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אין ַא דירת עראי — נישט נָאר סוכות

מער  איז  די.סי.  ווַאשינגטָאן 
ציבור  היימישן  פַאר'ן  בַאקַאנט 
פול  ַאטרַאקציע,  טוריסט  ַא  ַאלס 
און  ערטער  היסטָארישע  מיט 
נישט  דען  וויל  ווער  מָאנומענטן. 
די קַאּפיטָאל  הויז,  ווייסע  זען דָאס 
מוזעאום  הָאלָאקָאסט  די  געביידע, 
ָאבער  מעמָאריעל?  לינקָאלן  ָאדער 
פריעדלַאנדער,  עזרא  הרב  פַאר 
פון  ָאנפירער  און  גרינדער  דער 
איז  גרוּפע',  'פריעדלַאנדער  די 
ווַאשינגטָאן זיין ַארבעטס ָארט וואו 

ער טרעפט זיך מיט ּפָאליטיקַאנטן און ַאקטיוויסטן צו לַאביאירן 
פַאר זיינע קליענטן ווָאס ווילן דורכפירן געוויסע געזעצן.

אין  קַאריערע  זיין  זיך  הָאט  פריעדלַאנדער  הרב  פַאר  אויך 
ווַאשינגטָאן ָאנגעפַאנגען ַאלס ַא פשוט'ער טוריסט. לויט ווי ער 
דערציילט פַאר "דער איד" איז ער שוין פון קינדווייז ָאן געווען ַא 
גרויסער חוקר און שטענדיג געווָאלט פַארשטיין וויַאזוי היימישע 
אידן הָאבן געהַאט ַאזוי ווייניג איינפלוס אויף דער ַאמעריקַאנער 

רעגירונג דורכאויס די צווייטע וועלט קריג.
ווען מען קוקט  הרב עזרא פריעדלַאנדער ערקלערט אונז, ַאז 
הָאבן  רבנים   400 ווי  מען  זעט  ביכער  היסטָאריע  די  אין  צוריק 
יָאר  פון  הקדוש  יום  פַאר  דריי טעג  ווַאשינגטָאן  קיין  מַארשירט 
זיך  וועלט קריג,  תש"ג, אינמיטן סַאמע ברען פון דער צווייטער 
זָאל  רוזעוועלט און אויפפָאדערן ער  צו טרעפן מיט ּפרעזידענט 
טון מער פַאר אונזערע אידישע ברידער אין דעם איירָאּפעאישן 
גהינום. ָאבער צו דער איבעררַאשונג פון די רבנים, אין שּפיץ פון 
רבי אליעזר סילווער, רבי אברהם קַאלמַאנָאוויטש פון וועד הצלה 
און רבי משה פיינשטיין, הָאט מען זיי ַאנטזָאגט פון טרעפן דעם 
פַארלָאזט  הָאט  ּפרעזידענט  דער  גָאר,  פַארקערט  ּפרעזידענט. 
דעם ווייסן הויז פון ַא אונטער–טירל און ַאנשטַאט אויסהערן דעם 
וויי–געשריי פון אונזערע אידישע ברידער איז ער ַאוועקגעפָארן 

אויף ווַאקַאציע.
און  הויז  ווייסן  פַאר'ן  געשטעלט  זיך  רבנים  הָאבן  דעמָאלט 
סעקרעטאר.  ּפרעזידענטליכן  צום  ּפעטיציע  ַא  איבערגעגעבן 
ָאבער ווי ערווענט הָאט דָאס גָארנישט אויפגעטון און 6 מיליאן 
פון אונזערע אידישע ברידער זענען ליידער אומגעברענגט געווָארן 

דורך די סַאדיסטישע נַאציס.
פַאר הרב עזרא הָאט דָאס זייער שטַארק וויי געטָאן, ער הָאט 
געהַאלטן ַאז אויב מען ווָאלט געהַאט די ריכטיגע פַארבינדונגען אין 
די רעגירונג ווָאלט דער ּפרעזידענט אויפגענומען די דעלעגַאציע 
הָאט  ער  און  אידן.  טויזנטער  רַאטעווען  געקענט  מעגליך  און 
בַאשלָאסן ַאז ער וועט מַאכן ַא טויש אין די בַאציאונגען צווישן 

היימישע אידן און די ַאמעריקַאנער רעגירונג.
ווָאס איז נָאך  דעם פָאלגענדן טָאג הָאט הרב פריעדלַאנדער, 
דעמָאלט געווען גָאר יונג, גענומען ַא בַאן קיין ווַאשינגטָאן ַאלס ַא 
פשוט'ער טוריסט צו זען וויַאזוי ער קען זיך ַאריינדרייען און ווערן 

ַא בן בית אין די ּפָאליטישע קָארידָארן.
נָאך  הָאט  מען  ווען   ,11 סעּפטעמבער  פַאר  געווען  איז  "עס 
געביידע",  קַאּפיטָאל  די  פון  טרעּפ  די  אויף  שטיין  געקענט 
בין  איך  ווי  געדענק  "איך  פריעדלַאנדער.  הרב  זיך  דערמַאנט 
געשטַאנען ביים גרויסן ַאריינגַאנג צום קָאנגרעס, די טירן זענען 
געווען הערמעטיש פַארשלָאסן, ָאבער איך הָאב ָאּפגעמַאכט ביי 
מיר ַאז איין טָאג וועל איך עס נָאך עפענען און דָארט ַאריינפירן 

ַאסַאך היימישע אידן ווָאס ברויכן הילף".
דער איין טָאג איז ָאנגעקומען ָאבער עס איז נישט געגַאנגען ַאזוי 
גרינג. "פַארווָאס זָאל ַא ּפָאליטיקַאנט רעדן צו ַא בחור'ל פון ברוקלין? 

עס איז געווען גָאר שווער ָאנצוקומען צו 
געדַארפט  טירן, מען הָאט  ריכטיגע  די 
קלַאּפן און נָאכַאמָאל קלַאּפן ביז איינער 
ערשט  צו  קול,  דיין  דערהערט  הָאט 
הָאט מען געמַאכט ַא פַארבינדונג מיט 
איז  דערנָאך  געהילף,  רַאנגיגן  נידריג  ַא 
מען מער ַארויפגעקרָאכן אויפ'ן לייטער 
שטאב– צום  ָאנגעקומען  איז  מען  ביז 

סענַאטָאר  צום  דָארט  פון  און  הויּפט 
ַא  נָאך  ַאליינס.  קָאנגרעסמַאן  ָאדער 
נָאענטע  געהַאט  צייט הָאב איך  שטיק 
וועלכער  על–גָאור  מיט  פַארבינדונגען 

איז נָאך דעמָאלטס געווען ַא סענַאטָאר".
ָאנגענומען  פריעדלַאנדער  הרב  הָאט  צייט  זעלבע  די  אין 
ַארבעט ביי עטליכע לָאקַאלע ּפָאליטיקַאנטן. דָאס הָאט אים מער 
ַאריינגעברענגט אין די וועלט פון ּפָאליטיק ביז ער הָאט בַאשלָאסן 
אויפצומַאכן זיין פירמע "די פריעדלַאנדער גרוּפע" ווָאס פַארנעמט 

זיך מיט לאביאירן ביי די הויכע פענסטער אין ווַאשינגטָאן.
אין  ָאפיס  ַאן  גרוּפע"  פריעדלַאנדער  "די  פַארמָאגט  היינט 
געווענליך  ווָאך.  יעדע  זיך  געפינט  עזרא  הרב  וואו  ווַאשינגטָאן 
פָארט ער ַאהין מיט דער בַאן וויבַאלד עס קומט ָאן גָאר נָאענט 

צו די שטָאטישע געביידעס.
ַאסַאך  דָא  זענען  עס  ַאז  ָאן  מערקט  פריעדלַאנדער  הרב 
דָאס ָארט  און  ּפַארק  בָארָא  היימשטָאט  זיין  צווישן  דיפערענצן 
וואו ער ַארבעט, ווַאשינגטָאן די. סי. "אין בָארָא ּפַארק הָאסטו 
עטליכע רעסטָארַאנען אויף יעדע גַאס, דו זעסט נָאר היימישע 
נישט  ווי  לעת,  מעת  אין  שטונדן   24 מנינים  טרעפט  מען  אידן, 
ווי איז עס ַא היימישע ַאטמָאספערע. ָאבער פון די ַאנדערע זייט 
איז ווַאשינגטָאן אויך גַאנץ פיין צוגעשטעלט פַאר ַא היימישן איד 
צוליב די פילע טוריסטן ווָאס קומען ַאהין. עס זענען דָא דָארט 
דריי מנינים ַא טָאג, ַא כשר'ער רעסטָארַאנט און אפילו ַא ווַארימע 
מקוה. ָאבער גלייבט מיר, ווען איך בין דָארט אויף ביזנעס הָאב 

איך אפילו נישט קיין צייט ַארויסצולויפן קויפן עּפעס צו עסן..."
איין זַאך ווָאס איז גָאר וויכטיג ווען מען איז אין ווַאשינגטָאן, 
זָאגט הרב עזרא פריעדלַאנדער, איז צו מַאכן ַא קידוש השם. "די 
מענטשן וועם מען טרעפט דָארט זענען הויכרַאנגיקע בַאַאמטע, 
ּפָאליטיקַאנטן און שטָאטישע אינסטַאנצן. זיי טרעפן נישט יעדן 
ַא  איבערצולָאזן  מַאכן  זיכער  דַארף  מען  איד,  היימישן  ַא  טָאג 
אויף  בליק  גונסטיגן  ַא  הָאבן  זָאלן  זיי  ַאז  זיי  אויף  רושם  גוטער 
אונז. מען דַארף רעדן איידל, בַאשיידן, זָאגן 'טענק יו', עפענען ַא 

טיר פַאר ַא צווייטן, די ַאלע קלייניגקייטן געבן ַאסַאך צו".
די  ַאז  זַאך,  אינטערעסַאנטע  ַאן  זָאגט  פריעדלַאנדער  הרב 
מענטשן וועמען ער טרעפט אין ווַאשינגטָאן הָאבן מער רעסּפעקט 
פַאר אידן ווי די מענטשן וועמען ער טרעפט אין ניו יָארק. זיי וועלן 
שטענדיג ַארויסגיין פון זייער וועג אונז צופרידנצושטעלן, אפילו 
אינעם ווייסן הויז, ווי בַאקַאנט, ביי די יערליכע חנוכה ּפַארטי איז 
ַאלע עסן כשר למהדרין און דָאס פלייש קומט פון ַא חסידי'שע 

שחיטה".
גָאר לעצטנס איז אויסגעקומען פַאר הרב עזרא פריעדלַאנדער 
צו שַאפן ַא גרויסן קידוש השם ַא דַאנק זיינע פַארבינדונגען מיט 
ַאלע גרויסע ּפָאליטיקַאנטן אויף קעּפיטָאל היל. געווען איז דָאס 
ווען קָאנגרעס און סענַאט הָאבן געשטימט מיט ַאן איבערוויגנדע 
מערהייט צו בַאעהרן דער בַאקַאנטן חסיד אומות העולם, רָאול 
דיּפלָאמַאט  שוועדישן  ַא  ַאלס  געדינט  הָאט  ווָאס  ווַאלענבערג, 
אין אונגַארן דורכאויס דעם ברען פון די צווייטע וועלט קריג, און 
ער הָאט אויסגעטיילט סּפעציעלע ּפַאסּפָארטן פַאר צענדליגער 
גרויסע  אין  ּפלַאצירט  דערנָאך  הָאט  ער  וועלכע  אידן  טויזנטער 

שוועדישע  די  פַאר  בַאלַאנגט  ָאפיציעל  הָאט  ווָאס  געביידעס 
לויט   — אידן  ַאסַאך  גָאר  גערַאטעוועט  דערמיט  און  רעגירונג 
געוויסע שַאצונגען ַאזויפיל ווי הונדערט טויזנט אונגַארישע אידן.

צווישן די פילע וועמען ווַאלענבערג הָאט גערַאטעוועט פון ַא 
ז"ל, און צוליב דעם  זיידע  געווען הרב עזרא'ס  זיכערן טויט איז 
הונדערטער ַאמעריקַאנער  ביי  צו שתדל'ען  בַאשלָאסן  ער  הָאט 
קָאנגרעסלייט און סענַאטָארן ַאז זיי זָאלן שטיצן ַא לעגיסלַאציע 
איז  "דָאס  מעדַאל.  גָאלדענעם  ַא  מיט  ווַאלענבערג  בַאעהרן  צו 
נישט געווען קיין גרינגע ַארבעט", זָאגט ער. "עס הָאט גענומען 
העכער ַא יָאר צו דערגרייכן, און איך הָאב עס געטָאן מיט איין 
ציל: צו ווייזן פַאר די וועלט ַאז ווען ַא גוי טוט ַא טובה פַאר ַא איד 
פַארגעסן מיר דָאס נישט און מיר הָאבן ַא הכרת הטוב דערויף. 
די גרעסטע רעגירונגס פירער פון שוועדן זענען טַאקע געקומען 
צו די צערעמָאניע וואו מען הָאט בַאעהרט רָאול ווַאלענבערג און 
זיי הָאבן ַאלע אויסגעדריקט זייער דַאנק פַאר'ן טון ַאזַא חשוב'ן 

ַאקט".
אויף  ווָאך  יעדע  געווענליך  וויילט  פריעדלַאנדער  עזרא  הרב 
צוויי טעג און ווַאשינגטָאן, און ער איז קיינמָאל נָאכנישט געבליבן 
בָארָא  קיין  ַאהיימצופָארן  זיכער  מַאך  "איך  שבת.  אויף  דָארט 

ּפַארק אויף שבת".
אידן וואוינען שוין אין ווַאשינגטָאן די. סי. זייט 840' למס' ווען 
דייטשע אידן הָאבן ָאנגעהויבן אימיגרירן קיין ַאמעריקע. עטליכע 
ָארטָאדָאקסישע  ערשטע  די  געעפנט  זיי  הָאבן  שּפעטער  יָאר 
צעווַאקסן.  קהילה שטַארק  די  זיך  הָאט  דעמָאלט  זייט  און  שול 
זעקסט– דער  ַאלס  בַאצייכנט  די.סי.  ווַאשינגטָאן  ווערט  היינט 
גרעסטער אידישער ישוב אין ַאמעריקע, עס פַארמָאגט עטליכע 
שולן און גָאר ַאסַאך אידישע ָארגַאניזַאציעס און אינסטיטוציעס. 
אינעם  וואוינען  ווַאשינגטָאן  אין  ַארבעטן  וועלכע  אידן  ַאסַאך 
מינוט  עטליכע  בלויז  זיך  געפינט  ווָאס  בַאלטימָאר  דערנעבנדיגן 

ַאוועק פון ווַאשינגטָאן.
עס איז אינטערעסַאנט ווָאס עטליכע ווייזן ָאן, ַאז וויבַאלד די 
זיך גָאר ָאפט,  ווַאשינגטָאן טוישט  ּפָאליטישע פירערשַאפט אין 
מופן כסדר ַאוועק פון דָארט מענטשן ָאבער עס קומען אויך צו 
יָארן.  קומענדיגע  די  פַאר  דָארט  איין  זיך  גלידערן  ווָאס  פרישע 
איר  ָאנצוהַאלטן  בַאוויזן  די.סי.  ווַאשינגטָאן  הָאט  דעם  צוליב 

סטַאטוס ַאלס ַא גרויסער אידישער קהילה.

הרב עזרא פריעדלַאנדער נָאמען: 

בָארָא ּפַארק, ניו יָארק דירת קבע: 

ווַאשינגטָאן די.סי. דירת עראי: 

לַאביאיסט אויפגַאבע: 

55 מינוט )ערָאּפלַאן( צייט צו פָארן: 
4 שטונדן )אויטָא(   

5 שטונדן )בַאן(  

דיסטַאנץ:  1,224 מייל

לַאביאיסט

דער קָאנגרעסדָאס ווייסע הויז

ביזנעסמַאן אתרוג סוחר משגיח כשרות


