקאס ( )Glucoseוואס איז די מעין סורס
פאר ענערגיע פאר'ן מענטש ( 4קאלאריעס אויף ענערגיע
פאר יעדע גראם קארבאנהיידרעט) ,ענערגיע איז די כוח
וואס מאכט אז דער מענטש זאל זיך בכלל קענען רירן
און אנגיין .אויך האט עס געוויסע וויכטיגע נוטריאנס צו
שפייזן די מוח און די מוסקלען פונעם מענטש .צומאל
וועט די קארבאנהיידרעט אויכעט סובסיטוטן פראטיען
מיטן בויען פרישע באדי אדער ריפערן די אלטע.
אבער מען דארף אכטונג געבן נישט צו עסן איבער
די מאס ,ווייל אן איבערפלוס פון קארבאנהיידרעט קען
צוברענגען צו פארשידנארטיגע כראנישע מחלות וואו
צב”ש טייפ  2דייעביטיעס וכדומה.
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אפיציעלע רעקאמענדאציעס:
לויט די אפיציעלע ווערסיע פון די  FDAדארף 50%
פון די דייעט פון א מענטש זיין קארבאנהיידרעט.
איז אבער וויכטיג צו עסן דייקא די געזונטע קאמפלעקס
קארבאנהיידרעט ,וואו גרינצייג ,פרוכט ,בונדעלעך.
און נישט די סימפל קארבאנהיידרעט ווי טרינקן זיסע
געטראנקן ,וכו'.
פייבער – Fibers
פייבער איז א געוויסע סארט קאמפלעקס
קארבאנהיידרעטס .אבער כאטשיג וואס פייבער איז א
געוויסע סארט קארבאנהיידרעט ,האט עס אבער נישט
קיין  4קעלאריעס אין א גראם ,וויבאלד פייבער ווערט
נישט פארדייעט אינעם קערפער ,אזוי ווי ס'איז גייט
אריין אזוי גייט עס ארויס.
צוויי סארטן פייבער:
עס איז פארהאנען צוויי סארטן פייבער ,און ביידע
סארט זענען זייער וויכטיג פאר'ן געזונט .דייעטערי
פייבער ,און פאנקשענעל פייבער .די עיקר חילוק פון די
צוויי איז ,דייעטערי פייבער ווערט נישט אויפגעלאזט
אין וואסער .אבער פאנקשענעל פייבער ווען ס'קומט אן
אין די בני מעיים וועט עס ווערן אויפגעלאזט.
דייעטערי פייבער – .Dietary Fibers
דייעטערי פייבער איז מער די האלצערנע חלק פונעם
פלענט ,וואו לדוגמא די שאלאכץ פון קיוקאמבער
אדער פעפער'ס ,קלייבן ,ניס ,וכדומה .זיין דשאב איז צו
רעגולעטן מאוומענט פון די עסן דורכאויס זייער לאנגע
וועג אין די בני מעים ,וואו אויך העלפט אסאך צו פאר
די הכנות ,דורך דעם וואס עס ווערט נישט אויפגעלאזט
האלט ער אן א ווייכע מאגן.
פאנקשענאל פייבער – .Functional Fibers
פאנקשענעל דאס איז די גאממי פייבער ,דאס העלפט
ארויס צו נידערן קאלעסטראול ,אן ס'טוט קאנטראלירן
בלוט-צוקער לעוועל ,וויבאלד ער פארשטייטערט
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די פארדייענוג פון אנדערע עסן אין די מאגן ,ווי אויך
וועט ער דורך דעם מאכן פילן דעם מענטש זאט פאר
א לענגערע צייט .עס געפינט זיך אין אוטמיעל ,עפל,
בונדלעך ,ניס.
אמת טאקע א דייעטערי פייבער געפונט זיך מער
אין גרינצווייט אדער קלייבן ,און פאקשנעל געפונט זיך
מער אין אוטמיעל .אבער ס'איז נישט דא קיין עסן וואס
האט נאר פון איינס .געווענליך האט עס פון ביידע .נאר
גרינצווייג פארמאגן מער פון די דייעטערי און אוטמיעל
פארמאגט מער פון די פאקשענאל.
די אפיציעלע רעקאמענדאציעס פאר פייבער איז וואו
פאלגענד:
פאר מענטשן אונטער פופציג 38 .גראמס פאר א
מאנספערזאן ,און  25גראמס פאר א פרויספערזאן.
פאר מענטשן העכער פופציג ,קען מען זיך באגענוגען
מיט ווייניגער 30 ,פאר א מאנספערזאן ,און  21פאר א
פרויספערזאן.
----

יעצט וועל מיר גיין צו פראטיען
פראטיען – Protein
פראטיען שטאמט פון די גריכישע ווארט Proteios
וואס מיינט “פריימערי” ,ווייל דאס איז די פריימערי זאך
פון וואס די עצם גוף האדם איז געמאכט געווארן .עס
איז פארהאנען א סך הכל פון צעהן טויזענט סארטן
פראטיען'ס.
אמינא עסידס .Amino Acids -
די באדי פראדעצירט די פראטיען פון אמינא עסיד'ס
( ,)Amino Acidsס'רוב פון די אמינא עסיד'ס קען די
באדי אליינס פראדעצורן דורכ'ן מאדיפייען אנדערע
אמינא עסיד'ס .אבער עס איז פארהאנען  20אמינא
עסידס וואס די באדי מוז באקומען פון עסן .מער רופט
עס עססענשאל אמינא עסיד'ס (Essential Amino
.)Acid's

גע

די עיקר זאך וואס פראטיען טוט ,איז צו מאכן פרישע
באדי ,אדער ריפעירן די אלטע באדי .ס'רוב גוף האדם איז
פראטיען ,מען געפונט איר אין די מוסקלען ,ביינער ,הויט,
און אפילו און די האר .אבער ס'טוט נאך פארשידענע
וויכטיגע זאכן ,וואו למשל ,ענזיימ'ס ( )Enzymesוואס
איז זייער וויכטיג פאר'ן קערפער ,איז פראטיען .אויך
געפונט מען פראטיען אין די אימיון ( )Immuneסיסטעם.
פראטיען איז זייער וויכטיג צו עסן יעדן איינציגסטען
טאג ,ווייל ס'איז אנדערש וואו פעטס וואס די באדי קען
עס סטארעדשען אין זיך און שפעטער נוצן ווען זי האט
נישט גענוג .און עס איז אויך נישט וואו קארבאנהיידרעט
וואס די באדי קען אויך סטארעדשען ,טאקע אויף א
קלענער פארמאט וואו פעט'ס ,אבער דאך איז עס שייך.
פראטיען קען די באדי נישט סטארעדשען ,און באקומט
זיך נישט קיין פראטיען וועט זי נישט האבן .און נישט
האבן פראטיען קען צו ברענגען צו געוויסע דיספאנקשען
פון די באדי וואס מוז האבן פראטיען.

סעשורעדעט פעט (.)Saturated Fat
אנסעשורעדעט פעט (.)Unsaturated Fat
טרענס פעט ( )Trans Fatדאס מאכט מען דורכ'ן
היידראגענעטן ( )Hydrogenateאנסעשורעטעד פעט,
כדי ס'זאל זיך האלטן פריש פאר זייער א לאנגע צייט.
קאלעסטראול (( )Cholesterolס'איז נישט ממש א
פעטנס ,אבער ס'איז אין די משפחה).
פעט'ס איז אויך א ענערגיע סורס פאר גוף( ,נישט אזוי
ווי קארבאנהיידרעט) .פעט טוט אינסולעטאן די באדי.
ס'העלפט דעליווערן פארשינדענארטיגע ווייטעמינן צו
אלע חלקים אינעם גוף .אויך נעמט עס אן אקטיווע טייל

די אפיציעלע רעקאמענדאציעס:
א געווענליכע מענטש דארף האבן  0.8גראם פון
פראטיען פאר יעדע קילא-גראם ( 2.20462פונט) וואס
מען וועגט .בשעת מען וואקסט וועט מען אבער ברויכן
האבן אסאך מער ווייל ווי געשמועסט איז די עצם
מציאות פונעם באדי געמאכט על פי רוב פון פראטיען.
דעריבער א ניי געבוירן קינד וועט דארפן האבן  2גראם
פאר יעדע קילא-גראם אויף וואג ,און גרעסער קינדער
וועלן זיך באגנוגען מיט  1גראם פאר יעדע קילא-גראם
וואס מען וועגט.

יעצט וועלן מיר גיין צו פעט:

אין די הורמאנס (.)Hormones
געזונטהייט פראפעשאנעלס עצה'ן ,מען זאל אינגאנצן
אוועקשטיין פון טרענספעט צוליב איר אומגעזונטהייט
פאר'ן קערפער .אויכעט זאל מען פרובירן אז די פעט
וואס מען עסט זאל זיין פון אונסעשורעדעט פעט
אנשטאט די סעשורעטעד פעט .און בכלל איז גוט
צוויסן אז די געזונסטע פעט איז מאנאאנסעשורעטעד
( )Monounsaturated Fatאון פאלאאנסעשורעטעד
( ,)Polyunsaturated Fatאיילבירטן אויל פארמאגט
זייער אסאך פון די געזונטע סארט פעטס.

דייעטערי פעט – Dietary Fats
פעט'ס איז צוזאמענגעשטעלט פון פעטטי עסידס
( ,)Fatty Acidsוואס איז געמאכט געווארן פון
דריי עלעמענט'ס ,קארבאן ( )Carbonהיידראדשען
( )Hydrogenאון אקסיגען ( .)Oxygenפעט'ס האט די
מערסטע קעלאריעס פאר יעדע גראם ,א סך הכל פון 9
קעלאריעס פאר א גראם פעטס.

אפיציעלע רעקאמענדאציעס:
קאלעסטראול זאל מען נישט עסן מער פון  300מילי-
גראם ( .)mgנישט מער פון דרייסיג פראצענט פון די
טעגליכע קעלאריעס וואס מען עסט ,זאל קומען פון
פעטס .און ס'רוב פון די פעטס זאל זיין אנסעשורעטעד

ס'איז פארהאנען פיהר סארטן פעט'ס:

דע

פעטס.

מי מנוחות אויסגאבע  • #8חנוכה תשע"ה

אמונה
חנוכה לעכט
דורך די

צווייפעל
בימים ההם בזמן הזה
יעדעס יאר ווען עס קומט חנוכה איז
דא איין זאך וואס איז נישט דא ביי קיין
שום אנדערע פון די ימים טובים ,דאס
איז די האלבע שעה וואס מ'זיצט ביי די
ליכט ,דאס איז כעין התבוננות שעות.
אקעי ,נישט ממש קיין גאנצע
האלבע שעה פער טאג מ'ברויך דאך
זינגען אויך ,אבער א גוטע פופצן מינוט
איז זיכער דא ,און אין די היינטיגע
וועלט ,איז פופצן מינוט טראכטן אויך
א סאך.
זיצענדיג אזוי ביי די ליכט פאריאר
האב איך געטראכט דעם געדאנק,
היצטערט האב איך עס אביסל
איבערגעארבעט ,ס'זאל פיטן אינעם
מי מנוחות( ,און היות חנוכה עסט מען
מילעכיגס ,האב איך עס געשיקט פאר
אונזער חשוב׳ער ניק ״מילכיגער״ ער זאל
עס מילכיג מאכן) ...
האבעך זיך אזוי מתבונן געווען,
וואס איז די ספעציעלקייט פון די נס
חנוכה? אונזער היסטאריע איז דאך
״נסים דורכגעווייקט״ ,יארן פריער האבן

מיר געהאט פיל גרעסערע נסים ,יציאת
מצרים ,קריעת ים סוף ,מלחמת סיסרא,
דוד עם פלישתים ,און נאך צענדליגע
מלחמות ,און אפילו ביים ערשטן
ביהמ״ק איז דאך אויך געווען פיל נסים
טאג טעגליך ,וואס איז די ספעציעלקייט
וואס מהאט אוועק געשטעלט גאנצע
אכט טעג!! פונקטליך ווי לאנג די נס
האט אנגעהאלטן.
האב איך געקלערט אזוי .בשנים
קדמוניות ,בימי האבות ,בימי יציאת
מצרים האבן די גוים אויך געגלייבט אין
העכערע כוחות ,זיי האבן אויך געזען
איבערנאטורליכע זאכן ,נאר זיי האבן
געדינט די זון ,די לבנה ,אדער אנדערע
געטשקעס .די מכשפים אין מצרים
האבן אויך צוגעשטעלט וואונדער,
יעדער האט געגלייבט אין א העכערן
כח ,אברהם אבינו האט מחדש געווען
אז סאיז נאר דא איין באשעפער ,און
משה רבינו ע״ה האט עס איבערגעוויזן,
משה רבינו האט איבערגעוויזן פאר יעדן
אז זיינע כוחות זענען איבער אלעם ,און
אז דער גא-ט וועם ער פארטרעט ,ער
איז דער עכטער גא-ט.
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בימי בית ראשון ,זאכן זענען נאך
געווען נאנט צו די ימי הנביאים ,זענען
די נסיונות נישט געווען צו מ'זאל בכלל
יא גלייבן צו נישט ,די נסיונות זענען
געווען צו מזאל ווערן פארקויפט פאר
די הצלחה פון די נביאי הבעל ,אדער די
ע״ז פון אשור ,אדער כישוף ,וכדו׳ ,יעדער
האט אבער פארשטאנען און געזען אז
ס'איז דא העכערע כוחות ,איינער דרייט
דא די רעדל ,און פון צייט צו צייט האט
מען געקענט זען במוחש אז ה׳ הוא
האלוקים ,אמאל ביי אלי-הו הנביא ,און
אמאל ביי אנדערע נביאי אמת.
ביים בית שני אבער ,האבן זיך אבער
די פילע נסים אויפגעהערט ,ס'האט
זיך שוין אנגעהויבן דעם ואנכי הסתיר
אסתיר פני ,עס האבן זיך אנגעהויבן
פרישע נסיונות ,די יוונים מיט די חכמת
יוונים האבן געלאכט פון העכערס ,די
חכמת יוונית ,חכמת פילאזאפיע מיט
די תורות פון אפיקורס האבן געלערנט
אז ס'איז נישט דא גארנישט ,דער עיקר
איז דער גוף ,דער עיקר איז די שטאנד
פונעם קערפער אויף די זיבעציג אכציג
יאר ,און דאס איז געווען באזירט אויפן
פראקטישן שכל ,פארשטאנד ,לאגיק.

הע

סהאט זיך אנגעהויבן די נייע ע״ז ,די
ע״ז פון "לאגיק" ,די ערשטע עבודה זרות
זענען בטל געווארן ,מיר פארשטייען
נישט היינט געהעריג די דעמאלטדיגע
תאווה ,אבער די ע״ז פון "פארשטיין
אלעס" און נאר ביז וויפיל איך פארשטיי
נאר דאס עקזעסטירט ,דאס האט זיך
דעמאלט אנגעהויבן.
דערנאך איז געווען א הפסק פון
קרוב צו צוויי טויזנט יאר ,ווילאנג די
נוצרים האבן געהערשט מיט מאכט
אויף די וועלט האט די שיטות פון
די פילאזאפים זיך נישט געקענט
פארשפרייטן ,ווייל יעדער כופר האט די
קירכע אויסגעראטן .און דאן האבן אלע
גוים אויך געגלייבט ,ממילא איז נישט
געווען אזוי גרויס די נסיון האמונה ביי
אידן ,כ'מיין ,ס׳זענען געווען גזירות שמד
מיט גירושים ,אבער דער ׳דעת׳ איז
געווען קלאר ,קיינער איז נישט מסופק
געווען אינעם אותו האיש וכדו׳ ,אין אז
דער ׳דעת׳ איז קלאר איז אלעס גרינגער.
די לעצטערע יארן האט די קירכע
פארלוירן די מאכט ,די נוצרים וואס
מיר לעבן צווישן זיי ,ווארפן אוועק מיט
עקל זייער רעליגיע ,זיי קערן זיך צוריק
צו די עפאכע פון די יוונים ,זיי גלייבן
נישט אין גארנישט ,אלעס ברויך מאכן
סענס ,נאר וואס מען פארשטייט דאס
עקזעסטירט ,פארגעטערן דעם גוף ,און
דער עיקר איז די שטאנד פון די פאר יאר
וואס מען לעבט.
קומט אויס ,אויב שניידט מען ארויס
די בערך צוויי טויזנט מיטל אלטער יארן,
זענען מיר אונז אינעם דירעקטן המשך
צו די גלות יון!
אין אנדערע גלות׳ן טרעפט מען נישט

וע

ווי אידן האבן זיך אזוי אויסגעמישט מיט
די גויאישע קולטור ,אונז טרעפן נישט
קיין 'מתבבלים' ,וכדו׳ נאר ביי גלות
יון ,ווייל די קולטור פון יון איז געווען
געבויעט אויף לאגיק ,אויף שכל ,נו ,נוצן
שכל ,דאס איז שוין א ריכטיגע נסיון,
ווייל ווען איינער שרייט קאמאן סענס,
איז זייער שווער צו רעדן קעגן ,כ'מיין
איך פארשטיי דאך אויך אז עס ברויך
אזוי צו זיין ,נאר איך גלייב אין העכערס
פון מיין שכל ,האבן פיל אידן אנגעהויבן
צוביסלעך צו פארשטיין ,און אנגעהויבן
צו לעבן מיטן מהלך אז נאר וואס איך
פארשטיי דאס איז דא ,ביז צוביסעלעך
זענען זיי געווארן די מתיוונים.
די דעמאלטדיגע מתיוונים מיט די
היינטיגע אפיקורסים זענען א דירעקטע
תוצאה פון די לערענונג וועלעכע לערנט
אז "נאר ביז וויפיל דיין מח באגרייפט
נאר דאס עקזעסטירט".
איי ,וויפיל מער די פארשטייסט אין
די בריאה ,אלץ מער שרייט די קשיא,
ווער האט דאס אלעס באשאפן?
און צוליב וואס האט ער דאס אלעס
באשאפן
אויף דיזע וויכטיגסטע קשיות,
ענטפערן די ׳לאגישע מענטשן׳ נישט
קיין לאגישע תירוצים ,ווייל אויב
ענטפערט מען אויף די קשיות -
לאגישע תירוצים ,הייבט זיך אן א
פרישע סעריע פון לאגישע זאכן ,וואס
דאס קען זיי מחייב זיין צו טון זאכן וואס
איז לשיטתם נישט שכל׳דיג און נישט
באקוועם....
(דיסקלעימער ,כבין נישט דא צו
קאנווינסן קיינעם צו גלייבן מתוך שכל
וחקירה ח״ו ,עיקר אמונתינו נבנה על

קבלות אבות ,כוויל נאר ארויסברענגען
מיין פוינט)
מפארציילט נאך ,אז דער חזו״א האט
זיך געטראפן מיט להבדיל בן גוריון שר״י,
האט ער געפרעגט בן גוריון צו ער גלייבט
אין גאט ,האט אים בן גוריון גענטפערט
אז יא ,פרעגט אים דער חזו״א צו דאס
איז אים עפעס מחייב ,זאגט ער אז ניין,
זאגט אים דער חזו״א ,דאן גלייבסטו
נישט ,עס קען נישט זיין אז א מענטש
זאל באמת האלטן אז סאיז דא א
באשעפער ,און סזאל אים גארנישט
מחייב זיין.
עכ״פ דאס אז ס'איז דא א מציאות
פון העכערס ,דאס איז פארשטענדליך,
איי ס'איז דא זאכן וואס דו פארשטייסט
נישט? איי סאיז דא זאכן וואס פיט
נישט אריין אין דיין שכל ? זאכן וואס
זעט נישט אויס לאגיש ?איז עס אבער
יא לאגיש!
אז כי לא מחשבותי מחשבותיכם,
אז דער באשאפער פון דעם מענטש
טראכט אנדערשט ווי דער מענטש
וועם ער האט באשאפען( ,פונקט
ווי דער מח פון א קאמפיוטער קען
נישט דערגרינטעווען די שכל פון איר
פאבריצירער ,ווייל זי טראכט אויף גאנץ
א אנדערע סיסטעם) די באגרעניצטע
שכל פונעם מענטש קען נישט
דערגרינטעווען די אומבאגרעניצטע
לאגיק פונעם באשעפער.
דער הייליגער מהר״ל מפראג (נתיבות
עולם) שרייבט ,פארוואס ווען מען זעט
א ת״ח זאגט מען ברוך שחלק מחכמתו
ליריאיו ,און ווען מ'זעט א גויאישע חכם
זאגט מען שנתן מחכמתו לבני אדם .איז
ער מסביר ,אז די חכמה פון אייבירשטן
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איז א חכמה אלוקי ,א נברא קען דאס
נישט באגרייפן ,די חכמת התורה איז
געבויעט מיט חכמת אלוקי ,דאס איז
נישט די זעלבע חכמה ווי איינס פלאס
איינס .אסאך טיפער!
ממילא א גויאישע חכם ,האט דער
אייבישטער אוועקגעגעבן חכמה ,דאס
איז געווארן נתגשם ,דער גוי ארבעט
מיט זיין גשמיות׳דיגע חכמה ,זאכן וואס
שטימען אים ,זאכן וואס ער באגרייפט.
משא״כ חז״ל האט דער אייבישטער
אפגעטיילט א שטיקל פון זיין העכערע
חכמה ,און זיי געגעבן די תורה ,די
חכמים נוצן די חכמת אלוקי ממש ,דאס
איז א חכמה וואס נישט אייביג שטימט
עס מיט די באגרעניצטע לאגיק ,סא
דאס איז די חילוק פון די ברכה.
מקען טרעפן אין חז״ל פיל זאכן וואס
ווייזט אז זיי אליין האבן געוויסט אז אין
די תורה איז דא זאכן וואס די שכל קען
עס נישט באגרייפן ,זכור ושמור בדיבור
א׳ נאמרו ,מקום הארון אינו מן המדה,
און נאך אסאך.

פעלד ,אלע נסים ביז דעמאלט ,האבן
אויף דעם נישט געקענט העלפן ,ווייל די
מתיוונים האבן געלאכט פון אלע נסים
מיט 'לאגישע און פראקטישע' טענות,
און די הסתר פנים האט זיך שוין געהאט
אנגעהויבן ,האבן אפילו די חשמונאים
זיך געדראפעט צו האלטן צו די אמונה
אויף גראדע ווענט.
נאר זעט אויס אז די ריכטיגע ישועה
איז נאך געווען ווייט ,דער אייבישטער
האט געזען אז דא גייט מען נאך זיין
פארוואגלט היבש לאנג אינעם ביטערן
גלות ביזן ומלאה הארץ דעה את ה׳ ,און
כלל ישראל וועט נישט קענען אזוי לאנג
ציען ווייל די הסתר איז צו גרויס ,האט
דער אייבישטער דעמאלט געגעבן פאר
די חשמונאים א אומשאצבארע מתנה,
א קלאר אויס דעם מח! געגעבן א שיין
אריין א קליינעם נס די נס חנוכה! און
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך,
דאס האט דעמאלט געגעבן א טרייב
אוועק אלע ספיקות אין די אמונה,
דאס האט צוריק געשטעלט די נסים
פון יציאת מצרים און אלעס וואס איז
געווען ביז דעמאלט ,דאס איז די גרויסע
שמחה מיטן נס חנוכה.

וואס ס'האט געהערשט א ביטערע
חשכות ,א תקופה וואס אזוי פיהל
אידן זענען נעבעך אוועקגעפאלן ,סאיז
געווען אזוי שווער ,אז דער אייבישטער
האט געמוזט שיקן עפעס א פונק ,א
נס ,צו העלפן די פאר ערליך געבליבענע
אידן זאלן זיך קענען האלטן.
בעטן מיר דעם הייליגן באשעפער,
העלף אונז זיך צו האלטן ,קלאר אונז
אויס דעם קאפ ,אזוי ווי די האסט זיי
געהאלפן זיך צו דערהאלטן ,מיר קענען
נישט אליין.
ווען רביה״ק איז באפרייט געווארן
כ״א כסליו תש״ה ,איז פארגעקומען
א סעודת הודאה אין בוקארעסט
ראמעניע ,דער ניאמצער רב זצ"ל האט
גערעדט דארט ,האט ער געזאגט,
מזאגט אין די הגדה מעשה ברבי
אליעזר ורבי עקיבא וכו׳ שהיו מספרים
ביציאת מצרים כל אותו הלילה ,עד
שבאו תלמידיהם ואמרו רבותינו הגיע
זמן קרי״ש של שחרית .״לילה״ איז דאך
מרומז אויף גלות ,און ״יום״ ווייזט אויף
ימות המשיח .די תנאים האבן א גאנצע
נאכט פארציילט ווי מ'זעט נסים במשכ׳ן
גלות ,דא א נס ,דארט א נס ,האבן די
תלמידים געזאגט ,רבותינו ,ס'איז שוין
נישט גענוג די קליינע נסים פון גלות,
הגיע זמן קרי״ש של שחרית ,מברויך
שוין די ריכטיגע ,די אמת׳ע התגלות.

[מקען צולייגן ,אז בעצם אין
גוי׳אישע חכמה ,ווי שפעטער די דור
איז ,אלץ קלוגער איז מען ,ווארום
מען באזיצט דאך שוין די חכמה פון די
פריערדיגע ,משא״כ ביי חכמת התורה,
ווי שפעטער מיר זענען ,ווי ווייטער מיר
זענען פון מעמד הר סיני ,ווי ווייטער
מיר זענען פון אידן וואס האבן געלערנט
תורה ווי סברויך צו זיין ,ווי מער מיר
זענען נתגשם ,אלץ מער ווערט די שכל
התורה ווייטער און פרעמדער פון אוז].

היינטיגע צייטן גייען מיר נאכאמאל
אריבער די זעלבע שווערע צייטן וואס זיי
זענען אריבער ,גלות הדעת ,די נסיונות
אין די אמונה איז גרויס ,די גויאישע
קולטור די גויאישע מהלך המחשבה,
דרינגט אריין טיף אין אונזערע רייען
דירעקט און אומדירעקט ,מיר ברויכן
זיך דראפענען זיך צו די אמונה אויף די
גראדע ווענט ,יעדער לפי מדריגתו.

אלזא בעטן מיר איצט ,מיר ברויכן
היצט א התגלות ,אבער זאל שוין זיין די
ריכטיגע התגלות.

עכ״פ ,מיט די ע״ז ,אז אלעס מוז
מען פארשטיין ,מיט דעם האבן די
חשמונאים געהאט א גאר א שווערע

אלזא ,ווען מיר קוקן אויף די
ליכטעלעך ,דאס טראגט אונז צוריק צו
א ענליכע שווערע תקופה ,א תקופה

זאלן מיר שוין טאקע זוכה זיין צו
די ריכטיגע התגלות ,בביאת גואל צדק,
בב״א.

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

זע

חנוכה מיט ר'
דארף...
נטע'ן אין ָ
נשמה
די גאנצע אויר וואס מ'זעהט איז פול
מיט פאלענדע שניי וואס פאלן אראפ
פון די הויעך .צופיהל מער זעהט מען
נישט ,נאר קליינע ווייסע קריסטאלענע
מתנה'לעך פון הימל .ס'איז יעצט כמעט
טונקל נאכט .די לבנה באווייזט נישט
איהר ליכטיגקייט ווייל ס'איז באדעקט
מיט וואלקענעס.
די שניי פערוועלעך פאלן גאר
געמוטליך פאר מיינע אויגן איינס נאכן
צווייטן נאך און נאך ווייטער אן קיין
אפשטעל .און זיי רירן זיך טאקע נישט
אן .נאר אויף עפעס אן אופן ריקן זיי זיך
אפ איינער פונעם צווייטן
מיט יעדן דורכגייענדיגן מינוט ווערט
די גיסטע מיינער מער און מער די
זעלבע ווי די וועטער אינדרויסן .רואיג
און פארדעקט .נאר שניי .איבעראל שניי.
די ווינט בוזשעוועט נישט .דאס איז א
רואיגער תמידיות'דיגער אנגענעמער
כסליו שניי.
די מצב באנעמט מיר פון אלע זייטן
און קריכט אריין ביז די אינעווייניגסטע
מחשבות און געדאנקן .און זיי אויך ווערן
באדעקט מיט די אטמאספערע וואס
הערשט אינדרויסן ארום און ארום און
ארויף אויף מיילן ווייט .זיי ווערן אויך ווייס
און פאזיטיוו .שטיל און איינגעמאכט.
דארף שטייט זיך א
אין א ווינקל אין ָ

חע

געביידעלע ,וואו ר' נטע זיצט דארט
און ארבעט אויס לעדער .שעה נאך
שעה ,טאג נאך טאג .יאר נאך יאר,
ארבעט דארטן אונזער ר' נטע מיט
זיינע פארשידענע ארבעטס געצייג,
און ארבעט אויס לעדער .ער מאכט
דערפון פארשידענס ,מיט זיין גאט
געבענטשטע הענט .פויערן פון ארום
קומען קויפן פון ר' נטע'נן זיינע קליידער,
היטן ,ועוד ,ועוד.
איך קום אריין אינעווייניג אין דעם
כמו פאבריק .א פייער וואס ברענט
אינעם אויווען מיט אן אימפעט הייצט
פיין אן דעם פלאץ און פארשפרייט א
ווארעמקייט ארום און ארום ,אדורך און
אדורך.
א בא'טעמ'טער לולקע גערוך איז
פארשפרייט אין דעם גאנצן הייזקע און
עפעס א מין רואיגקייט באנעמט דאס
פלאץ .כמעט ווי אינסטינקטיוו ציה איך
אריין אפאר מאל דעם איינגענעמען
געשמאקען טאבאק גערוך .איך ווער
רואיג און צעפרידן .קיין דאגות קיין
פראבלעמען ,נישט מיטן עבר נישט
מיטן עתיד ,נאר דער איצטיגער הווה
אינעם ביידל פון אונזער ערליכער ר'
נטע.
די דאך און די ווענט זענען האלץ גוט
באשמירט מיט ּפעך.

מיין בליק דרייט זיך ארום און
איך באטראכט איינס ביי איינס די
פארשידענע ארבעטס געצייג וואס
ליגן אוועקגעלייגט מיט א רעלאטיווען
ארדענונג ארום און ארום .אויבן און
אונטן .און אויך אויף די שעלווס וואס
ר' נטע האט צאמגעשטעלט עפעס א
מאל אין איינע פון זיינע הארעוואניע
טעג .א רייבער דא .א קראצער דארט.
אן ארויפגעבויגענעם טשוואק און אויף
דעם איז אנגעהאנגען א געוויסער
מעסערל ,מיט א דיקען האלצערנעם
הענטל ,גרייט מ'זאל איהם נאכאמאל
אראפנעמען פון דארט .אויפן הענטל
פונעם מעסערל קען איך מערקן אז
דאס איז שוין גענוצט געווארן גאנץ א
לאנגע תקופה .אסאך הויט זענען שוין
דערמיט געשניטן געווארן.
איך בין זיכער בלי שום ספק ,אז
אלע ארבעט געצייג וואס איך זעה
הענגן און ליגן ארום און ארום איז א
חלק פון ר' נטע'ס נשמה .איך קען
זאגן מיט א זיכערקייט אז נישט נאר
זיי האבן ניצוצות פון זיין נשמה נאר
זיי באלאנגען אינגאנצן דייקא נאר צו
איהם .און זיי פארציילן זייער שטארקער
באקאנטשאפט און שייכות וואס זיי
האבן מיט אונזער ר' נטע'נן.
אט נעמט ר' נטע א גרויסן רולער לייגט
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איהם אוועק אויפן אויסגעשפרייטן
הויט ,באצייכענט מיט א געוויסער
פארב דעם גענויען פלאץ ,און באלד
דערנאך ווערט די פעל געשניטן אויף
גרעסערע ,קלענערע און נאך קלענערע
שטיקלעך.
די הענט פון ר' נטע פארציילן מיר
אסאך .זיי שלעפן מיר מיט כח אריין אין
אן אנדערער וועלט וואס איך האב נאך
קיינמאל נישט געזעהן .פון וואו ווייס איך
וואס מיט דעם ר' נטע האט פאסירט
נעכטן און א צייט צוריק .וויאזוי ווייס איך
זיין מצב ארום און ארום ,אלעס נאר פון
די הענט זיינער? אבער אזוי איז עס.
אויפן טיש אין די זייט ליגט א תהלימ'ל,
א ברוינער .יעדעס בלעטעל עקסטער
איז ערגעץ אנדערש אפגעריסן א
שטיקל .יעדעס בלעטעל שטעקט זיך
ארויס.
אהינציער שטייט א שולחן ערוך אורח
חיים חלק א' ,מיט נאך און נאך ספרים,
און ספרים'לעך .אלטע און גאר אלטע.
איך עפן אויף דעם אלטן תהלים
צום אנהייב .איך זעה די ווארט "אשרי"
אריינגעדרוקט מיט גרויסע אותיות.
איינגעפרעימט אין די שענסטע פרעים
וואס דער דרוקער האט נאר געקענט
ארויסגעבן .בלאט נאך בלאט האב איך
מיט ערהעפורכט געמישט ,באטראכט
זיינע פלעקן ,זיך איינגעקוקט אין
אט דעם תהילימ'ל וואס איז שוין
אומצאליגע מאל אויסגעזאגט געווארן
דורך ר' נטע'ס מויל .ווייל ווען ער האט
געהאט אפילו אביסל צייט ביים ארבעט,
האט ער עס אויסגענוצט צום תהלים
זאגן .און צום לערנן
בשעת'ן זאגן איז די גאנצע וועזן
זיינער איין שטיק געזאגעכץ .אינגאנצן
אריינגעטונקען אין די ווערטער פונעם
תהלימ'ל .און יעדעס ווארט ווערט
ארויסגעזאגט מיט התרגשות און טיפע
געפילן .ה' חזקי ,ה' סלעי ,ומצודתי,

ומפלטי ,קלי ,צורי ,אחסה בו ,מגיני ,וקרן
ישעי ,משגבי ...אתה ה' לא תכלא רחמיך
ממנו חסדך ואמיתך תמיד יצרוני.
אלעס ארום איז יעצט אפס ואין.
ס'איז גארנישט פארהאנען אחוץ.
יעצט איז דא נאר איין זאך ,א ר' נטע
מיט א תהילימ'ל אין זיינע איידעלע
הענט ,וואס גיסט זיך אויס דאס הארץ
פאר זיין באשעפער וואס האט איהם
אנידערגעשיקט דא אינעם דארף אלץ
א לעדערער אויסארבעטער.
אויפן וואנט ערגעץ וואו הענגט א
זייגער אויף א טשוועקעל .איך הער
זיינע קלאפן מיטן ריטעם פון דעם
סקונדע .טיק! טאק! טאק! טיק! .מיט
א שטארקער שטאלענעם רואיגקייט
טיק! און ווייטער א סקונדע טאק! און
גייט ווייטער מיטן מאנאטאנישן טיק!
טאק! טיק! טאק! איך הער ממש ווי דער
זייגער זאגט מיר :מענטשעלע דו ביסט
דא אין א דארף אמאל ...אמאל ...לאנג
צוריק ...נישטא גארנישט נאר מנוחה...
מיט הארץ און געפיהל ...טיק! טאק!
טיק! טאק!...
ר' נטע ווייסט נישט פון גארנישט זיין
מח איז אינגאנצן מקושר צום שיויתי ה'
און ער איז פארנומען מיט זיינע לעדער
וואס ער ארבעט אויס .דאס פיהרט
איהם פון מינוט צו מינוט אין זיין ארבעט.
מיט שווייס און מיה ארבעט ער
פלייסיג .ער שניידט ,רייבט ,ציהט ,ווייקט,
הענגט ,בייגט ,נייט ,און אזוי ווייטער.
ביז ס'קומט ארויס שיינע היטן ,שיינע
קליידער ,מיט נאך און נאך פארשידענע
זאכן .געוואנדן וואס מ'באשטעלט ביי
איהם .און די פויערן צאלן איהם שיין,
ווייל זיינע זאכן טרעפן חן אין זייערע
אויגן.
א יוד א יודע ספר קוקט ער מיר אויס
צו זיין אונזער ר' נטע .ער פארשטייט
וואס אזוינס חנוכה באדייט .ער ווייסט
אז ער איז אויף די וועלט געקומען מתקן

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

צו זיין א שליחות .און זעהט אויס אז
ארבעטן מיט לעדער איז א חלק פונעם
שליחות.
פון די פענסטער פון דעם הייזקע זעה
איך אז אינדרויסן פאלט נאך אלץ א שניי.
גאר ווייטער דארט ארויפציהר זעה איך
נאך הייזקעלעך צושפרייט .קוקט אויס
פון דעם זעלבן אמאל...
דער ר' נטע איז א פלאם פייערדיגער
יוד .אינעווייניג אין איהם קלאפט א
קאכעדיגער הארץ צו תורה ומצוות.
און זיין נשמה ציהט ווי א מאגנעט צום
גרויסן באשעפער וואס האט איהם
דא אין דארף ,און אין דעם הייזקעלע
אראפגעשיקט...
נישט הויעך און נישט נידריג איז
אונזער ר' נטע'ס געשטעל ,נישט
דאר ,אבער אויך נישט צו ברייט .ער
פארמאגט א שווארצן רינדיגען גאנץ
קליינעם ברייטן בארד ,און א היפשע
פאר ווייסע הערעלעך זעה איך אויך
דארט אריינגעמישט איבעראל .די
שנויצן זיינער באדעקט גאנץ איבער די
ליפן .א גרויסער וואלענער טלית קטן
מיט דיקע ציצית וואס גרייכן שיער
נישט ביז דער ערד רינגלען איהם ארום.
טונקל גרויע דארפישע הויעכע שיך,
שווארצע הויזן וואס קומען אראפ
נאר ביז נאכן קני ,און איז דאן מיט
שטריקלעך גוט פארבינדען ,די העמד
איז אויך פארבינדן מיט שטריקלעך
חוץ דעם אויבערשטען שטריקל וואס
ר' נטע לאזט צוליב א סיבה אפן .טיף
קלוגע בליציג אנטשלאסענע טונקל
ברוינע פארפלאמטע אויגן ,שווארצע
ברעמען ,יעדעס הערעלע פון זיין
בארד איז פאר זיך א גלאנץ .א דריי
פיהר טיפע כוואליע קנייטשן לענגאויס
דעם שטערן .א גרויסן לכתחילה'דיגן
קאפל .און צוויי אנגעפיהלטע שווארצע
פיאות קומען אראפ פון ביידע זייטן
מיט שטאלץ .זיינע תנועות ,זיינע טריט

טע

און אלע זיינע באוועגונגען איז מיט א
רושם פון שטארקער זיכערקייט ,אז ער
ווייסט זייער קלאר וואס ער האט צו
טון ,און ער האט נישט קיין ספיקות און
קווענקלנישן.
דאס פנים זיינער לייכט און
שטראלט אלעמאל מיט א געוויסער
באהאלטענעם געהיימניס .א סוד.
דהיינו אז מ'זעהט כמעט גארנישט פון
דרויסן נאר דאס זעהט מען אז ס'איז
פארהאן מער  -אסאך מער אינעווייניג.
און דער ר' נטע האט געוויסט אז ער
האט דעם סוד ...און דאס איז דער סוד
פון אן ערליכער יוד וואס זעהט השגחה
פרטיות תמיד ...וואס זעהט ווי איין
גרויסער מעכטיגקייט פיהרט אלעס
מיט א פונקטליכקייט מיט השגחה
פרטית...
איך טרעף דא א כמו בענקל ,וואס
לאזט זיך גאנץ געשמאק זיצן דערויף
ווייל אלע בענקלעך איז באדעקט
מיט ווייעכן געשמאקן לעדער .און
איך באטראכט ווייטער ר' נטע ,וויאזוי
ער ארבעט מיט זיינע לעדער מיט א
געטריישאפט.
איי ,היינט נאכט איז דער ערשטער
ליכטעל חנוכה .רופט ער אויס ...איי
חנוכה .א ליכט .א ליכטיגקייט .איי איי
חנוכה חנוכה .די ליכטעלעך .איי די
הייליגע ליכטעלעך .איהר נשמה'דיגע
ברען ,זינגט ער זיך אונטער מיט
א בענקענדיגער ניגונ'דל אינגאנצן
פארקאכט" .איך דארף אהיים נעמען
דאס אויל" זאגט צו זיך ר' נטע...
ר' נטע גיט זיך א הייב אויף פון זיין
צאמגעשטעלטן הילצערנעם בענקל
מיטן רינדעכיגן זיצער באדעקט מיט
פיינעם לעדער און שטייפע פיסלעך
מיט קנעכלעך קניפן.
אינעווייניג ביי איינע פון די ווענט אין
דעם ארבעטס פלאץ פון אונזער ר' נטע,
זעה איך איז פארהאן א טיר .א טיר וואס

פ

עפענט ווארשיינליך אויף צו נאך טיפער
אריין .זעהט אויס צו א קאמערל ,איך
האב פריער געוואלט אריינגיין זעהן וואס
דארט טוט זיך .איך בין זייער נייגעריג
אויסצוגעפונען ,און יעצט גייט אונזער
ר' נטע צו צו יענעם טיהר ,ער עפענט
עס .א הייזעריגער קרעכץ הערט זיך
אלץ דער ברוך אתה בבואך געזאנג .א
קרעכץ פון א טיר וואס הענגט שווער
אראפ אויף די אלטע פאראסטעטע
אנגלען .דער טיר פארציילט מיר זיינע
פערזענליכע איבערלעבענישן וואס ער
איז דורך זייט אפאר פויערן האבן איהם
דארט אויפגעהאנגען יארן פריער.
די גערוך פונעם קאמער ענטפאנגט
מיר .לאמיר זעהן וואס אזוינס טוט
זיך דא טראכט איך צו מיר בשעת
איך גנב'ע אריין מיינע בליקן .א ליכטל
ברענגט ר' נטע אריין פון אינדרויסן
וואס ווארפט א שוואכער שיין אינעם
קאמער .איך זעה די שאטענעס ארום
און ארום וואס טאנצן צוזאמען מיטן
ליכטל .מ'קען נישט זעהן צופיהל אינעם
קאמער יעצט .איך זעה נאר קוים קוים.
און אפילו איך קוק זייער שטארק מיט
די מערסטע צועפענטע אויגן געלונגט
מיר נישט צו זעהן מער ווי נאך אביסל
וואס קוקט מיר אויס צו זיין פעק מיט
זעק אבער נישט צופיהל מער ווי דעם.
אונזער ר' נטע קריכט אריין און ווערט
פארשוואונדען אין דער טונקעלקייט
פונעם קאמער צו עפעס א ווינקל
דארט .איך הער ווי ער נעמט אפיהר
עפעס א חפץ .און קומט צוריק מיט
א שמייכעלדיגן געזיכט .ס'דאכט זיך
מיר אז ס'איז א שארבענעם אדער
אייזערנעם באטל .שפעטער האב איך
געזעהן אז דאס איז פון צעבויגענעם
בלעך .א ליכטיגקייט זעהט זיך אויף
זיין פנים .ער איז אזוי פרייליך מיט זיין
בלעכענעם באטל אויל .ער לייגט דאס
אוועק ביים ווינקל פון טיש .און נעמט

צוריק ארויס דאס לעכטל פונעם
קאמער ,פארמאכט דעם טיר ביזן סוף.
קנאק.
מ'זעהט קלאר ווי ס'קאכט אין איהם.
ער עפענט אויף א רמב"ם הלכות חנוכה,
און פארטיפט זיך דערין .נעמט אפיהר
זיין לולקע ,ציעט אריין ,און קנוילן רויעך
פולן אן די לופט ארום איהם .איך טראכט
צו מיר צו איך בין נישט יעצט אין די ת"ק
יארן און איך זעה אן אלט פארצייטישער
יוד .אזוי האבן זיי אויסגעזעהן?
א קלאפ אויפן טיר הערט זיך ,ר'
נטע פארמאכט זיין רמב"ם ,און הייבט
זיך אויף מיט א קרעכץ ,גייט צו צום
טיהר .די טיר פון די פאבריק/געשעפט
עפענט זיך אויף .ס'קומט אריין א
פויער אינגאנצן אנגעשנייט ,מיט א
לאנגען בארד ,אנגעטון אויפן קאפ א
רינדעכיגע קוטשמע ,איך הער איהם
רעדן א שפראך וואס איך פארשטיי
נישט דערפון קיין איין ווארט .ר' נטע
ענטפערט איהם עפעס ווייטער מיט
דעם זעלבן שפראך וואס יענער האט
אנגעהויבן .יענער נעמט ארויס פון זיין
טאש אביסל געלט און געט עס איהם
אהין .דער פויער גריסט איהם מיט
אפאר אומפארשטענדליכע ווערטער
און גייט זיך ארויס ,די טיר ווערט
פארמאכט און די ווארעמקייט נעמט
ווידער אן די מאכט אינעם הייזקע...
איך ווער רואיגער און ווייטער גרייט צו
באטראכטן דעם ר' נטע.
דער ר' נטע זעה איך גרייט זיך צו
גיין ,ער נעמט די אויל פון טישל לייגט
עס אריין אין א זוטשקע ,נאך אפאר
זאכן שטופט ער דארט אריין .טוט זיך
אן אויפן קאפ עפעס איך ווייס נישט
פונטליך וואס דאס איז ,זעהט מיר אויס
ווי א מין קוטשמע וואס ער האט זיך
עס אליין אויסגעארבעט .פון וועם האט
ער זיך צו שעמען .ער לעבט עכט פאר
זיך .ער טוט זיך אן זיין מאנטל .אזא
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מאנטל וואלט איך געבעטן ער זאל
מיר אויפנייען ,ווייל וויבאלד דער ר' נטע
האט געארבעט מיט לעדער האט ער
אויך פאר זיך געמאכט א מאנטל און
אויפן מאנטל האב איך דערקענט די
פאכמאנישקייט פון זיינע גוטע הענט.
ס'איז געווען גאר גוט אויסגענייט .און
געניט געמאכט.
פון די אויווען הער איך די צאנקעריי
פון האלץ וואס געבן זיך איבער צום
פייער .צאנק נאך צאנק .איך וויל נאך
נישט אוועקגיין פון דא .איך וויל נאך
אריינאטעמען די הייליגע לופט פון
דעם אלטער אמאל .כ'וויל נאך זאגן
א קאפיטל תהלים אין דעם אלטן
אויסגעבעטענעם תהילים .כ'האב נאך
איינמאל געוואלט פיהלן די ארבעטס
געצייג .און אפשר אפילו בעהטן א
שטיקל לעדער אדער פעל.
מיט א רואיגען געמיט כאפט ער און
דרייט דאס קלאמקע מיט די רעכטע
האנט בעת ער האלט די זוטשקע אינעם
לינקען .און עפענט אויף די טיר .די טיר
עפענט זיך דאס מאל דורך ר' נטע'ן
אליין .א קאלטער ווינטל קומט אריין
פונדרויסן .און די פייער פלאמען אינעם
אויווען לויפן דערשראקענערהייט אהין
און אהער.
איך האב איבערגעלאזט הונטער מיר
דאס קלאפן פונעם זייגער .איך האב מיך
געוואונדערט פאר וועם ס'וועט קלאפן
פון יעצט און ווייטער ,קיינער איז דאך
נישט דארט איבערגעבליבן.
שניי פערוועלעך .איבעראל .וואו איך
קוק .די ווייטסטע אויפן האריזאנט און
די העכסטע אויף ארויף איז פאלענדער
שניי .די בריאה שלאפט .די ביימער
זענען מקבל די שניי אן קיין ברירה.
די בלעטלעך האבן זיי שוין פון לאנג
פארלוירן .נאר אנטבלויזטע צווייגן זענען
זיי איבערגעבליבן.
ווען איך בין ארויס מיט ר' נטע האט

שוין אפגעשנייט א שיין שטיקל צייט און
אלעס איז יעצט ממש באדעקט .מיט א
ווייסן צודעק וואס מאכט ליכטיג דעם
טונקלען נאכט .אוי גאט .מ'זעהט דיך
קלאר .טו פארוואס אפילו זארגן?
ר' נטע שטעלט גיכע טריט איינס נאכן
צווייטן .א שטילער גערויש הער איך פון
אונזערע טריט ,איך גיי איהם נאך ...נישט
וואוסענדיג וואו אהין ער גייט...
מיר גייען שוין אזוי א גוטע פאר
מינוט אויף געדרייטע וועגן .ווען די שניי
קלאפט אין פנים .און אט נעם איך אן אז
ער גייט צו עפעס א הייזקע ,ווייל איך
האב באמערקט ווי אונז קומער נענטער
און נענטער צו א פלאץ פון דריי הייזער
וואס ליגן אפגעריקט איינס פון צווייטן...
היבש שטיל איז געווען די אומגעגענט
ארום אבער איך הער קלאר רעדן .איך
פארשטיי אז עפעס ווארט אויף מיר צו
זעהן .און אט זעמער דא.
לויטן אויסקוק פון דרויסן פארשטיי
איך אז דאס איז א קליין שוהל'עכל ...די
שוהל פונעם דארף וואו אונזער ר' נטע
דאווענט.
דער ר' נטע וואוינט טאקע אין א דארף
אבער מנין איז יא דא .א פערצן יודעלעך
וואוינען דא אין דעם דערפעלע...
מיר קומען שוין באלד אן צום שוהל
זעה איך ר' נטע'ן זיך איינבייגן .איך זעה
אז ער נעמט אביסעלע שניי און וואשט
זיך אפ דערמיט זיינע הענט...
די טיר פון שוהל איז אן אלטער
שווערער טיהר וואס מ'דארף נוצן א
היבש ביסל כח עס צו עפענען ...מיר
קומען אריין אינעם שוהל ...ר' נטע
שאקעלט אזוי מיטן קאפ אהין און
ארויפציהר ,און באגריסט זיינע דארפ'ס
פריינד ,ווען זיי גריסן איהם צוריק זייער
פריינטליך .אן אלטער גערוך קומט מיר
אנטקעגן און רייסט זיך אריין בעל כרחי
אין מיין נאז .אלעס איז דא אזוי אלט.

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

יעדעס טיש באזונדער איז אנדערש
געבויעט ווי א טיש וואס דערנעבן.
די שוהל דא איז פיין אנגעווארעמט.
זעהט אויס אז די היזיגע דארפ'ס אידן
האבן גענוג העלצער וואס זיי האקן
אראפ פון די ביימער ארום ...באלד זעץ
איך מיך אראפ אויף איינע פון די בענק.
זיך אביסל אפצורוהען.
א ווארעמקייט נעמט מיך ארום .ס'איז
פיין ליכטיג דא אין שוהל ,פון אזויפיהל
ליכט וואס הענגען איבעראל .אפאר
מענטשן קומען נאך צוגיין .מיינע אויגן
באמערקן דעם ספרים שאנק וואס
שטייט ביי איינע פון די ווענט .און איך
גיי אהין עס צו באטראכטן ...איך זעה ר'
נטע'ן קומען צום שאנק...
דא אינעם שאנק ליגן אפאר אלטע
סידורים .די בלעטער זעען אויס
רעלאטיוו פריש .די אידן דא האבעך
נישט קיין צייט צופיהל צו באטראכטן.
זיי זעען אויס וואוילע דארפסלייט.
פלייסיגע ארבעטער .רעדן צווישן זיך
א משהו אן אנדערע יודיש אבער איך
פארשטיי עס גאנץ כמעשה...
אסאך מיני סידורים זענען דא אינעם
שאנק .גרויסע און קליינע ,דיקע און
דינערע ,און פארשידענע קאלירן .איך
דאווען מיט מיטן ציבור .ס'איז שוין
נאך מעריב .דער שמש פון ביהמ"ד
צינד ליכט .און רופט אויס עפעס .איך
פארשטיי נישט וואס .דער ר' נטע זעה
איך גייט שוין ארויס ,גיי איך איהם נאך.
מיר קומען ארויס פון שוהל ,א קעלט
נעמט מיר ארום .די שניי זעצט ווייטער
פאר ,און ס'דאכט זיך מיר אפילו אז די
שניי ברעקלעך וואס פאלן אצינד איז
אביסעל גרעסער ווי פריער .ר' נטע
שלעפט אראפ זיין כמו קוטשמע ביז
איבערן בריקל פונעם נאז .און אין די
זייטן ביז איבער די אויערן .ער האלט אין
האנט זיין זוטשקע מיט זאכן און גייט.
איך גיי נאך איהם אין די טונקעל פון

אפ

די נאכט ווען שניי הערט נישט אויף צו
פאלן אויף אונז.
טריט נאך טריט נאך טריט ,און אט,
מיר קומען אן צו אן איין שטאקיגע
הייזקע .וואס זיצט א משהו שיף
איינגעגראבן .א ליכטיגקייט שפארט
ארויס פון די באהאנגענע פענסטערס
מיט די לאדענס .איך האב שוין נאר
געוואלט אריינגיין פטור צו ווערן פון
די קעלט ...ווי איך קום נענטער הער
איך שעפשן .און איך הער א שטילער
שמועס צווישן צוויי .א בחור'ל און א
קינדערישער קול'כל.
ר' נטע קומט אריין אין פאר צימער.
איך באמערק די מזוזה אויפן טיר.
זעענדיג ר' נטע'ן אהין פירן זיין האנט .ער
קלאפט אפ זיין שוך א גוטע פאר מאל,
און אויך אלע זיינע קליידער.
איך קום אריין אינעם הייזקע .ס'איז
שיין באלאכטן .הערליך .א היימליכקייט
איז פארשפרייט אויפן גאנצן הויז פון די
פייער וואס ברענט און פלעמעל'ט דארט
אינעם אויווען .און דער ווארימקייט
דערגרייכט ביז יעדעס פארשטופטער
ווייטסטער ווינקל און דרינגד אדורך
יעדעס איינציגסטער צעל פון מיין
קערפער .און נעמט איבער מיינע
גלידער און מיין נשמה .די ריח אפילו
ס'איז טאקע אלט ,איז עס אבער פארט
זיס און גן עדנ'דיג .די מצב דא האט א
העכערער באדייט ,א באדייט פון יודישע
קינדער וואס ס'פעהלט זיי גארנישט,
ממש גארנישט .ווייל זיי פארלאזן זיך
שטארק אויפן אייבערשטען וואס גייט
מיט -מיט זיי אויף טריט און שריט.
די האלץ אויף וואס איך טרעט לאזט
זיך הערן ,יעדע טריט ענטפערט מיט אן
אנדערן ניגון.
די שטומע פונעם שעפשענדן קול
האט מיך פריער באנומען ,אבער יעצט
הער איך אויך די ווערטער וואס ווערן
ארויסגעזאגט פון די עקרת הבית וואס

בפ

זיצט אין א ווינקל" .הייליגער גאט פון
אברהם און גאט פון יצחק און גאט פון
יעקב אונזערע אבות הקדושים ,און
ווי עס פאלט אויף אונז דער הייליגער
יו"ט חנוכה און מיר זענען נאך אין גלות
פארטריבן צווישן די פעלקער .ווי א
שעפעלע צווישן זיבעציג וועלף זענען
מיר ארומגענומען ,דערבארעמדיגער
פאטער ,דערבארעם דיך אויף אונז,
דערבארעם דיך אויף מיר דערבארעם
דיך אויף מיין מאן און אונזערע
קינדערלעך און אזוי ווי מתתיהו כהן
גדול האט מיט אן אייפער זיך געווארפן
פאר דיין הייליגן ווילן און דו האסט
איהם געראטעוועט פון אונזערע פיינט...
אז אונז זאל מיר זוכה זיין צו צינדן די
ליכטעלעך מיט פרייד”...
איך פארשטיי אז ס'איז א תחינה וואס
זי זאגט ,אזוי הארציג ,אזוי הייליג ,אזוי
געהויבן ,איך פיהל ,אז דאס איז אמת'ע
גייסטישע לעבן ,די חנוכה איז אזא
שטארקער מציאות.
אויפן טיש באמערק איך ליגן א
גרויסער ספר איך געב א קוק זעה איך
גאלדענע ווערטער "שני לוחות הברית"
אויפגעשריבן אויפן דעקל ,א של"ה
הקדוש.
אנטשולדיגט ,איך זעה דא גאנץ א
קליינעם זילבערנעם מנורה ,ממש ווי
דאס וואס מיר האבן היינט .אבער
גאנץ אפגענוצט זעהט אויס אז ס'איז
א ירושה .און אין די זייט שטייט א פאס
וואסער.
דער ר' נטע קומט הונטער מיר ער
עפענט די טיר און ס'ענטפאנגט איהם
זיין טאכטער'ל .ער גריסט איהר א גוטן
חנוכה .זיין טאכטערל שטייט דארט מיט
אזא צניעות אין די זייט און ענטפערט
צוריק מיט חנ'עוודיגן שמייכל פון א
אידישע טאכטער א גוטן חנוכה טאטי.
האסט געברענגט די אויל? און באלד
באמערקט זי עס אין טאטענס הענט.

איך קוק מיך ארום און זעה ,די גאנצע
הויז באשטייט פון דריי עיקר שטובער,
איין גרויסער שטוב ,מיט נאך צוויי
קלענערע שטובער אין די זייטן ,דער
גרויסער שטוב דינט ווי דאס וואס מיר
רופן דיינינגרום און דאס איז אויך א
שלאף שטוב מיט א ספרים שטוב .דארט
אויף יענעם האלצערנעם בענקל ביי
דעם וואקעלדיגען אפגעשפענדלטער
טיש זיצט ר' נטע און לערנט ביז אין די
טיפע שעות פון דער נאכט.
ר' נטע'ס שיינענדער פנים מאכט
ממש לעכטיג דאס הויז .זיין געזיכט
שטראלט ,מיט אזא מין שמחה .ס'איז
עפעס אזוי נאטורליך ,איך דארף זיך
נישט דערמאנען אז יעצט איז חנוכה,
איך שפיהר עס.
דארטן שטייט א שאנק .נישט קיין
מעבל איז עס .א פשוט'ער שאנק.
צאמגעקלאפט פון א פאר ברעטער .איין
פיסל איז אין די לופט .אין די שאנק זעה
איך ליגן אלעס וואס ס'פעהלט אויס צו
נוצן אינעם הויז פון צייט צו צייט .אויך די
מנורה שטייט דארטן גרייט פארן באנוץ.
א רעלאטיוו גאנצע מנורה אבער היבש
קנייטשן און זעצעס .דער טאטע ר' נטע
גייט צו צום שאנק ,און נעמט פארזיכטיג
ארויס די מנורה.
ער לייגט אוועק די מנורה ביי איינע
פון די פענסטער ,איך פאר'חלום מיך
ווייטער ,אויף די פאלענדער שניי
ארויסקוקענדיג פון פענסטער.
די בחור'ל כאפט אן די מנורה פעסט
ס'זאל זיך נישט שאקל'ן ,בעת ר' נטע
נעמט אפיהר זיין בלעכענעם באטל
מיט א שטארקע פארזיכטיגקייט ,ווי
איינער וואס כאפט אן א טייערער חפץ
וואס ער האט ענדליך געקויפט ,און ער
גיסט אריין אויל .די אויל פליסט זייער
גערן ארויס פונעם באטל ,אריין אינעם
האלטער'ל .נישט צופיל אויל האט ער
אינעם באטל ,און נאך ווייניגער גיסט
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ער ,קוקט אויס אז ער האט כמעט
נישט קיין אויל ,נאר ער האט זיך פשוט
אפגעשפארט במשך א גאנץ יאר ,פון
פאריאר זאת חנוכה ביז יעצט ,יעדע וואך
נאך אביסעלע און נאך א טראפקעלע
ביז ס'האט זיך פארזאמעלט א היבש
ביסל אויל .אויך וואטע פארן קנויט זעה
איך דארט אנגעגרייט פון פריער.
איך באטראכט ר' נטע ווי ער עוסק
מיט די מצוה פון הדלקת נר חנוכה ,און
איך זעה אז ער מאכט כמעט נישט קיין
תנועות ,גאנץ רואיג און סאליד ,אבער
מ'קען זעהן אין איהם א חיות ,ס'לעבט
אינעווייניג ,מ'קען זעהן ווי אינעווייניג
שפרודעלט זיסע קוועלעדיגע וואסער.
פון א יוד וואס ציעט באמת צום בורא
כל עולמים ,מ'קען זעהן אז אינעווייניג
איז דא זייער אסאך ,זייער זייער אסאך.
און ס'שטעלט זיך נישט אפ ,פארקערט,
איך האב למשל פריער אוועקגעקוקט
באטראכטן דעם מנורה'לע ,איך קוק
צוריק זעה איך ווייטער ווי א נייעס זיין
לעכטיגן שמייכעלדיגן געשטאלט ווי
כאילו איך זעה גאר עפעס א חידוש.
מ'זעהט קלאר ווי ער ווייסט גוט וואס
ער טוט ,אלעס טוט ער ,דאס און יענץ,
א יודע ספר האבעך פריער געזאגט ,א
יוד א תלמיד חכם איז ער אונזער ר' נטע.
ער וואשט זיך די הענט מיטן וואסער
פונעם פאס .דאס פנים פלאקערט ,איך
זעה ווי דער בחור'ל קומט צו גיין פון
ערגעץ וואו ,מיט אן אנגעצינדענעם
וואקסענעם ליכטל ,אט די נר ווערט די
שמש .די יודענע האט שוין געענדיגט
אויסבענקן אירע הארציגע תחינות .זי
איז גרייט צום צינדן .זי שטייט אביסל
אפגערוקט .נעבן איהר שטייט איר
טאכטער'ל איידל ווי א בת מלכה.
שטיל און פארכטיג זענען די יעצטיגע
מינוטן וואס ר' נטע גייט אנצינדן דעם
קוים זעהבארן פארשעמטן קנויטל.
די הערצער זענען געהויבן .די פייער'ל

אינעם אויווען לאזט הערן אירע צאנקען .זיך עכט עכט עכט געפרייט מיט דעם
די זייגער געט אויך אירע גאר איידעלע דערגרייכונג ,מיט אזא אמת.
שטילע טאקן.
ר' נטע מיטן חיות'דיג פארפלאמט
ר' נטע איז נישטא ,ער איז אין הויעכע
פנים ,זעצט זיך ענדליך אוועק
ספערן ,פאר'דבק'עט און פארקאכט,
ער לעבט יעצט מיט ,זאכן וואס מ'זעהט איידלערהייט אויף א בענקל ,די
נישט מיט די אויגן ,וואס מ'קען נישט גאנצע אטמאספער זאגט קדושת
חנוכה ,א העכערע רואיגקייט האט
טאפן מיט די הענט ,גאר העכערס.
ער נעמט איבער פון זיין בחור'ל זיך פארשפרייט אין די גאנצע לופט.
דעם נר ,דעם שמש ,דער פייער'ל וואס איך טראכט וואס איך זעה און
אויפן שמש ברענט מיט התלהבות ,זיין פיהל איז אן אויסטערלישער זיסקייט,
בחור'ל שטייט אין די זייט מיט יראת און גוטמוטיגקייט .אמער די שכינה
הכבוד ,און ערענסטקייט .נישט ווייל
איז אראפ למטה מעשרה .איך וויל
ער איז אלעמאל אזוי ערענסט אדרבה
אלעמאל איז ער גארנישט ערענסט נאר גארנישט יעצט ,איך בין גייסטיג זאט,
גאנץ פרייליך און לעבעדיג .אבער יעצט רואיג ,זיכער און צעפרידן.
אפילו ער טראכט נישט צו זיין ערענסט ,ס'דאכט זיך מיר ווי די לעכטל
שטייט ער אויך מיט א צופרידענע שפיגלט אפ די נשמה פון אונזער ר'
ערענסקייט.
נטע ,ס'פלאמט ,ס'ציהט ,ס'לעבט,
פון די אנדערע זייט שטייט דאס
ס'שיינט ,ס'ברענט ,ס'לייכט .אזוי איידל
יונגעלע מיט זיסע רויטע בעקעלעך און
מיט צועפענטע אויגן קוקט ער שטארק און באשיידן ,און אמת'דיג .וואס ביסטו
אריין אינעם קנויטל וואס עס גייט אט ליכטעלע ,ביסט עפעס מער ווי דעם,
עפעס מער ,איך ווייס נישט וואס.
אט ארויפגיין דערויף א פלאם.
גארנישט איז יעצט נישטא ,גארנישט און די קינדער? זיי זענען פונקט ווי
איז יעצט נישט פארהאנדן ,נאר דאס דעם ערשטן סקונדע איבעראשט און
יעצטיגע הדלקת נר חנוכה .ר' נטע ערענסט ,הויעך און געהויבן,
שעפשעט עפעס א געמורמעל,
און פלוצים הייבט ער אן מיט זיין אינמיטן א גריצעלנדן קלונג פונעם
קלונגעדיגער זיסער שטומע וואס הערט טעלפאון האט ...ניין! נישטא קיין
זיך אינעם גאנצן הייזקעל ,ברוך אתה ה' טעלעפאון .גארנישט .וואס יא?
 ...להדליק נר חנוכה .ברוך ...שעשה נסים וואס איז יא דא דארט? "מנוחה" און
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה .ברוך...
גוטמוטיגקייט .ווייל דער עיקר -
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
שרייבט דער ספר שמחת הנפש  -איז
די אמת'דיגע אמת'דיגקייט וואס
דארט האט געהערשט קען מען דען גוטער מוט!
אראפשרייבן מיט ווערטער? און דעם
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה?
איך קען נישט מער .דאס קען נישט
ווערן פאר'גשמ'ט אין אותיות ,צו הויעך.
אזויפיהל קען איך אייך זאגן אז דער
ר' נטע מיט זיינע משפחה'לע האבן

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

און א ניגון האט זיך געהערט אינעם
גאנצן הויז ...מעוז צור ישועתי לך נאה
לשבח ,פאר דיך טאטע איז שיין צו
רומען...
חשוף זרוע קדשיך וקרב קץ הישועה.

גפ

וויפיל צאלט מען פאר א גרעפיק-דעזיינער? וואו שאפט מען א גוטער שרייבער?

דו קענסט

אליינס!
מיט צעטיל מאכער
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בס"ד

ברוב שבח והודאה להשי"ת
על כל החסד אשר עשה עמדי ושהחיינו לזמן הזה

עת לידת בני היקר למזל טוב ובשעטו"מ
אתכבד בזה להזמין קרובי וידידי להשתתף בשמחתי אצל

השלום
זכר
שיתקיים אי"ה

טעסטינג
פרשת בחוקותי הבעל"ט
טעסטינג )שם הביהמ"ד(
234 Calvert Avenue

ואי"ה ביום תת ה' שמחה באהליכם ישמח לבי גם אני
ואשוב לכם כגמולכם הטוב בלי"נ
ידידכם המצפה לקבל פניכם באהבה

יקותיאל מנחם קארן
ב"ר ישראל חיים הי"ו
וחתן מו"ה חיים שניאור זלמן שטוהל הי"ו

now serviced by:
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Does your Website get you the
Leads and Sales you want?
Traffic, leads and sales are the
livelihood of your business.
With the right online marketing
approach, we can help you reach
buying customers, through:

[ Paid Ads Placements (PPC)
[ SEO and Local SEO
[ Social Media Marketing
[ Conversion Optimization
[ Analytics and Reporting
For a very limited time, get a

FREE! review of your website
$750 Value!!!
Sounds crazy? It is... But it’s a Chanukah gift!

For all your Online Marketing needs contact us

877.790.8820
sales@socialweber.com

דאס שפיגעלע פון כלל ישראל!
נאך ענדלאזע הכנות איז די אויסדערוועלטע זיתים ענדליך געווען
גרייט .מיט גרויס פאראדע איז עס איינצוגווייז אריינגעגאסן געווארן
אינעם שטייסל .די ארומיגע האבן מיט באגייסטערונג צוגעקוקט ווי
דער ממונה גיבט איין לייכטן קלאפ ,א לויטער טראפל גרין-גאלד אויל
באווייזט זיך ,און רינט באשיידן אראפ.
די גלאנציגע דופטיגע זיתים ,נאך פול מיט אויל ,ווערן שנעל
ארויסגענומען .זייער פליכט צו ברענגען שמן זית פארן מנורה איז מיט
דעם געקומען צו אן ענדע.
שרייט איינער ,גיבט נאך איין לייכטן קלאפ און איר וועט האבן
דאפלט אויל ,ריינע לויטערע אויל .ריכטיג ,אבער עס איז שוין נישט
דאס ,עס איז שוין נישט דעם ערשטן קלאפ.
אן אינטערסאנטן כלל דאס .א כלל אונטער וועלכע עס איז באגראבן
דעם סוד פון אייוועלט'ס באזונדערקייט.
אינעם היינטיגען וועלט איז באוואוסט אז ווען היסטאריקער,
אנאליזער ,און דעבאטירער ,ווילן גרינטליך פארשטיין און ארויסהאבן
דאס קולטור פון א פאלק ,דארפן זיי זיך שוין נישט צופיל אנשטרענגען
און מוטשענען ,מען דארף ס''ה צוהערן וואס די פאלק האט צו זאגן ,און
מען שטעלט צוזאם צוויי מיט צוויי.
וואו רעדט דאס פאלק? איבאראל .מען זעט די נושאים וואס
פארנעמען די צייטונגען ,וואס בארירן די זשורנאלן ,און וואס אינטערסירן
די מאגעזינען .מען נייגט צו אן אויער ,און מען הערט.

דאס
שפיגעלע פון
כלל ישראל!
אסותא

מיט אט דעם מיטל קען מען בולט זען דאס קולטור פון סיי וואספארא
פאלק ,קרייז ,אדער געמיינדע ,וואס עקזעסטירט אין די עפנטליכקייט.
יעצט לעניננו:
מהיות ישראל לגוי ,עד היום הזה ,האבן מיר אלץ געהאט גאר אן
אייגנארטיגע קולטור וועלכע האט בולט ארויסגעשטארצט און זיך
איבאראל ארויסגעזען.
אן אלט אידישע ווערטל לויטעט" :וואס טייטשט א אידישע
וויץ? עפעס וואס א גוי קען נישט פארשטיין אפילו זאלסט אים עס
פארטייטשן אויף זיין שפראך".

ופ
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כאטש וואס אונזער אייגנארטיגע קולטור איז אלעמאל
באשטאנען פון א רייכן געמיש וואס קען צום ביישפיל
פארנעמען א טיפער טרויער ,מיט א דערהויבענעם שמחה,
אינעם זעלבן צייט .דאך אבער ,וועט יעדער מודה זיין אז
קולטור טוישט זיך צוזאמען מיט די תקופות ,דור הולך ודור
בא .און אלץ און אייביג איז אונז געווען אינטערסאנט צו
אנאלאזירען און פארשטיין פון וואספארא באשטאנדטיילן
באשטייט היינט צוטאגס אונזער היימישע קולטור?
אמת ,לא אלמן ישראל ,די פאליצעס אין די געשעפטן
זענען פול מיט צייטונגען ,מאגעזינען ,און זשורנאלן ,אלע
פארמאגן שרייענדע קעפלעך ,און אלע רעדן און דערציילן...
אבער דאך ,די באקאנטע מיטל פון זיך צוהערן צו די
עמטליכע פלאטפארמעס איז עטוואס לעכעריג.
נאך אלעם האט יעדע צייטונג און מאגעזין א
רעדאקטער און א שטאב .אלץ ווערט איבערגע'חשבון'ט,
איבערגערעכנט ,און איבערגעטראכט .מען זיפט אלץ דורך,
מען שטופט אגענדעס ,און מען באשליסט מיטונגען וואס
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און וויאזוי מען זאל מעלדן און שרייבן.
עס שפיגלט טאקע אפ דאס קולטור פונעם פאלק,
ריכטיג ,אבער עס שפיגלט נישט אפ דעם ספאנטאנעם
געדאנקען גאנג ,דעם משכול ראשון פונעם פאלק ,דעם לויזן
וועג פון טראכטן ,נאך די אלע באראטונגען און חשבונות
וועט איר דאס קיינמאל נישט טרעפן.
אויב זיכט איר דאס ,דאן זיכט עס נישט אין געשעפט,
זוכט אייוועלט...
דעם ערשטן לויטער געדאנק וואס קומט ארויס ,אט
דאס קען ווערן אנגערופן 'זך' ,אט דאס שפיגעלט באמת אפ
אונזער מהות און קולטור.
אט דאס ,און נאר דאס.
אייוועלט קען ערליך אנגעריפן ווערן דאס שטומע פונעם
פאלק ,און מי מנוחות דאס שפיגעלע פון כלל ישראל.

זפ

מנשה לוסטיג
יעדע מטבע האט אן אנדערע זייט!
מנשה לוסטיג פירט אייך אריבער צום אנדערן זייט מטבע ,און טוט אייך אן די “קעשיר” ברילן .לאמיר
זעהן וואס מען זעהט דארט...

אלעס מיט א חשבו”ן!
ווי נאטורליך ,שפאצירט זיך א
מאמע מיטן קליינעם קינד ,מ’גייט
אצינד איינקויפן אין געשעפט .די
וועלט שפילט זיך איר לידל ,און עולם
כמנהגו נוהג ,ווען יעדער האט זיך
זיינע געברויכן ,און יעדער פארשטייט
וואו צו שפארן און וואו צו שפענדן.
היינט האט די מאמע געגליכן
מיטצונעמען איר קליינעם זיסקייט
אויף א באזוך אין איינע פון זיינע
בעסטע פלעצער ...אין עסן געשעפט.
דארט גלייכן אלע קינדער צו זיין,
מ’פירט זיך דארט אויף ווי ביי זיך
אינדערהיים ,ווייל מ’פילט זיך דארט
ממש ווי ביים מאמען אין פרעצל
קלאזעט...
איך וועל נעמען און די מאמע
וועט אוודאי ווי נאטורליך באצאלן...
אזוי איז עס ,אזוי איז עס אייביג ,און
פארוואס נישט ,אז די טשאקאלאדע
ליגט מיר ביי די האנט ,למטה
מעשרה טפחים ,מיינט עס אוודאי

חפ

אז איך דארף טועם זיין א קענדי דא,
א באמבא און קריספ דארט ,און מכל
הבא בידו ,כאפט דער קליינער אן
קיין פראגעס און לאזט זיך אנלעקן
זיינע זיס געפאשעטע בעקעלעך.
קען מען דען אוועקכאפן פון אזא
ב’חנ’טקייט א לאלי פון מויל ,ער
האט זיך אנגעלעקט מימין ומשמאל,
ווען די מאמע איז געווען פארטוהן
נאכקוקען די פרייזן ,און די קליינע
ארבעטן אריין...
ס’דרייט זיך א וועלט ,און אין די
קינדער וועלט איז לוסטיג לעבעדיג,
נישטא דארט קיין מרה שחורה,
נישט פארהאנען קיין עצבות ,קיין
פאליטיק און קיין חשבונות ,נאר איין
זאך ,לוסטיג לעבעדיג און נשני מכל
עמלי ...מ’ארבעט אריין...
און אזוי פארט דאס לעבן ...די
פאקט אראפ פון די שאפעס,
מאמע ַ
און שפאצירט אריבער איין שורה און
נאך א שורה ...און דאס קינד זיצט
אויפן שפיץ פונעם בארג אינעם

גראסערי וואגען ,און אין איין האנט
לעקט ער ,און מיט די אנדערע
האנט רוקט ער ...שלעפט ארויס ,און
שטופט אריין ...מאכט יום טוב אין
געשעפט ,עד היכן שידו מגעת.
אבער ס’קומט א צייט פאר דין
וחשבון אויכעט ...און די מאמע רוקט
זיך פאמעלאך צום רעכענער’ס
טישל ,און לאזט זיך אויספאקן
אלע געקליבענע פראדוקטן ,אבער
נאך פאר דער געוועלבער גיבט א
קלאפ דעם סך הכל ,געבט זי א זאג!
איין מינוט איין מינוט!!! יאנקעלע
געב אהער די באמבא ...מיסטער
רעכענער ער האט גענאשט א
ציקער’ל אויכעט מיט א דרינק און א
קוקי...
נאך פאר יאנקעלע כאפט וואס
די מאמע וויל פון אים ,זעט ער ווי
די מאמע האט אזוי אכזריות’דיג
‘’ארויסגעכאפט" פון זיין האנט די
באמבא ,און עס אוועקגעשאנקן!
פאר דעם שטרענגן גראסערי
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מענטש ,וואס פרעגט געשיקט
דעם מאמען‘ ,דאס אלעס? צו נאך
עפעס’...
און יאנקעלע ברעכט אויס אין א
יאמערליכן געוויין ...וואס מיינט דאס
אז די מאמע האט זיך אזוי ווילד
אויפגעפירט צו אים ,זי האט אים מער
נישט ליב? זי האט אוועקגעכאפט
זיין געשמאקן זעקעלע באמבא ,און
עס ‘אוועקגעגעבן’ פאר א פרעמדן
מענטש.
מיין טייער קינד ,מ’דארף עס
רעכענען ...נאכדעם קענסטו עס
גערן האבן...
מיין טייער קינד כלל ישראל,
וואס מיינסטו ,דער ליבער פאטער
אין הימעל האט פון דיר עפעס
אוועקגענומען? ער האט געטון עפעס
וואס שמעקט דיר זייער נישט ,און דו
וויינסט און דו יאמערסט אוועק ,דו
מאכסט היסטערישע אקטן ...וואס
טייטש ,ביסט מער נישט ליבליך מיט
מיר...
אבער ניין! ניין מיין קינד ישראל,
ניין מיין יאנקעלע ...מ’דארף אמאל
מאכן א חשבון ,און איינמאל ס’איז
אויסגעגליכן ,איינמאל ס’איז אין
חשבון ,קענסטו ווידער הנאה האבן
פון דיין ליבע געטליכע פאטער’ס
פילע חסדים.
אדרבה ,נאכדעם קענסטו אפילו
‘אינדערהיים’ האבן פיל מער ...דיין
ליבער באזארגער האט פאר דיר
אנגעגרייט פולע קעסטלעך מיט כל
טוב וטוב..
איי מיין יאנקעלע לאמיר זיך
איבערבעטן ,נאדיר צוריק דיין
זעקעלע באמבא ...און וויש אפ דיינע
טרערעלעך ...וועסטו איינזעהן אז
איך האב קיין אומרעכט גארנישט
געטוהן ,אלעס האט אן אמת’ע

חשבון ,און אלעס פאר דיין טובה.
****
אביסעל פראטעקציע!
אפס! וואס איז דאס? גארנישט
שמערל האט זיך אריינגעכאפט..
וואס עפעס ,מיט וואס פאר א
יושר ,מיט וואספארא סיבה? ער
יאגט זיך יעצט געפערליך ,ער קען
נישט שטיין אין די ליין ,ער דארף נאר
א קלייניגקייט..
כ’מיין ,די זייגער האט זיך יעצט
אפגעשטעלט! שמערל דארף
‘יעצט’ רעכענען ..איי ,ס’שטייט א
לאנגע רייע פון דא ביז פדן ארם,
און דו ביסט קוים אריינגעטאנצן
דא אינעם טאראראם ,און מאכסט
אן א כאדאראם .ס’גארנישט ,ווען
אלע קליענטן זאלן נאר וויסן זיין,
אז ווען דער מי שאמר והיה העולם
האט געזאגט נעשה אדם ,האט
עס געמיינט מיך! וואלטן זיי נישט
געהאט אזא שווער הארץ..
יעדער ‘נארמאלער’ מענטש
ווייסט ,אז איך בין נישט כאטשיג
ווער ,כ’בין דאך א כלי קודש ,אן עסקן,
א געיאגטער רוח ‘הקודש’ ..איך קען
דען עפעס שטיין ווי אלע איינפאכע
בירגער אינעם שורה? ..געמער נאר
א רעכן דארט ..נאר א קלייניגקייט!
איין קליינע בעג מיט פופצן יוגערטס,
און א באקס וואסער ,דריי פאטאטא
טשיפס מיט א מזונות ראל ,נו??
ווילאנג געדויערט עס שוין..
אזוי שטייט ער מיר דארט ,אונטערן
רוקן ,נישט וועלנדיג זיך שטעלן
(חלילה וחס!) אין די שורה ,און מיט
פארלאשענע אויגן שעפשעט ער
מיט כבוד און געבעט :געב מיר א
רעכן דארט ...זיי נישט קיין עקשן.
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און איך אכזר פונעם ערגסטן
סארט וויל אים נישט שענקן
קיין סערוויס ,האסטו געהערט
אמאל אזא אנטיסעמיט? אבער א
גערעכטע שטימע זאגט מיר אין די
געהירן :מנשה ,לאז דיך נישט! אזא
הייליגקייט זאל נאר אויסווארטן...
אים געבט מען נישט עפעס א
רעכן און געגאנגען ווייטער ..ניין ,אזא
פערזענליכקייט געבט מען זיך אפ
רואיג...
און אזוי איז עס אויפן הייוועי ,און
אזוי איז עס ווי אימער ...דא פארט
דאך משה גרויס ,הייליגע צדיק פון
תוספות לאנד .אוי געוואלד זושא
איז הונגעריג ...אלעס מאכט זיך אויף,
און אלעס לאזט אים פליען אויף די
שאלדער ,כל הקודם זכה..
ס’גארנישט ,ס’איז א קלייניגקייט,
ס’איז פשוט יענעמעס נשמה ,נישט
מיינס...
***
און ווידער זיך!
יא ,אזוי גייט עס...
אז מ’איז ביי יענעם אויף קעסט,
לאזט מען זיך שטאפן! נישט פשוט
ווי מענטשן נעמען זיך אלץ די
געוואגטקייט ,און מ’קען אויסניצן
דעם רשות הרבים ווי דאס אייגענע
בוזעם טאש.
כ’שטיי אין גראסערי ,און כ’קוק מיר
צו די מעשי בני אדם ,אמת טאקע
אז דאס מענטשהייט איז נישט
ליידיג פון גוטע לייט ,אוודאי האב
איך נאך מיט וועמען צו רעדן גלייך
אויכעט ..אבער די מעשי תעתועים
וואס איז מעורב בטוב ,איז דאך אזוי
אריינגעבלענדט ,אז מ’קען איר שוין
נישט דערקענען ,צי איז דאס שוין

טפ

פון די נארמאלע געפירעכטס ,אז איך
בין פשוט צוריקגעשטאנען ...אדער
בין איך היבש גערעכט ,אז די סארט
קרומע לייט געהערן גארנישט צום
כלל השכל הטוב והישר.
מ’רייט אריין מיט א וועגעלע ,די
קליינינקע מיסט צעטלעך וואס
ליגן אינעווייניג [וואס א צווייטער
אוממענטש האט איבערגעלאזט]
ווערן באלד אויסגעפלאסטערט
כלאחר יד אויף דער ערד .און
אז מ’שטופט א וועגעלע און
מ’באגעגענט א פריינד ,איז
אלעס אפגעשטעלט! ער פארט
פאמעלאך ...און באמפט אריין אין
יעדע זאך וואס שטייט פון פארנט ,כי
ירט הדרך לנגדי...
אוי אנטשולדיגט! און ווייטער
געגאנגען ווי נאטורליך...
מ’הויפענט אן א וואגן ,ושילח אותו
על פני הגראסערי ,מ’דרייט זיך און
מ’פריידט זיך ...מ’לעקט זיך אן דא
א טשאקאלאדע ,און דארט א זעץ
און א רייס אין א באקס‘ ,איך בין
דען שולדיג ...וויפיל קאסט שוין אן
עמינעם ...איך ארבעט נישט דא...
זאלן עס די באצאלטע ארבייטער
אויפהייבן ,אויפקערן ,אויסגלייכן...
איך בין בלויז א פרייוויליגע קליענט’...
מ’גייט צו די ירקות ,מ’שעכט
אראפ די ריזן פעטרישקע קעפ ,און
מ’לאזט עס פליען ווי די פעדערן
ערב יוה"ק ...א טאמאטע וואס
האט אין מיר ווידערשפעניגט,
ווערט צו’דורס’ט בלי אומר ודברים.
ס’גיסט זיך פאפקארן ,ס’צעשיסט
זיך א גלאזערנע באטל ,ס’צעזייעט
זיך א פעקל פערפל ,ס’צערייסט זיך
א פונט מעהל ,יא באצאלט נישט
באצאלט ,ופרח לו איש האמת ...ער
איז שוין נישטא...
יא ,דאס זעלביגע איז אין מקוה און

צ

אין קאווע צימער ,אין גאס און אפשר
ביי זיך אין שטוב אויך? ...קאן זיין,
טאמער די בני בית איז שוין נישט
אין די גוסטע פון א פלאקערדיגע
מחלוקת ,און לאזט עס שוין אזוי
לויפן כנהוג ,ביז די מאה ועשרים...
כ’זאג נאכאמאל ,קאן זיין אז היינט
איז עס שוין נארמאל ,דעמאלטס
האב איך גארנישט געזאגט!
***
אז מ’שטייט שוין ביים געוועלב
ברעטל ,הערט מען זיך אלץ אן גוטע
ווערטער פון דעם און יענעם .האב
איך היינט געהערט א גוטס!
ווען די גוים זאלן וויסן ,וואס מ’קען
אלץ אריינשטופן צווישן די זמן און
שקיעה ,וואלטן זיך אסאך מגייר
געווען...
ווען פרויען זאלן נאר וויסן ,וואס
מ’קען אלץ האלטן אינעם בוזעם
טאש ,וואלטן זיי דאס פארלאנגט...
***
ווידער א סצענע!
און אז מ’שטייט ביים ברעטל ,מיטן
פנים צום ציבור ,האלט מען מיט
יעדענס הלוך ילך ...און אזוי שטיי
איך מיר ביים געוועלב טישל ,און
שרייב מיר אן נאטיצן איבער אלץ און
אלעמען...
דא כאפ איך אריין ציפעס ..אזויווי
איר הערט! ‘פרענדלי פינטשעס’
ווי מ’רופט עס ...ווייל א גוטע חבר
מיינער וויל מיך יעצט וויכטיג
באגריסן ,און אזוי אריינקומענדיג,
און יאגנדיג אריין צווישן די אייל’ס,
האט ער מיר געלאזט שפירן זיינע

אומגעשניטענע נעגל ...ווייל ס’דאך
געווען ימי בין המצרים ,און די האר
און נעגל זענען אים געוואקסן ווי ביי
א מלחמה געפאנגענער.
דער
מיר
רעכן
הכלל,
טשאקאלאדע ...איין מינוט ,אויך
א סופער סנעק ,וויפיל קאסט א
סענדוויטש – רעכן צו א וואסער,
כ’גיי עס באלד נעמען .וואו ליגט
מיין טשאקלעד ,האסט גערעכנט
די סופער סנעק? נעם עס אראפ!
אקעי ,מה יקר? ...פרעגט ער ווי א
געלערנטער פייטן פונעם מחזור...
און איך דארף שטיין גלייכגילטיג ,ווי
א געשולטער עבד ...און בלויז פרעגן
מיט רעספעקט  -וואס גלייכט דער
הער? און פאר זיינע שמוציגע גרין-
קופערנע פרוטות וואס ער זייעט
ארויס פונעם אונטערשטן וועסטל
טאש ,דארף איך מיך מבזה זיין ,און
לאזן איינשמעלצן די נערווען מיט
כח.
און דא האנדלט מען נישט מיט
בלויז ‘איין’ קאסטומער וואס מיינט
אז ווען מ’האט געשמועסט ‘נעשה
אדם’ האט מען אים געמיינט..
ס’פארעמן זיך אזעלכע פיגורן אין
אסאך סיטואציעס ,און דאס שלאגט
אויס אויף מיינע אויסגעהארעוועטע
קרעפטן ,וואס פרובירן אלעס
אין דער וועלט אבי צו געבן דאס
בעסטע סערוויס ,און נישט חלילה
באליידיגן איינעם פון די הויך-
געשפריצטע מאכערייקעס ..וואס
קענען זיך צעבייזערן יעדע ליאדע
מינוט ,אויף וואס ס’שמעקט זיי נאר
‘נישט’ פאסיג..
אט ריקט זיך צו איינער פון די
קונדן ,און הייבט אן באלמוטשענען
מיט מאדנע פראגן .זאגט נאר,
וויפיל קאסטן די פערזשוכען
[פיטשעס בלע"ז] ,און וויפיל קומט
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אין א באקס ?...איר הערט א באמבע
פראגע?
גיי צייל וויפיל בונדלעך ליגן אין
זאק...
מ’הייבט אן ארויפלאדענען
קוואנטומען מיט סחורה ,וואס
מ’האט אזוי אויסגעוועלט פון צווישן
די בערג ירקות ומעדנים וממתקים.
דא ליגן צווישן אנדערע :אוגערקעס,
ארבוזן ,ציבעלע ,מעהרן ,און
קארטאפל ,אויך אפאר פארשעמטע
נאך גרינע פאמידארן [טאמעטאס
בלע"ז] און בעריקעס ,מיט א
צעביילטע מעלאן און סטרושקעס
זאנגן.
די דאזיגע – זאגט ער – זענען פאר
האלב פרייז ,ביטע ...ער מורמעלט
מיר צו :כ’האב מיך צוגעכאפט
באצייטענס ,בעפאר ס’קומט מרת
וואלשטאק און כאפט מיר אויס די
גאלדענע ‘פארפוילטע’ מציאות’ער..
איך הער אז די מאראנצן זענען
אויף ‘ספעשעל’?? (מ’קאן דאך נישט
זאגן ‘חצי בחינם’ ,יענער וויל דאך
פאר די געלט אין די וועלט נישט
הייסן קבצן ...ממילא הייסט עס
‘ספעשל’)...
און יא ,מיר פארמאגן א גרויסע
אויסוואל פון אלערליי פרוכט און
גרינסן .רוימישע עפל ,ספאנישע
פאמידארן,
כשר’ע
ציבעלע,
פאפריקע,
געטרוקענטע
געשטויסענע ניסלעך ,און געזאלבטע
קוזשעטן ..אייער-פאמידארן [עג
טאמעיטא] און טרויבן-פאמידארן
[גרעיפ טאמעטא] ,געשלאגענע
ארבוזן ,און געגלעטע נאקטארינען.
און
קארטאפל,
געשיילטע
געשטעקעלטע פלעצל געבעקסן
[פאטעטא טשיפ און פרעצל בלע"ז],
געפרעגלטע קארן שטיקלעך,

רייז
קאקאוי-באדעקטע
און
בלעזעכלעך[ ..טשאקלאד רייז
קעיק] ,קאלט געקאכטע וואסער
מיט יאגדעס נאך-טעם[ ..פלעיווערד
סאדע] ,טיי מיט לימענע שטרענג
אהנע קאלירן ...עפל זאץ און פייגן
אויף א טאץ...
וואס דארף מען מער? מ’האט
רעטעך און כריין בימות הגשם
והקיץ ...און דאך איז מען נישט
צופרידן‘ ..פארוואס האט איר נישט
קיין מילגרוימן?’
מרת תחי’ ...ס’נישט דער סעזאן
יעצט...
אבער ,כ’מיין אז מיין קאזין איז
געווען אין בובעריק און ס’יא געווען
יונגע צוויבל מיט מאסקיטאס ,אלטע
זויערע אוגערקעס מיט א לאנגע
גרינע בארד...
נו? וואס קאן איך טאן ,גייט אהין
און ס’זאל אייך וואויל באקומען ..דרך
אגב נאר ,דארט קויפן טאקע אלע
זויערע מילך און אוגערקעס ,מיר
האבן היבש פרישע אין סטאק..
נו ,אז ס’קומט צו ציילן די בעקעלעך
און קאנטעינערס וואס איר האט זיך
אנגעקויפט פאר אלע שכנים און
שמחות בליעה"ר ,וועט איר מיך
לאזן אפציילן די זעקס און פופציג
שטיק ,און ביים ענדיגן זאגן ‘אה,
איך מיין אז עס ליגן דא זעקס און
פופציג בעקעלעך’ ..וויפיל פאטעטא
טשיפס? כ’ווייס נישט ..און איך צייל
זיי אפ גיך ,ס’באטרעפט כמנין בנים
ובני בנים ..נאכן ציילן ,אה! כ’דערמאן
מיך ,ס’ליגן דא כמנין בנים ובנות
זקנים ונערים...
***
אן ערב שבת טאראראם!

ארויסגעגעבן דורך שרייבער פון אידישע וועלט פארום'ס

אן ערב שבת טאראראם ...יעדער
קויפט איין ברבורים ושליו ודגים ,וכל
מיני נושא כלים ,סאלאטן ,שמירעכץ
געטינקעכץ ותלמידיהון ותלמידי
תלמידיהון ...מ’איז יוצא לכל הדיעות,
מ’וויל חלילה קיין איין קאמפאני
נישט פארשעמען...
ס’שלייכן זיך וועגעלעך ווי א באן,
ס’איז היבש אנגעלייגט דאס קראם,
און מ’רעכנט און מ’פאקט אויס נאך,
און מ’כאפט נאך א נאש ,און מ’לאזט
זיך וואויל גיין ,אויף די אייגענע
קאנטע...
אבער צווישן דעם ציבור געפונען
זיך אזעלכע כ’וויל נישט זאגן וואס...
וואס קויפן און לאזן זיך וואויל גיין
אויף ‘יענעמס חשבון’ ..באצאלן,
מאן דכר שמיה ...אבער אפילו דאס
עצם איינקויפן גייט אויך מיט אזא
געמיטליכע שפאציר ,מיט נעגלדיגע
שיך אויף יענעמס נערווען פעלד.
אלעס מוז ער וויסן ,און טאמער
ענטפער איך נישט ,בין איך אדער
שיכור אדער מרה שחורה ,אבער
אז איך שטיי נישט דא אלץ שואל
ומשיב ,דאס פאלט עהם נישט ביי...
נאר איין פערזענליכע שאלה זאל
איך אים פרובירן צוריקפרעגן ,איז ער
שוין צו געיאגט אויפן מינוט...
‘איר קענט מיך אפשר רעכענען
שוין’ – הער איך דאס נעקסטע
בת קול‘ ...איך וויל נאך כאפן דעם
שאטל’..
זאל איך ווען איבערגעבן דעם
קעיס פארן נעקסטן רעכענער,
מאכט ער באלד א קרבן עולה פון
אזא קאסטומער .בין איך דאך א בעל
רחמנות ...האב איך שטיל געשוויגן
און אנגעהויבן אריבערשמייסן זאכן
און רעכענען דאס שנעלסטע וואס
מיינע הענט קענען זיך ריקן.

אצ

אבער דער שאטל כאפער איז
נעלם געווארן ...יענער איז געגאנגען
אנפילן נאך א וואגען מיט סחורה...
איך ווייס נישט צו כ’זאל לאכן אדער
שרייען .אבער איך האלט מיך איין.
דערווייל הייב איך אן צו רעכענען
פארן נעקסטן אומשולדיגער
קאסטומער ,פארוואס דארף יענער
ווארטן...
און איך הער א גאלאפ ,נאכגעפאלגט
פון א געשריי‘ ,איר רעכנט פאר מיר
אדער נישט’ ...ווי כאילו כ’וואלט
יענעם שאטל כאפער עפעס סתם
בא’עוול’ט ,סתם אפגענארט ...איך
הייב אן רעכענען און כ’לויף צו א
צווייטן ?...איך האב נישט ליב קיין
וויכוחים ,קיין מוסר זאגעריי ,אוודאי
נישט ברבים ,אבער יענער ווייסט
באמת נישט אז ער טוהט א עוולה,
אזוי האט מען זיי מחנך געווען ,אז
‘בשבילי נברא העולם’...
וואו ליגן די מינט קענדיס? ס’דא
פרישערע עפל? באנאנעס איז פון
היינט געברענגט ...אפשר ווייסט איר
וויפיל קאסט א קעסטל מילגרוים,
מילגרוימען???
קיין
ס’נישטא
פארוואס ..אה ,איך וויל נישט קויפן,
כ’פרעג סתם...
אקעי! איר זענט פארטיג? ס’קאסט
צוויי הונדערט זעקס און צוואנציג.
כ’האב נאר פופציג‘ .איך קען נישט
אויפשרייבן קיין איין פעני’ .איר ווילט
עס האבן דעליווערט די ארדער,
מוז עס זיין באצאלט .אה! כ’האב א
טשעק ...איר האט רעשט?
צו זיין אזא קאפ פארדרייער דארף
מען זיין גאר גוט געשולט ,בלויז א
גוט געלערנטער קען דאס באווייזן...
‘נו געבט אהער דעם טשעק שוין’,
און איך האף אז באקסעס וואסער
סאדע וויין וכדו’ דארפט איר נישט,

בצ

ווייל איך דרוק שוין סטיקערס.
ניין ,איך וויל נאר וויסן וועלכע
טשאקלעד איז ביליג...
איין מינוט ,געבט א קוק די פרייז
פון – לויפט שנעל כאפן אפאר זאכן...
‘וויפיל קאסט דאס? און וואס איז
די חילוק פון דעם מיט די אנדערע
קאמפעני ...אקעי איר קענט מאכן
דעם טאטעל...
ווייסט איר וואס ,נעמט אראפ
די פיטשעס ,איך דארף עס נישט...
‘ארלעדיגט’ ,אראפגענומען! דא האט
איר אייער צעטל...
‘אוי ,אפשר לייגט איר צו די נייע
קראשט ניסלעך ...אה אה אה אקעי....
[איך פלאץ] וויפיל קאסט עס ...ניין
כ’דארף עס נישט!
[רבותי ,אויב איר מיינט אז דא
שטייט איין ווארט ליגנט ,בין איך אייך
נישט מוחל!!!]...
***
איך קען בארגן א טעלעפאן?!
אנטשולדיגט! יא? האסט אפשר א
טעלעפאן צו בארגן ?..פאר ממש איין
מינוט..
עמ עמ ..פאר איין מינוט? א
טעלעפאן ..איך האב נישט קיין חשק,
מ’בארגט און מ...
ניין ,ממש איין מינוט ,איך שטיי דא
און איך רוף ,איך דארף נאר פאר א
סעקונדע רופן..
וואס זאל איך זאגן‘ ,ניין’? זיי א
שלעכטער ,יענער האט נעבעך נישט
קיין טעלעפאן ..פאר איין מינוט! א
טובה ..ס’קאסט ‘כמעט’ גארנישט..
אקעי ,שטיי דא ,געב מיר עס גלייך
צוריק ,רעד נישט לאנג..
איך האב נישט דא קיין סערוויס

– קען איך ארויסגיין אויפן גאס??
גיי אבער קום שוין צוריק ,ווייל איך
דארף עס אויכעט נוצן.
והילד איננו !!..ס’גייט אדורך א
שעה צוויי ,איך זוך מיין טעלעפאן,
איך כאפ מיך אז כ’האב עס שוין
‘נאכאמאל’ פארבארגט .וויפיל מאל
כ’האב כמעט געשוואוירען אז איך
בארג מער נישט! אבער זיי נישט קיין
שלעכטער ,איין מינוט ..כ’שטיי דא..
ווען האב איך מיך צוריקגעזען
מיטן טעלעפאן? ווען? דעם
קומענדיגן נאכמיטאג ..איך רוף אריין
צום טעלעפאן ,קיינער הייבט נישט
אויף ..איך טרעף דעם ‘איין מינוט’
בארגער ...אה! כ’האב דיך געזוכט,
וואו ביסטו אנטלאפן ..איך האב עס
דא אין טאש .כ’האב אויסגעלאשן
די טעלעפאן ווייל מענטשען האבן
אריינגערופן...
דאס קומענדיגע שריט ,האב איך
געוואלט אריבערלויפן צום בית
דין ,און שרייבן א צוואה ,אז מער
זאל קיינער פון מיינע קינדער און
אייניקלעך עד סוף כל הדורות נישט
פארבארגן קיין טעלעפאן ...פאר
קיינעם נישט ..אפילו נישט פאר דאס
גרעסטע מר בר רב אשי .געענדיגט!!!
אבער כשוך חמת מנשה ...ס’איז
אריבער א צייט ,און כ’האב געזען,
ס’גארנישט ,מענטשן כאפן זיך נישט,
אבער ס’מיינט נישט אז מענטשען
זענען נישט קיין בעלי אחריות,
מ’פארשמועסט זיך ,מ’כאפט נישט..
שולדיג איז די קאמפאני וואס מאכט
אז ס’זאל נאר זיין סערוויס אויפן
הויפט שטראסע ..און וואס איז דען
אז איך האב נישט מיין טעלעפאן,
אויב יענער האט שוין ארלעדיגט
זיינע צרכים .שוין ,מ’כאפט זעך
נישט..
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