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 אפיס ס'לויער דעם
 גן רמת אין

הגם מיר ווייסן אז דער שכר פאר מצוות און 
מעשים טובים איז אויף יענער וועלט, היום 

זענען מיר צומאל זוכה לעשותם ולמחר לקבל שכרם, 
צו זען א הארה פון הימל, ווי א גלעט כביכול פונעם 
רבש"ע אז ער האט הנאה פון אונזער התגברות, און 
מ'זעט מיט די אויגן ווי מ'פארדינט נאר דורכ'ן זיך פירן 

 אפגעהיטן.

איך וואוין אין בני ברק, וואו איך דין אלס מגיד שיעור 
טאג האב איך געדארפט פאר בחורים אין ישיבה. איין 

אפנעמען עפעס פון אפטייק, און איך בין ארויס פון 
שטוב עטליכע מינוט פריער צו קענען מאכן דעם 
אומוועג צום אפטייק אויפ'ן וועג צו דער ישיבה. איך 
האב טאקע אפגענומען וואס איך האב געדארפט, און 
דערנאך האב איך מיך געוואנדן צוריק צו דער גאס 

ט אין ישיבה. היות איך בין ארויסגעקומען וואס פיר
פון אן אנדער געסל וואס איך גיי נישט געווענליך, 
האב איך נישט באמערקט אז ס'איז דא דארט אויף 
דער ערד אזא טרָאטוַאר וואס האלט צוריק קארס פון 

(, און איך האב מיך געשטרויכלט אריינפארן )
 ער.דערין און געפאלן צעזעצנדיג אלע ביינ

איך האב מיך אויפגעשטעלט ווילנדיג גיין ווייטער 
מיין וועג, אבער איך האב געשפירט געפערליכע 
יסורים, בפרט אויף איין האנט וואס איז געווען 
אינגאנצן אויפגעבלאזן. איך האב פארשטאנען אז 
ס'איז מיר אוממעגליך צו גיין אזוי אין ישיבה. 

אלן קליניק אנשטאט בין איך געגאנגען אינעם לאק
עס אונטערזוכן, און פון דארט האט מען מיך 
אפגעשיקט צום "מעייני הישועה" שפיטאל צו מאכן 

 א רענטגען )עקסרעי(.

נאכ'ן איבערקוקן דעם רענטגען אין שפיטאל האט 
מיר דער דאקטער געזאגט אז דער ביין פון מיין האנט 
איז צעבראכן, און אויסער דעם איז איין פינגער ארויס 
פון פלאץ. צוערשט האט מען מיר צוריקגעשטעלט 
דעם פינגער אין פלאץ, וואס דאס איז געווען 

אומגעהויערע יסורים, טראץ וואס איך האב באקומען 
פאר דעם א טאבלעט איינצושטילן די יסורים, און 
דערנאך האט מען זיך געקענט נעמען צום 
צעבראכענעם ביין. ארויס פון שפיטאל בין איך 

נצן פארבאנדאזשירט, און פארשטייט זיך אינגא
ס'האט גענומען א שיינע פאר וואכן ביז איך האב 

 געקענט צוריקגיין צו מיין געווענליכן סדר היום.

איין טאג זייענדיג אינדערהיים דורכאויס מיין 
ערהוילונג, בין איך געוואויר געווארן אז איך בין 

טאט בארעכטיגט אריינצוגעבן א קלאגע קעגן דער ש
רעגירונג אין בני ברק פאר'ן צולאזן א מכשול ברשות 
הרבים פון וועלכן איך בין געשעדיגט געווארן. איך 
האב באקומען דעם נומער פון אן אדוואקאט א שומר 
תורה ומצוות וואס האט אסאך ערפארונג מיט 
אזעלכע פעלער, און איך האב מיך פארבונדן מיט 

            ן.יענעם צו זען וואס מ'קען מאכ

נאכ'ן נעמען אלע מיינע אינפארמאציע, האט מיר 
דער אדוואקאט געזאגט אז כדי צו קענען גיין ווייטער 

דארף איך אריבערקומען צו זיין אפיס 
חתמ'ען געוויסע דאקומענטן אז איך גיב 
אים איבער די באפולמעכטיגונג צו 

 באהאנדלען דעם פאל.

איך  "וואו געפינט זיך אייער אפיס?" האב
"אויף רחוב ז'בוטינסקי, אין  געפרעגט.

 רמת גן."

"איר וועט מיר מוזן מוחל זיין," האב איך 
געזאגט, "אבער איך קען נישט קומען 

  אהין."

אויף זיין וואונדער פארוואס איך קען 
נישט קומען, האב איך אים ערקלערט אז איך געב 
אלעמאל שטארק אכטונג אויף מיינע אויגן און איך 

י מיך נישט אין אזעלכע פלעצער, און דעריבער דרי
טראץ דער וויכטיגקייט דערפון קען איך נישט 

 אהינקומען.

"כדי צו קענען אריינגעבן די פאפירן אין געריכט מוזט 
איר חתמ'ען," האט מיך דער אדוואקאט מסביר 
געווען. "אז איר ווילט אמאל באקומען עפעס 

איינציגער  קָאמּפענסַאציע דאן איז דאס אייער
 אויסוואל."

"אז איך וועל נישט קענען באקומען דאס געלט, איז 
נישט," האב איך געזאגט. "איך קום נישט אויף רחוב 
זבוטינסקי אין רמת גן." מיט דעם האב איך 
אראפגעלייגט מיט'ן אדוואקאט און געענדיגט מיט 
דער גאנצער פרשה. אזוי האב איך על כל פנים 

 געקלערט.

קלינגט דער טעלעפאן ביי מיר, און אויף  איין טאג
דער אנדערער זייט איז געווען דער אדוואקאט. "איך 

בביתו קום היינט נאכט אויף בני ברק צו דער חתונה 
מישלאנער רבי'ן," האט מיך יענער עפונעם פר

געמאלדן. "אז איר ווילט דווקא, קען איך ארויפקומען 
ונטערשרייבן קענען א טצו אייך אינדערהיים איר זאל

 וואס מ'דארף."

ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז דער לויער, א פרומער 
איד, איז מורא'דיג נתפעל געווארן פון מיינע גדרים אין 
שמירת עינים, און ער האט באשלאסן ארויסצוגיין פון 

זיין וועג און קומען צו מיר אינדערהיים איך זאל 
 קענען חתמ'ען די פאפירן. 

צו דער  איך האב מיך פארשטייט זיך צוגעכאפט
געלעגנהייט, זעענדיג דערין א השגחה עליונה אז איך 
זאל נישט שאדן האבן צוליב מיין זהירות אין שמירת 

 עינים.

 דאס איז אבער נאר געווען דער אנפאנג.

 2המשך אויף זייט <<< 
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"אז איך וועל נישט קענען באקומען דאס 
געלט, איז נישט," האב איך געזאגט. "איך 
קום נישט אויף רחוב זבוטינסקי אין רמת גן." 
מיט דעם האב איך אראפגעלייגט מיט'ן 
אדוואקאט און געענדיגט מיט דער גאנצער 
פרשה. אזוי האב איך על כל פנים 
 געקלערט.
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 1פון זייט  <<< המשך

זייענדיג ביי מיר אין שטוב, האט דער אדוואקאט 
התפעלות אויף דעם נאכאמאל אויסגעדריקט זיין 

וואס איך בין גרייט געווען אויפצוגעבן געלט וואס 
קומט מיר כדי נישט צו דארפן גיין אויף אן 
אויסגעלאסענעם פלאץ, און פון דארט זענען מיר 
אריין אין א לענגערן שמועס. בתוך הדברים איז יענער 
געוואויר געווארן אז איך בין דער מחבר פון א סעריע 

ז איך האלט יעצט אינמיטן שאפן געלט ספרים און א
 פאר איין באנד וואס דארף ארויסקומען.

זייענדיג אונטער'ן רושם פון דעם געשעעניש, האט 
דער אדוואקאט זיך אנגעטראגן אז ער איז גרייט 
אויסצוצאלן די גאנצע הוצאה פון ארויסגעבן דעם 
באנד! מיר האבן געשלאסן מקח אז ער קויפט דעם 

אויף דעם באנד, און דער ספר וועט  זכות ההנצחה
גערופן ווערן על שמו "מהדורת ...". אזוי ארום האב 

 אין באנד דעם פון הוצאה  איך פארדינט די גאנצע
 !עינים שמירת מיין פון זכות

 די מעשה איז נאכנישט פארטיג.

ס'זענען זיך פארלאפן דריי יאר פון דער מעשה, ווען 
געווען  במשך דער צייט האב איך מצליח

ארויסצוגעבן נאך א חלק פון דעם ספר. איין טאג בין 
איך געוואויר געווארן איבער א געוויסן מכון וואס 
גיבט ארויס ספרים אז זיי פלאנירן א גרויסן יריד פון 
אלע זייערע ספרים, און אויף דער רעקלאמע וואו זיי 
זענען מודיע איבער'ן יריד ווילן זיי ארויסלייגן א בילד 

 ן מיין ספר.פו

נאכגייענדיג די זאך, האט זיך ארויסגעשטעלט אז 
דער ספר וואס ערשיינט אויף זייער רעקלאמע איז 
דער באנד וואס איז ארויסגעקומען מיט עטליכע יאר 
צוריק, וועלכער דער דערמאנטער אדוואקאט האט 
אויסגעצאלט. איך האב אנגערופן דעם מכון און זיי 

וין ארויסגעקומען א אויפגעמערקט אז ס'איז ש
שפעטערדיגער באנד פון דעם וואס זיי ווילן 

ארויסלייגן, ממילא וואלט געווען פיל פאסיגער ווען 
 זיי לייגן דעם נייעם באנד.

מיט עטליכע טעג שפעטער האב איך געזען די 
רעקלאמע וואס זיי האבן ארויסגעלייגט, און איך זע 

ס'איז  אז זיי האבן נישט געטוישט דאס בילד און
געבליבן יענער באנד. פארוואס זיי האבן דאס נישט 

געטוישט ווייס איך נישט, אבער אזויפיל אז ס'איז 
שוין יא דא יענער באנד, האב איך באשלאסן כאטש 
מודיע צו זיין דעם אדוואקאט אז ס'איז דא אויף אלע 

 רעקלאמעס דער באנד וואס ער האט אויסגעצאלט.

בערגענומען הערנדיג ער איז געווארן זייער אי
דערוועגן, און ער האט געזאגט אז ער וויל 

 אריבערקומען צו מיר דאס זען.

כך הווה, ער איז אריבערגעקומען צו מיר ו
אינדערהיים, און רעדנדיג האט זיך דער שמועס 
פארקירעוועט איבער נאך א באנד וואס איך וויל 
ארויסגעבן. דער אדוואקאט האט באשלאסן זיך 

ן צו דער געלעגנהייט, און ער האט אויפ'ן צוצוכאפ
פלאץ זיך אונטערגענומען אויסצוצאלן אויך דעם 

 באנד.

ס'איז געווען א השגחה פרטית אז דער 
איינגעשטעלטער אינעם מכון האט פאר אן 
אומפארשטענדליכער סיבה נישט געטון וואס איך 
האב אים געבעטן, ווייל דורכדעם איז יענער געקומען 

 זוי ארום אויסגעצאלט דעם ספר.צו און א

די גאנצע קייט פון השגחה פרטית האט זיך אלעס 
געפירט נאר דורכדעם וואס איך האב נישט געוואלט 
גיין אויף אומאויסגעהאלטענע ערטער כדי צו היטן 

 די אויגן!

  בבנניי  בבררקק  --חח..  שש..  
  

 געפענט די
 הימלישע טויערן

צומאל איז א מענטש זוכה צו זען בחוש ווי זיין 
געקומען אין זכות פון עפעס וואס ישועה איז 

ער האט געטון. דאס איז געווען דער פאל ביי מיר מיט 
עטליכע יאר צוריק, ווען איך האב ממש אפן געזען ווי 
די פארשפארטע טויערן פון הימל האבן 
זיך געעפנט אין זכות פון א קבלה 

 מיינעם אין שמירת עינים.

יענער צייט האב איך געהאט א זון אין 
אין שידוכים, אבער ס'האט זיך גארנישט 
גערירט. מיין זון איז געווען א וואוילער, 
בא'חנ'טער בחור, זיינע חברים פון 
ישיבה האבן שוין געפראוועט ברית'ן און 
קידושים, אבער ניטאמאל האט זיך דער 
טעלעפאן באמיט צו קלינגען מיט 

שדכן. אויב איז  עפעס א הצעה פון א
דאס נישט גענוג געווען, איז נאך דעם זון געקומען א 
טאכטער וועלכע איז שוין אויך געשטאנען אין דער 
רייע אויף איר באשערטער. קיין שום עלטערן זאלן 

 קיינמאל נישט דארפן דורכמאכן אזא צער.

געווען איז עס איינמאל ווען ס'האט זיך געהאנדלט א 
, און דאן ווען ס'האט שוין געהאלטן שידוך אויפ'ן טיש

אין די ווייטערע שטאפלען האבן מיר געהערט פונעם 
שדכן אז ס'האט זיך אויסגעלאזט א זייפנבלאז. מיר 
זענען געווען צעבראכן אויף שברי שברים. מ'האט 
שוין אלעס פרובירט, אלע עצות און סגולות געטון, 

 מ'האט אזוי געהאפט, און דא אזא אנטוישונג.

דעם קומענדיגן שבת אין בית המדרש זענען מיינע 
אויגן געפאלן אויף א בלעטל וואס האט גערעדט 
איבער שמירת עינים. איך האב עס אויפגעהויבן, און 
געזען דארט ברענגען מורא'דיגע ווערטער פונעם 
הייליגן בן איש חי אז ווען א איד האט א נסיון אין 

זענען די טויערן שמירת עינים און ער שטארקט זיך, 
פון הימל אפן פאר אים און ער האט א כח 

ער  –אויסצובעטן סיי וואס ער וויל, "ונענה מיד" 
 .ווערט תיכף געענטפערט

די טויערן פון הימל אפן, האבן די ווערטער געקלונגען 
 ביי מיר אין אויער. איך האב דאך פאר מיר

פון טויערן וואס ווייזן נישט קיין צייכן  פארשלאסענע
זיך עפענען. אפשר האט מען מיר דאס צוגעפירט פון 
הימל צו זען ווייל דאס איז וואס איך דארף טון פאר 
מיין ישועה? איך האב גלייך מקבל געווען אז 
קומענדיגע מאל ס'מאכט זיך א נסיון אין שמירת 

 עינים וועל איך כאפן די געלעגנהייט.

סענע אין דער היינטיגער וועלט מיט די אויסגעלא
גאסן דארף מען נישט ווארטן צו לאנג אויף אזא 
געלעגנהייט. דאס קומענדיגע מאל איך בין געגאנגען 
אין גאס און זיך געהיטן די אויגן פון ראיות אסורות, 
האב איך דערביי הייס מתפלל געווען אז דאס זאל זיין 
לזכות פון מיינע צוויי קינדער וועלכע ווארטן 

 ט א זיווג הגון.געהאלפן צו ווערן מי

ס'האט גענומען בלויז געציילטע טעג ביז דער 
טעלעפאן האט זיך געלאזט הערן. ס'איז געווען דער 
שדכן מיט א הצעה פון א טריפלטן שידוך צווישן דריי 
משפחות מיט גאר א פאסיגער זאך פאר מיין זון און 

  מיין טאכטער.

ס'איז גראדע נישט געווען דאס ערשטע מאל וואס 
מ'האט דאס אנגעטראגן. מ'האט שוין געהאט 
גערעדט דערוועגן מיט א יאר פריער און איך האב 
שוין דעמאלט געגעבן מיין הסכמה, אבער דערנאך 
איז די זאך איינגעשלאפן אן קיין נארמאלער סיבה. 
יעצט אבער האבן זאכן אנגעהויבן זיך רוקן ווי 

ט האט געטריבן דורכ'ן ווינט, און ביז א קורצער ציי
 מען געבראכן טעלער אין א גוטער שעה!

מיט א זון א חתן און א טאכטער א כלה דארף מען 
פארשטייט זיך האבן א דיקן טייסטער. ס'איז געווען 
בלויז עטליכע טעג שפעטער ווען איך האב געדארפט 

, איך האב אבער נישט געהאט די $3,000דעקן 
 ט.מינדעסטע השגה פון וואו צו נעמען דאס געל

יעצט האב איך שוין געוואוסט וואס איך האב צו טון. 
ביי דער קומענדיגער געלעגנהייט ווען איך האב 
פארמאכט מיינע אויגן פון א ראיה אסורה האב איך 
הייס מתפלל געווען צום רבש"ע ער זאל מיר 
 אונטערשיקן דאס געלט. נאך יענעם טאג האט מיר

גאנצע דער אויבערשטער אונטערגעשיקט דאפלט, 
 , אויף אן אומגעראכטענעם אופן!$6,000

 ונענה מיד...

  גגללייווןן  עעייןן  ייפפהה  אאדדרר  תתששעע""הה,,  ממפפיי  בבעעלל  ההממעעששהה

 

 

געגאנגען אין  דאס קומענדיגע מאל איך בין
גאס און זיך געהיטן די אויגן פון ראיות 

אסורות, האב איך דערביי הייס מתפלל 
געווען אז דאס זאל זיין לזכות פון מיינע צוויי 

קינדער וועלכע ווארטן געהאלפן צו ווערן 
 מיט א זיווג הגון.
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 צינדט ווידעא דער
 אן נישט זיך

מיט עטליכע יאר צוריק האט מיין טאכטערל 
געליטן פון עפעס א געזונטהייט פראבלעם, 
און ס'האט זיך אויסגעפעלט ארומצוגיין צו 

מאכן פארשידענע טעסטן צו זען  דאקטוירים און
וואס דאס איז. זייענדיג אמאל אין שפיטאל האט מען 
געדארפט ווארטן לאנגע שעה'ן, און ערגעצוואו איז 
געווארן לאנגווייליג פאר מיין איינס א האלב יעריג 
מיידל און זי האט אנגעהויבן פארפירן. ווילנדיג איר 

ל געקומען בארואיגן, איז איינע פון די נורסעס שנע
 און איר געוואלט אנצינדן א ווידעא.

ביי אונז איז מען ב"ה שטארק אפגעהיטן פון די אלע 
כלים, און איך וואלט קיינמאל נישט צוגעלאזט 
אזוינס. מצד שני האב איך אבער געשפירט זייער 
פארלוירן, היות די נורס האט באהאנדלט מיין 

ע שעה'ן טאכטער, און דא איז שוין געווען נאך לאנג
ווארטן און מיין טאכטער האט שוין נישט געקענט 
איינזיצן. איך האב באמת נישט געוואוסט וואס צו טון, 
און איך האב געהאפט צום אויבערשטן און געבעטן 
מיט'ן גאנצן הארץ ער זאל מיך ארויסדערזען פון דעם 

 פלאנטער.

בינו לבינו האט די נורס פרובירט אנצוצינדן דעם 
אבער... ס'צינדט זיך נישט אן. זי האט אליין ווידעא, 

נישט פארשטאנען פארוואס, אבער דער קליפ האט 
נישט געהאלטן ביים שפילן. ס'איז געווען ממש א נס 
מן השמים, און פאר מיר פערזענליך איז עס געווען א 

 שטארקער חיזוק אז הבא ליטהר מסייעין אותו!

אלדיגן איך וויל אגב אייך איבערגעבן דעם געוו
אפקלאנג פון אייער גליון. איך האב שוין פערזענליך 
געהערט פון מערערע מענטשן וואס דער גליון האט 
זיי ממש געטוישט. ס'האט מיר געזאגט א יונגערמאן 
וואס דרייווט א באס אין וויליאמסבורג און ער דארף 

זיך ספראווען 

טעגליך מיט נסיונות אין שמירת עינים, אז ער האלט 
נדיג א גליון ביי זיך אין טאש, און ווען ער שפירט שטע

אז ער דארף חיזוק נעמט ער דאס ארויס און ער ליינט 
אפאר שטיקלעך, און דאס געבט אים ממש חיזוק 
אנצוגיין. ס'איז זיין רעוואלווער וואס ער האלט אין 
טאש פאר זעלבסט פארטיידיגונג קעגן יעדן 

 אנשיקעניש וואס גרייפט אים אן...

  ממללממדד  בבווווייללייאאממססבבווררגג  --  זזככרריי''  אאדדללעערר
  

 דער אומבאניצטער
 סווימינג פול

איך וויל דערציילן א מורא'דיגע מעשה וואו 
איך געזען דעם געוואלדיגן כח וואס ס'האט א 

תפילה ווען א איד בעט אמת'דיג ביים 
 אויבערשטן ער זאל קענען זיין אפגעהיטן.

אסאך ביי אונז אין מאנטרעאל דא ביי 
 דיגן'בשותפות א פארמאגן וואס  הייזער

 פון אריין פארט'מ – שכנים צוויי פאר פארקינג
 הינטער פון און, הייזער ביידע צווישן גאס דער

 ביידע וואס לאט פארקינג א דא איז הייזער די
 פארקינג אזא אויך האב איך. ניצן שכנים

 די און, שכן אישער'גוי מיין מיט אינאיינעם
סטער פון מיין הויז זענען אפן דעם פענ טעהינטערש

 צו דעם פארקינג לאט.

ויהי היום האט זיך מיין גוי'אישער שכן געבויט א 
גרויסן סווימינג פול אין בעק פון זיין הויז, קעגנאיבער 
מיינע פענסטער. אויב איז דאס אליין נאכנישט גענוג, 
האט נאך דער גוי געלאדנט יעדן 
טאג זיינע אלע חברים צו זיין 
סווימינג פול אז ס'האט זיך 

שט אפגעטון דארט, איך וויל ני
ארויסזאגן מיט'ן מויל. איך בין 
שנעל געגאנגען און פארקלעבט די 
פענסטער אז איך און מיינע קינדער 
זאלן נישט זען דאס פריצות וואס 
דארט טוט זיך, כאטש מיר האבן 
לכבוד דעם געדארפט מוותר זיין 
אויף אביסל פרישע לופט און 
ליכטיגקייט פון די פענסטער, 

  .ט פאר שמירת עיניםאבער וואס טוט מען ניש

דער זומער האט זיך ענדליך געענדיגט און איך האב 
געקענט אביסל אפאטעמען. במשך די ווינטער 
חדשים האבן מיר געקענט ארויסקוקן פון פענסטער, 
אבער ס'האט נישט לאנג גענומען און זומער איז 

נאכאמאל אנגעקומען 
און דער גאנצער שפיל 

 האט זיך איבערגע'חזר'ט פונדאסניי. מיט דער צייט
איז דאס שוין געווארן דער יערליכער רוטין; בערך 
שבועות צייט האט דער גוי אויפגעשטעלט דעם פול, 
און מיר האבן דעמאלט געדארפט פארקלעבן די 

 פענסטער ביז'ן סוף פונעם זומער.

געווען איז עס איין פרילינג, גלייך נאך פסח, ווען איך 
פארקינג זע איין טאג א טראק פארט אריין אינעם 

לאט. איך האב געפרעגט דעם דרייווער וואס דאס 
איז, און יענער האט מיר געזאגט אז ער איז פון דער 
קאמפאני וואס שטעלט אויף סווימינג פולס און ער 

  איז געקומען גרייט מאכן דעם פול פאר'ן זומער.

ס'איז מיר געווארן נישט גוט. נישט גענוג וואס מיר 
האבן א גאנץ זומער, גייט נאך דער גוי דאס יאר 
אויפשטעלן דעם פול פריער ווי יעדעס יאר? ס'האט 
מיך גאר שטארק וויי געטון. איך האב מיך 

אריינגעזעצט אין קאר און פשוט אנגעהויבן וויינען. 
"רבש"ע," האב איך געזאגט מיט'ן גאנצן הארץ, "דו 
האסט גענוג וועגן וואס דו קענסט טון. איך בעט דיר, 
העלף איך זאל פטור ווערן פון דעם אנשיקעניש און 

 האבן א רואיגן זומער!"

ממחרת, דעם קומענדיגן אינדערפרי זעט מיין  ויהי
ווייב נאכאמאל א טראק אריינבעקן אינעם פארקינג 

דאסמאל איז עס געווען א מאווינג טראק.  –לאט 
נייגעריגערהייט איז זי אראפגעגאנגען אונטן זען וואס 
דער טראק טוט, און זי טרעפט די שיקסע די שכנ'טע 

 זיך פארען נעבן דעם טראק.

ג איר שכנה, פארציילט די גוי'טע פאר מיין זעענדי
ווייב אז זי האט זיך די לעצטע נאכט צע'הרג'עט מיט 
איר מאן, און זי האט באשלאסן אז זי האט גענוג 
געהאט פון אים. זי נעמט אירע קינדער און זיי טראגן 

כך הווה, מ'האט מער נישט געזען  זיך אפ פון דאנעט.
ישט איר משפחה. אויף פאר די אויגן נישט איר און נ

אזא רואיגן זומער האבן מיר זיך נישט געראכטן אין 
בעסטן חלום. דער פול איז געשטאנען איינזאם און 

שטראלן האבן ליכטיג געמאכט ן פארלאזט, און די זו
געווען ליהודים היתה    ס'איז –ביי אונז אינדעהיים 

    אורה!
   ((  ממאאננטטררעעאאלל--))

 

 
 
פון בריוו און מעסעדזשעס צום קאלום אזוי ווי עס קומען אריין אן איבערפלוס 

"ישלטו היהודים" מיט גאר אסאך לערנבארע מעשיות, אזוי אויך האבן מיר אסאך 
צוריקגעהערט פון פיל מענטשן אז זיי האבן דערפון גענומען חיזוק, וועלן מיר בס"ד 

 ווייטער ממשיך זיין פון צייט צו צייט מיט דעם קאלום.
~~~ 

טויזנטער ליינערס פאר די אלע  צענדליגער זיך באדאנקען אין נאמען פון דיגלייכצייטיג טוען מיר 
 וואס שיקן אריין זייער געשיכטע און זענען מיט דעם מזכה דעם רבים.

~~~ 
ווען איר רופט אריין מיט אייער מעשה, ביטע לאזט איבער דאס מערסטע פרטים וואס שייך, אזוי 

פארבינדן מיט אייך אויב ס'פעלט אויס מברר צו זיין אויך א טעלעפאן נומער וואו מ'קען זיך 
 !געוויסע פרטים. יישר כח

 
 

 
 

 

 

בינו לבינו האט די נורס פרובירט אנצוצינדן דעם 
ווידעא, אבער... ס'צינדט זיך נישט אן. זי האט 

אליין נישט פארשטאנען פארוואס, אבער דער 
קליפ האט נישט געהאלטן ביים שפילן. ס'איז 

און פאר מיר  געווען ממש א נס מן השמים,
פערזענליך איז עס געווען א שטארקער חיזוק 

 אז הבא ליטהר מסייעין אותו!
 

0ד    

 

 מודעה ובקשה
 האלט דאס נישט ביי אייך!

 זייט מזכה דערמיט טויזענטער אידן.
 

  845.206.9879 רופט:
    tahoreineyim.org@אדער שקיט עס צו 
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כאטש מיר האבן לכבוד דעם געדארפט 
ט און מוותר זיין אויף אביסל פרישע לופ

ליכטיגקייט פון די פענסטער, אבער 
 .וואס טוט מען נישט פאר שמירת עינים
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 צינדט ווידעא דער
 אן נישט זיך

מיט עטליכע יאר צוריק האט מיין טאכטערל 
געליטן פון עפעס א געזונטהייט פראבלעם, 
און ס'האט זיך אויסגעפעלט ארומצוגיין צו 

מאכן פארשידענע טעסטן צו זען  דאקטוירים און
וואס דאס איז. זייענדיג אמאל אין שפיטאל האט מען 
געדארפט ווארטן לאנגע שעה'ן, און ערגעצוואו איז 
געווארן לאנגווייליג פאר מיין איינס א האלב יעריג 
מיידל און זי האט אנגעהויבן פארפירן. ווילנדיג איר 

ל געקומען בארואיגן, איז איינע פון די נורסעס שנע
 און איר געוואלט אנצינדן א ווידעא.

ביי אונז איז מען ב"ה שטארק אפגעהיטן פון די אלע 
כלים, און איך וואלט קיינמאל נישט צוגעלאזט 
אזוינס. מצד שני האב איך אבער געשפירט זייער 
פארלוירן, היות די נורס האט באהאנדלט מיין 

ע שעה'ן טאכטער, און דא איז שוין געווען נאך לאנג
ווארטן און מיין טאכטער האט שוין נישט געקענט 
איינזיצן. איך האב באמת נישט געוואוסט וואס צו טון, 
און איך האב געהאפט צום אויבערשטן און געבעטן 
מיט'ן גאנצן הארץ ער זאל מיך ארויסדערזען פון דעם 

 פלאנטער.

בינו לבינו האט די נורס פרובירט אנצוצינדן דעם 
אבער... ס'צינדט זיך נישט אן. זי האט אליין ווידעא, 

נישט פארשטאנען פארוואס, אבער דער קליפ האט 
נישט געהאלטן ביים שפילן. ס'איז געווען ממש א נס 
מן השמים, און פאר מיר פערזענליך איז עס געווען א 

 שטארקער חיזוק אז הבא ליטהר מסייעין אותו!

אלדיגן איך וויל אגב אייך איבערגעבן דעם געוו
אפקלאנג פון אייער גליון. איך האב שוין פערזענליך 
געהערט פון מערערע מענטשן וואס דער גליון האט 
זיי ממש געטוישט. ס'האט מיר געזאגט א יונגערמאן 
וואס דרייווט א באס אין וויליאמסבורג און ער דארף 

זיך ספראווען 

טעגליך מיט נסיונות אין שמירת עינים, אז ער האלט 
נדיג א גליון ביי זיך אין טאש, און ווען ער שפירט שטע

אז ער דארף חיזוק נעמט ער דאס ארויס און ער ליינט 
אפאר שטיקלעך, און דאס געבט אים ממש חיזוק 
אנצוגיין. ס'איז זיין רעוואלווער וואס ער האלט אין 
טאש פאר זעלבסט פארטיידיגונג קעגן יעדן 

 אנשיקעניש וואס גרייפט אים אן...

  ממללממדד  בבווווייללייאאממססבבווררגג  --  זזככרריי''  אאדדללעערר
  

 דער אומבאניצטער
 סווימינג פול

איך וויל דערציילן א מורא'דיגע מעשה וואו 
איך געזען דעם געוואלדיגן כח וואס ס'האט א 

תפילה ווען א איד בעט אמת'דיג ביים 
 אויבערשטן ער זאל קענען זיין אפגעהיטן.

אסאך ביי אונז אין מאנטרעאל דא ביי 
 דיגן'בשותפות א פארמאגן וואס  הייזער

 פון אריין פארט'מ – שכנים צוויי פאר פארקינג
 הינטער פון און, הייזער ביידע צווישן גאס דער

 ביידע וואס לאט פארקינג א דא איז הייזער די
 פארקינג אזא אויך האב איך. ניצן שכנים

 די און, שכן אישער'גוי מיין מיט אינאיינעם
סטער פון מיין הויז זענען אפן דעם פענ טעהינטערש

 צו דעם פארקינג לאט.

ויהי היום האט זיך מיין גוי'אישער שכן געבויט א 
גרויסן סווימינג פול אין בעק פון זיין הויז, קעגנאיבער 
מיינע פענסטער. אויב איז דאס אליין נאכנישט גענוג, 
האט נאך דער גוי געלאדנט יעדן 
טאג זיינע אלע חברים צו זיין 
סווימינג פול אז ס'האט זיך 

שט אפגעטון דארט, איך וויל ני
ארויסזאגן מיט'ן מויל. איך בין 
שנעל געגאנגען און פארקלעבט די 
פענסטער אז איך און מיינע קינדער 
זאלן נישט זען דאס פריצות וואס 
דארט טוט זיך, כאטש מיר האבן 
לכבוד דעם געדארפט מוותר זיין 
אויף אביסל פרישע לופט און 
ליכטיגקייט פון די פענסטער, 

  .ט פאר שמירת עיניםאבער וואס טוט מען ניש

דער זומער האט זיך ענדליך געענדיגט און איך האב 
געקענט אביסל אפאטעמען. במשך די ווינטער 
חדשים האבן מיר געקענט ארויסקוקן פון פענסטער, 
אבער ס'האט נישט לאנג גענומען און זומער איז 

נאכאמאל אנגעקומען 
און דער גאנצער שפיל 

 האט זיך איבערגע'חזר'ט פונדאסניי. מיט דער צייט
איז דאס שוין געווארן דער יערליכער רוטין; בערך 
שבועות צייט האט דער גוי אויפגעשטעלט דעם פול, 
און מיר האבן דעמאלט געדארפט פארקלעבן די 

 פענסטער ביז'ן סוף פונעם זומער.

געווען איז עס איין פרילינג, גלייך נאך פסח, ווען איך 
פארקינג זע איין טאג א טראק פארט אריין אינעם 

לאט. איך האב געפרעגט דעם דרייווער וואס דאס 
איז, און יענער האט מיר געזאגט אז ער איז פון דער 
קאמפאני וואס שטעלט אויף סווימינג פולס און ער 

  איז געקומען גרייט מאכן דעם פול פאר'ן זומער.

ס'איז מיר געווארן נישט גוט. נישט גענוג וואס מיר 
האבן א גאנץ זומער, גייט נאך דער גוי דאס יאר 
אויפשטעלן דעם פול פריער ווי יעדעס יאר? ס'האט 
מיך גאר שטארק וויי געטון. איך האב מיך 

אריינגעזעצט אין קאר און פשוט אנגעהויבן וויינען. 
"רבש"ע," האב איך געזאגט מיט'ן גאנצן הארץ, "דו 
האסט גענוג וועגן וואס דו קענסט טון. איך בעט דיר, 
העלף איך זאל פטור ווערן פון דעם אנשיקעניש און 

 האבן א רואיגן זומער!"

ממחרת, דעם קומענדיגן אינדערפרי זעט מיין  ויהי
ווייב נאכאמאל א טראק אריינבעקן אינעם פארקינג 

דאסמאל איז עס געווען א מאווינג טראק.  –לאט 
נייגעריגערהייט איז זי אראפגעגאנגען אונטן זען וואס 
דער טראק טוט, און זי טרעפט די שיקסע די שכנ'טע 

 זיך פארען נעבן דעם טראק.

ג איר שכנה, פארציילט די גוי'טע פאר מיין זעענדי
ווייב אז זי האט זיך די לעצטע נאכט צע'הרג'עט מיט 
איר מאן, און זי האט באשלאסן אז זי האט גענוג 
געהאט פון אים. זי נעמט אירע קינדער און זיי טראגן 

כך הווה, מ'האט מער נישט געזען  זיך אפ פון דאנעט.
ישט איר משפחה. אויף פאר די אויגן נישט איר און נ

אזא רואיגן זומער האבן מיר זיך נישט געראכטן אין 
בעסטן חלום. דער פול איז געשטאנען איינזאם און 

שטראלן האבן ליכטיג געמאכט ן פארלאזט, און די זו
געווען ליהודים היתה    ס'איז –ביי אונז אינדעהיים 

    אורה!
   ((  ממאאננטטררעעאאלל--))

 

 
 
פון בריוו און מעסעדזשעס צום קאלום אזוי ווי עס קומען אריין אן איבערפלוס 

"ישלטו היהודים" מיט גאר אסאך לערנבארע מעשיות, אזוי אויך האבן מיר אסאך 
צוריקגעהערט פון פיל מענטשן אז זיי האבן דערפון גענומען חיזוק, וועלן מיר בס"ד 

 ווייטער ממשיך זיין פון צייט צו צייט מיט דעם קאלום.
~~~ 

טויזנטער ליינערס פאר די אלע  צענדליגער זיך באדאנקען אין נאמען פון דיגלייכצייטיג טוען מיר 
 וואס שיקן אריין זייער געשיכטע און זענען מיט דעם מזכה דעם רבים.

~~~ 
ווען איר רופט אריין מיט אייער מעשה, ביטע לאזט איבער דאס מערסטע פרטים וואס שייך, אזוי 

פארבינדן מיט אייך אויב ס'פעלט אויס מברר צו זיין אויך א טעלעפאן נומער וואו מ'קען זיך 
 !געוויסע פרטים. יישר כח

 
 

 
 

 

 

בינו לבינו האט די נורס פרובירט אנצוצינדן דעם 
ווידעא, אבער... ס'צינדט זיך נישט אן. זי האט 

אליין נישט פארשטאנען פארוואס, אבער דער 
קליפ האט נישט געהאלטן ביים שפילן. ס'איז 

און פאר מיר  געווען ממש א נס מן השמים,
פערזענליך איז עס געווען א שטארקער חיזוק 

 אז הבא ליטהר מסייעין אותו!
 

0ד    
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כאטש מיר האבן לכבוד דעם געדארפט 
ט און מוותר זיין אויף אביסל פרישע לופ

ליכטיגקייט פון די פענסטער, אבער 
 .וואס טוט מען נישט פאר שמירת עינים
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   4 | מאמר התחזקות - שמירת עינים
 

די אותיות 
 שיינען התורה

דער קוידינובער רבי הרה"ק רבי חנוך העניך 
האט אויף זיין עלטער שטארק דוב זצ"ל 

געליטן אויף דער ראיה, ער איז פאר לאנגע 
 יארן ממש געווען א סגי נהור ל"ע.

געווען איז עס שמחת תורה שנת תשל"ח, 
אינעם לעצטן יאר פון זיין לעבן, ווען דער רבי 

געזען ווי האט עולה געווען לתורה, האט מען 
ער בייגט זיך שטארק צו צום ספר תורה, ווי 

 איינער וואס שטרענגט זיך אן צו ליינען.

זיין איידעם הרה"צ רבי יחיאל מיכל ארליך 
זצ"ל, דער רב פון ביהמ"ד, איז געווען דארט 
אנוועזנד, און ס'איז אויפפאלנד געווען, וויסנדיג אז זיין שווער קען 

 עטער געפרעגט וואס איז פשט דערפון.נישט זען. האט ער אים שפ

האט אים דער רבי געענטפערט מיט מורא'דיגע ווערטער: "גלייב 
מיר, שוין צוואנציג יאר וואס איך לייד אויף די אויגן, אבער איך האב 
נאך קיינמאל נישט געמאכט א ברכה אויף דער תורה אן זען די 

וואס אזא זאך  הייליגע אותיות. היינט איז געווען דאס ערשטע מאל
 האט פאסירט!"

 

כפרת עוונות דורך 
 שמירת עינים

, רעדט מהר"ם מפאנו, פון א תלמיד פון דרכי התשובהאין ספר 
ער ארום פון די ד' חילוקי כפרה. שרייבט ער אז ס'זענען דא אזעלכע 
חטאים וואס תשובה איז תולה אויף דעם, און נאר מיתה איז דער 

אז אויב איז דער מענטש מקבל אויף גמר הכפרה. זאגט ער אבער 
זיך זאכן וואס זענען אזוי ווי מיתה, קען מען מיט דעם אנקומען צו 

 תשובה שלימה.

זאגט ער ווייטער, די גמרא זאגט אז א סומא איז חשוב כמת. ממילא 
דאך ווען איינער קען נישט זען איז ער חשוב כמת, איז אוודאי -מה

מאכט די אויגן און קוקט נישט פון ווען ער קען יא זען און ער פאר
זיין אייגענעם ווילן, איז עס זיכער נחשב ווי מיתה, און ער קען מיט 

 דעם אנקומען צו ריכטיגער תשובה.

א גרויסן יישר כח פאר דער געוואלדיגער ארבעט, ספעציעל די אלע 
יסודות'דיגע שטיקלעך פון די ראשונים, אלעס נאכגעברענגט מיט 

 א מקור.
  הערש עקשטייןשלמה 

 קרית יואל

 הקדוש שליט"א
פאלגנד עטליכע שיינע נקודות בענין שמירת עינים וואס איך 

הרה"ג ר' אלימלך באר הפרשה פון גליון האב געזען אין 
 )בא תשפ"א(: "אשליט בידערמאן

ת  (1 חַּ ְבִתִני ְבאַּ ס'שטייט אין פסוק אין שיר השירים )ד, ט(, ִלבַּ
ְבִתִני מיינט אז כביכול דעם  ִיְך, זאגט רש"י הק' אז ִלבַּ ֵמֵעינַּ

 אויבערשטנ'ס הארץ ווערט צוגעצויגן צו אידישע קינדער. 

ִיְך, אז מיט  ת ֵמֵעינַּ חַּ ְבִתִני ְבאַּ קען אפשר זיין פשט אין פסוק, ִלבַּ
אל וואס א איד היט די אויגן ציט עס כביכול דעם איינמ

 אויבערשטנ'ס הארץ מיט זיין אהבה צו אונז.

אז ס'איז נישט מעגליך זיך  גר"אמ'זאגט נאך פונעם הייליגן ( 2
פארצושטעלן אויף דער וועלט די גרויסע שמחה וואס די נשמה 
האט ווען מ'נעמט אראפ פון איר חשבון אפילו איין הרהור 

 עבירה. 

ממילא הגם מ'דארף זיך טאקע היטן די אויגן יעדע מינוט, זאל 
מען אבער נישט גרינגשעצן יעדעס מאל באזונדער וואס 

 .מ'שטארקט זיך

ס'זענען דא מענטשן וואס מיינען אז דעם נאמען "קדוש" ( 3
על קידוש ה'. באמת איז  מ'שטארבטבאקומט מען נאר ווען 

 ווי א קדוש. מ'לעבטאבער אסאך חשוב'ער אויבן ווען 

בדרך צחות קען מען זאגן אז אויבן אין הימל באקומט מען ( 4
ווען מ'האט א 'שליטה' אויף די אברים און  דעם טיטל 'שליט"א'

 די תאוות.

א גרויסן יישר כח פאר דער הייליגער ארבעט וואס איר לייגט 
 אריין אין די גליונות!

 

 א קרעכטץ פון א איד
שלום וברכה. איך וויל אויסדריקן מיינע געפילן פון הכרת הטוב פאר 

 ק אין שמירת עינים.אייער הערליכן גליון, וואס גיבט מיר אזויפיל חיזו

האט געזאגט פאר'ן חפץ חיים,  הגאון ר' ישראל סאלאנטער זצ"ל
אז זיין גאנצע ארבעט ארויסצוגעבן דעם ספר חפץ חיים אויף 
שמירת הלשון האט זיך געלוינט אויב אין דורות ארום וועט א איד 
איינמאל געבן א קרעכץ פאר'ן רעדן וואס ער האט נישט געדארפט. 
דאס זעלבע קען געזאגט ווערן אויף אייער גליון איבער שמירת 

 ינים, וואס איז דער יסוד פון קדושה.ע

זכות הרבים תלויה בכם! דער אויבערשטער זאל אייך העלפן איר 
 זאלן קענען ממשיך זיין מיט דער עבודת הקודש!

 ארץ ישראל - א.ח.

 

 אויפ'ן שפיץ שיך
איך וויל מיך זייער באדאנקען פאר דעם גליון, וואס איז ממש א יחיד 
במינו. איך געדענק נישט ווען נאך איך זאל הערן אינעם ענין פון 

 שמירת עינים זינט מיין בר מצוה.

 איך וויל מוסיף זיין צוויי געדאנקען:

מענטשן פרעגן אלץ וואס טוט זיך אויב מ'האט געזען בטעות.  .1
האב איך געהערט אמאל א הגדרה דערויף, אז מ'מעג זען אבער 
מ'טאר נישט קוקן. מ'דארף אבער געדענקען אז דאס צווייטע זע 

 הייסט שוין אויך א קוק...

הרה"ק ר' הערשעלע . איך האב געהערט נאכזאגן בשם 2
'האט אים געפרעגט ווי שטארק מ'דארף , אז מספינקער זצ"ל

אראפקוקן גייענדיג אין גאס, האט ער געענטפערט, "מ'זאל קוקן 
  אויפ'ן שפיץ פון די שיך."

  
 עטֹוב

 

 
 

 

 בגליוןזכות עמוד 
לברכה והצלחה בכל  -לזכות הנדבן 

 ענינים
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 גליונות 4,000 זכות
 לברכה והצלחה בכל ענינים -לזכות הנדבן 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 גליונות 2,000 זכות
 

 

 הי"ו שמעון קלאגסברוין הר"ר
~ 

 לברכה והצלחה בכל ענינים -לזכות הנדבן 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 גליונות 1,000 זכות
 

 
 

 ז"ל משה מנחם ב"רמשה מנחם הגה"צ ר' לע"נ 
 מאנטריאל -ראש ישיבת ישיבת תורת משה 

~ 
 הי"ו ישי האמבורגער מו"ה

~ 
 שליט"א אברהם שמחה גאטליעב הרה"ג

~ 
 הי"ו שלמה זלמן פערלשטיין מו"ה

להצלחה בענין שמירת עינים ובכל הענינים 
 ובגשמיות ברוחניות

~ 
 הי"ו יוסף פערל מו"ה

~ 
לזכות הנדבן ולברכה והצלחה בכל ענינים למנוחת 
הנפש לשלום בית ופרנסה בריווח ולנחת ולבריאת 

 השלימות
~ 

 לברכה והצלחה בכל ענינים -לזכות הנדבן 
 
 

שי"ת יעזור שזכות של זיכוי ה
הרבים תעמוד לכל העוזרים 

במלאכת הקודש שיתברכו בכל 
ברוכי, חיי אריכי, ומזוני טוב, בני 

 רויחי, וסייעתא דשמיא
 

 

 על הטוב יזכר
 אולו שנטלו חלק בהוצאות הגליונות

 
 לרגל

"חדשי העינים 
 קאמפיין"

 

 

 

 
אפגעשטיגן פונעם 

 אויטאבאס

 איך בין א בחור פון ירושלים עיר הקודש.

מיט א צייט צוריק בין איך געשטאנען אויף רחוב עזרת תורה 
 אהיימצופארן.ווארטנדיג אויף אן אויטאבאס 

נאך א לאנגער צייט איז ענדליך אנגעקומען דער באס, און 
אבער אנקומענדיג אויבן, האב איך  איך בין אויפגעשטיגן,

געזען אז דער באס איז געפאקט מיט מענטשן. איך בין 
גלייך צוריק אראפ, צוליב שמירת עינים, און איך האב דערביי 

 פארן גרינג.מתפלל געווען אז איך זאל קענען אהיימ

ס'גייט נישט דורך מער ווי אפאר מינוט, און ס'שטעלט זיך 
אפ א פריוואטער דרייווער און פרעגט ווער ס'וויל אנקומען 
צום געגנט וואו איך וואוין. בין איך באלד ארויף מיט אלע 
מיינע פעקלעך און אנגעקומען אהיים סאך שנעלער ווי 

 מיט'ן באס.

עינים, העלפט מען אים פון  אז א מענטש טוט פאר שמירת
 הימל!

 

 הוצאת

 טהֹור עינים
TTaahhoorr  EEiinneeyyiimm 

 
 אפיס:

 

802.327.3592 
 

 צו מפרסם זיין א מעשה רופט:
845.206.9879 

 

 שעה: 24 -נדבה ליין 
 

845.218.7763 
 

 

 אדרעס:
 

7 Beer Sheva#301 
 Monroe NY 10950 

 

 המערכת בארץ ישראל:
 

077.401.6591 
עבודת ישראל  כתובת המערכת: 

 9515528, ירושלים 26
 

 
 

צו באקומען די גליונות 
אידיש/לשה"ק אויף אימעיל 

 צו אימעילביטע שיקט אייער 
gilyon@tahoreineyim.org 

802.327.3592 
 
 

 

"הוצאות טהור עינים" זוכט 
געטרייע אידן וואס זענען 
גרייט אוועקצוגעבן זמנים 

קביעים אפצושרייבן די 
מעסעזשעס וואס פליסן אריין 

 צום מערכת.
 פאר מער פרטים רופט:
802.327.3592 

 

מכתבים למערכת
 מי כעמך ישראל 

 
לערנבארע מעשיות און אייגענע 
ערפארונג איבערגעגעבן דורך די 

 חשוב'ע ליינער פונעם גליון

₪3,600  |  $1200

₪16,000  |  $5,000

₪1500  |  $600

₪1000  |  $400

₪750  |  $300

₪500  |  $200

₪250  |  $100

זכות הוצאות הגליון:

זכות פטרון הגליון
}כל הוצאות גליון אחד{

זכות עמוד בגליון:

זכות הפצת הגליון:
זכות 4,000 גליונות

זכות 3,000 גליונות

זכות 2,000 גליונות

זכות 1,000 גליונות

נדבה ליין
24 שעה

845.218.7763
077.401.6591

אמעריקא:

ארץ ישראל:


