
אן אומזיסטער 
אדוואקאט

שלום וברכה.

איך האב געוואלט מיטטיילן צוויי קליינע עפיזאדן וואס 
ווי  זעט מען  פון דעם  וואס  געהאט,  איך האב לעצטנס 
חשוב ס'איז ביים אויבערשטן דער ענין פון שמירת עינים.

איך האב געהאט עטליכע וויכטיגע דאקומענטן וואס 
האבן געדארפט האבן די חתימה פון א אדוואקאט, און 
טוט  וואס  אדוואקאט  געוויסן  א  פון  געהערט  האב  איך 
געפרעגט  און  אנגערופן  אים  האב  איך  אומזיסט.  דאס 
זיין אפיס איז, און ער האט מיר געזאגט עפעס א  וואו 

פרייען צענטער אז דארט געפינט זיך זיין אפיס.

ס'איז מיר געווען שווער צו באשליסן. מצד אחד איז 
ער דער איינציגער וואס שטעלט צו אזא זאך אומזיסט, 
וואס  אויגן  מיינע  מיט  זיין  וועט  וואס  שני,  מצד  אבער 
זענען מער ווערד ווי אלע פארמעגנס? איך האב מחליט 

געווען איך גיי נישט אהין, זאל זיין וואס זאל זיין.

האב  איך  מיטאג,  דאנערשטאג  געווען  איז  דאס 
דעמאלט געדארפט גיין אין דער ארבעט, און איך האב 
שוין געדארפט האבן די פאפירן זונטאג אינדערפרי. ווען 
איך ענדיג ארבעטן זענען שוין אלע אפיסעס פארמאכט, 
און גיין זוכן א אדוואקאט פרייטאג איז אויך נישט געווען 
יעצט  שוין  מוז  איך  אז  געמיינט  האט  דאס  פלאן.  קיין 

ערלעדיגן די צעטלעך.

גייענדיג אזוי צו דער ארבעט בין איך דורכגעגאנגען 
דעם ארבעט צענטער וואו מיין געווענליכער אדוואקאט 

דארט  אריין  איך  בין  ברירה  בלית  און  אפיס,  זיין  האט 
געוואוסט אז ער  איך האב  די פאפירן, הגם  זיין  מסדר 
וועט בעטן דערפאר א שיינע מטבע. אבער אנקומענדיג 
אנטדעקט  אנטוישונג  מיין  צו  איך  האב  אפיס  זיין  צו 
וואס טו איך דא? איך האב  אז איז היינט נישט דארט. 
אויפגעהויבן מיינע אויגן מיט א תפילה צום אויבערשטן 
ער זאל מיר העלפן און איך האב מיך פרובירט מחזק צו 

זיין אז אלעס איז לטובה.

איך האב באשלאסן צו קוקן צי ס'איז אפשר דא נאך 
א אדוואקאט אין דער געביידע. איך בין ארויף א שטאק, 
א  דארט  דא  ס'איז  איך  זע  איבערראשונג  מיין  צו  און 
פארנומענער אדוואקאט אפיס. איך בין אריין און געבעטן 
צו  געקומען  ס'איז  ווען  דאקומענטן.  מיינע  חתמ'ען  צו 
פרעג  איך  און  טייסטער  דעם  ארויס  איך  צי  באצאלן, 

וויפיל ס'איז, אבער יענער זאגט מיר ס'איז אומזיסט!

אין  געווען  ביי מיר אז דאס איז  איך האב געשפירט 
דעם  צו  געגאנגען  נישט  בין  איך  וואס  דעם  פון  זכות 
השגחה  די  האט  דעם  צוליב  צענטער,  פריצות'דיגן 
העליונה צוגעפירט אז מיין געווענליכער אדוואקאט איז 
און אזוי ארום האב איך  אין אפיס,  געווען  נישט  פונקט 
ָאן ארויסנעמען א שקל  צווייטן אדוואקאט  געטראפן א 

פון טאש!

בין  איך  ווען  געווען  איז  עפיזאד  צווייטער  דער 
מיטאמאל  מיר  ס'איז  און  אויטאבאס  אן  אויף  געפארן 
אונטערגעקומען א שווערן נסיון אין שמירת עינים. ס'איז 
הילף  אויבערשטנ'ס  מיט'ן  אבער  שווער,  זייער  געווען 

האב איך מצליח געווען זיך מתגבר צו זיין.

זיך  מ'שטארקט  הק' בשעת  ספרים  פון  באקאנט  ווי 
רצון  עת  אן  דאס  איז  עינים,  שמירת  אין  נסיון  א  אויף 

טאקע  איך  האב  מ'דארף.  וואס  אלעס  אויסבעטן  צו 
שטילערהייט מתפלל געווען אויף עטליכע זאכן וואו איך 
אנדערן האב  צווישן  ישועה.  א  אין  גענויטיגט  מיך  האב 
ניצן א  וואס האט געקענט  מיין פרנסה,  איך דערמאנט 

שטופ.

צו  ס'קומט  און  מינוט,  פופצן  קיין  דורך  נישט  ס'גייט 
מיר מיינער א באקאנטער מיט א טשעק פון טויזנט שקל. 
איך האב באשיינפערליך געזען ווי מיין תפילה איז גלייך 

נתקבל געווארן!

חזקו ואמצו! 

)-(  ירושלים

וואס די מארקעטינג-  
מבינים ווייסן נישט

מיט א צייט צוריק האב איך געשריבן מיין געשיכטע 
מאכן  צו  געגרייט  מיך  האב  איך  אזוי  ווי  מערכת,  צום 
פראדוקטן  די  פון  איינע  פאר  פרעזענטאציע  ווידעא  א 
די מארקעטינג קאמפאני  און  ביזנעס,  מיין עמעזאן  אין 
פאר וועמען איך האב שוין געהאט געגעבן א דעפאזיט 
האט געוואלט ניצן א פרוי פארצושטעלן דעם פראדוקט. 
אינטערנעט  אויף  הלכות  די  ביי  גליון  אינעם  זען  נאכ'ן 
מיט  אנדערע  זיין  צו  מכשיל  הדבר  חומר  דעם  איבער 
ראיות אסורות דורך דעם וואס מ'שטעלט ארויס אזעלכע 
צוויי  דורכרעדן מיט  נאכ'ן עס  און  אין פאבליק  בילדער 
מורי הוראה, האב איך ב"ה גענומען דעם קוראזש און זיי 

געשיקט אן אימעיל זיי זאלן טוישן צו א מאן. 

אינעם  געדרוקט  געווען  איז  וואס  המעשה  כאן  עד 
גליון.

איך האב בשעת מעשה אליין נישט געוואוסט ווי אזוי 
די זאך וועט זיך אויסלאזן. איך האב בסך הכל געוואלט 
מערכת  מיט'ן  הטוב  הכרת  פון  געפילן  מיינע  מיטטיילן 
פאר'ן זיין די גוטע שליחים מיך צו דערלייכטן די אויגן. 
איך האב מיך מחזק געווען אז פרנסה איז פון הימל, און 
אויפ'ן לאנגן וועג קען מען נישט האבן קיין הצלחה דורכ'ן 

טון ביזנעס אויף אופנים וואס די תורה לאזט נישט.

די מעשה האט אבער א המשך.

איך  וואס  נאכדעם  חדשים  עטליכע  יעצט  שטיי  איך 
א  צו  בילד  דעם  געטוישט  און  שריט  דעם  געטון  האב 

נא שלא ללמוד הגליון בשעת התפילה וקריאת התורה

נסיונות? פאר דעם זענען מיר דא!
 

זכות הדפסת הגליון
 נתנדב ע"י הרבני הנגיד

 מוה"ר אהרן
 ניישטאדט הי"ו

זכות הגדולה של רבבות בני ישראל המתחזקים מידי 
יום ביומו בקדושה וטהרה ועומדים מול נסיונות הזמן 

בתוקף ועוז תעמוד לימין הנדבן החשוב להתברך משמי 
מעל בכל מילי דמיטב, בני בריכי, חיי אריכי, ומזוני רויחי, 
וסייעתא דשמיא, פרנסה בהרחבה גדולה, והצלחה בכל 

מעשה ידיו, אמן.
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אידן פארמעסטן זיך היינטיגע 
צייטן מיט היינטיגע נסיונות
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דער  דורכאויס  אז  וואונדער  דעם  קלאר  זע  איך  מאן. 
געשטיגן  פראדוקט  דעם  פון  סעילס  מיינע  זענען  צייט 
דריי מאל אזויפיל ווי זיי זענען געווען פריער! איך האב 
זוכה געווען צו זען אן אומערווארטעטע סייעתא דשמיא 
בין  איך  און  ביזנעס,  אין  הצלחה  מורא'דיגע  א  מיט 
איבערצייגט אז דאס איז אין זכות פון מיין שטארקייט 

צו טון וואס איז ריכטיג.

די מבינים זענען אלע געווען איינשטימיג אז דאס ניצן 
ברענגען  זיכער  וועט  בילדער  אומאויסגעהאלטענע  די 
זייערע  ווייזט אבער אויס אז אין  בעסערע רעזולטאטן. 
אדם  "אין  פון  פאקטאר  דער  נישט  ליגט  פארמולעס 
שומע לי ומפסיד". דאס איז א חשבון וואס איז נאר דא 

צווישן דעם אויבערשטן און זיין באליבט פאלק.

העלפט  וואס  גליון  הערליכן  אייער  פאר  כח  יישר 
אזויפיל אידן אין זייערע טעגליכע נסיונות!

 )-(

דער )נישט( צעבראכענער 
עירקאנדישאן

ס'דערציילט הגה"צ המשפיע ר' אלימלך בידערמאן 
שליט"א א לעצטיגע מעשה וואו מ'זעט אז ווען א איד 
טוט וואס ער קען זיך צו היטן די אויגן, העלפט מען אים 
פון הימל און מ'פירט צו אז ער זאל טאקע קענען בלייבן 
מסייעין  ליטהר  "הבא  אונז,  זאגן  חז"ל  ווי  אפהגעהיטן, 

אותו": 

באבובער  דער  האט  זומער,  דעם  צוריק,  צייט  א 
בחורים קעמפ וואו ס'האלטן זיך אויף יונגע בחורימ'לעך 
באשלאסן צו נעמען די בחורים צו א פארק. פארשטייט 
זיך ס'איז נישט געקומען אין באטראכט צו פארן אינמיטן 
דעם  אפגעדונגען  מען  האט  פארק,  גוי'אישן  צום  טאג 
פארק אויף די שעות נאך וואס זיי פארשליסן – פון 6:15 

און ווייטער.

ארויסגעלאזט  זיך  מען  האט  טאג  באשטימטן  צום 
אויפ'ן וועג אין א שיירא פון צען באסעס, מיט'ן פלאן צו 
זיין ביים פארק 6:15. אינמיטן וועג האט זיך מיטאמאל 
געמאכט א פראבלעם מיט'ן עירקאנדישאן אויף איינעם 
אהער,  פרובירט  האט  דרייווער  דער  באסעס.  די  פון 
איז  באס  דער  וואס  טראצדעם  אבער  אהין,  פרובירט 
נישט  עירקאנדישאן  דער  זיך  האט  ניי  און  שיין  געווען 

געהאלטן ביים אנצינדן. 

היצן  די  בחורים,  מיט  אנגעפילט  באס  א  שטייט 
לאנגער  א  נאך  ס'איז  און  געפערליך,  זענען  אינדרויסן 
קאמפאני,  באס  די  אנגערופן  מ'האט  פארן.  צו  וועג 
וועלכע האט פארזיכערט צו שיקן א צווייטן באס פאר'ן 
קיין  געווען  נישט  אבער  איז  יעצט  אויף  צוריק.  וועג 
די  אויף  בחורים  אלע  פלאצירן  צו  נאר  ברירה  צווייטע 

אנדערע ניין באסעס. 

די מדריכים האבן געשוויצט, געקוועטשט אהער און 
יעדער  האט  שעה  האלבער  א  נאך  ענדליך  ביז  אהין, 
מ'האט  וואס  אויף  שעה  האלבע  א  פלאץ.  א  געהאט 
צו אפדינגען דעם פארק. אבער  געלט  טייער  געצאלט 
זו  גם  געווען,  טון? ס'איז אזוי באשערט  וואס קען מען 

לטובה. 

א  מען  באקומט  מיטאמאל  ווען  ווייטער,  מ'פארט 
זיי  מענעדזשמענט.  פארק  דער  פון  רוף  טעלעפאן 
נישט  למעשה  וועט  פארק  דער  אז  זיך  אנטשולדיגן 
ס'איז  וויבאלד  ווי אפגעשמועסט,   ,6:15 אויף  גרייט  זיין 
באזוכערס,  צאל  אומערווארטעטער  אן  היינט  געקומען 
צו  לענגער  שעה  האלבע  א  נעמען  וועט  דעריבער  און 

אויסליידיגן דעם פארק פון מענטשן...

פרטית  השגחה  וואספארא  געזען  מען  האט  דא 
דער  עירקאנדישאן.  צעבראכענער  דער  געווען  ס'איז 
אויבערשטער זאל אפהיטן אויב וואלט מען אנגעקומען 
דער  ווען   ,6:15 אום  בחורים  באסעס  צען  מיט  אהין 
אויסגעלאסענע  מיט  פול  געווען  איז  פלאץ  גאנצער 

פריצות. 

באס  דעם  אונטערגעזוכט  מען  האט  אנקומענדיג, 
אלעמענס  צו  און  עירקאנדישאן,  צעבראכענעם  מיט'ן 

וואונדער זעען זיי אז דער עירקאנדישאן איז בכלל נישט 
צעבראכן... דער דרייווער האט פשוט נישט געוואוסט ווי 
אזוי מ'ארבעט דערמיט און דעריבער האט ער געמיינט 
אז ס'איז צעבראכן. הייסט עס אז די גאנצע מעשה איז 
פשוט געוען א השגחה פרטית כדי מ'זאל אנקומען אין 

פארק "צייטליך".

אבער די מעשה איז נאכנישט געענדיגט. 

וואס  באס  ערזאץ  דער  אנגעקומען  איז  לבינו  בינו 
די קאמפאני האט געשיקט. ווען מ'האט געענדיגט ניצן 
אויף  ארויפגעזעצט  צוריק  זיך  מען  האט  פארק,  דעם 
איז  באס  איין  אז  געזען  מען  דא האט  און  באסעס,  די 
דאך  מען  האט  ארט.  פון  נישט  זיך  רירט  ער  סטאק, 
געווען  ס'איז  אז  אזוי  באס,  איבריגן  אן  געהאט  אבער 

גענוג פלאץ פאר יעדן בהרחבה! 

ישלטו היהודים
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww;wwwwwwwwwwwwwww’;wwwwwwwwwwwwww:w”>wwwwwwwwwwwww/w:<w”>‘

צו מיטטיילן אייער מעשה רופט:
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2 |  גליון טהור עינים 

עיני ישועה
אידן דערציילן 

וואונדערליכע ישועות אין 
זכות פון שמירת עינים

איין  איך  האב  צוריק  יאר  האלבע  א  ארום  מיט 
צו  געווארן  שאקירט  און  אויגן  די  געעפנט  צופרי 
זען אלעס דאפלט. איך האב פרובירט צו קוקן מיט 
איין אויג אויפאמאל, און אנטדעקט אז יעדעס אויג 
פאר זיך זעט גוט, אבער ווי נאר איך עפן ביידע זע 
איך דאפלט. איך האב אפגעשווענקט די אויגן מיט 
ס'האט  אבער  מיטלען,  אנדערע  געטון  און  וואסער 

נישט געהאלפן.

אויפגעהערט  עס  זיך  האט  צייט  שטיק  א  נאך 
האט  אינדערפרי  צומארגנס  אבער  אליין,  זיך  פון 

איבערגעשפילט  זיך 
ווען  זאך.  זעלבע  די 
א  געווארן  ס'איז 
ערשיינונג,  טעגליכע 
צו  באשלאסן  איך  האב 
אויגן-דאקטער.  צו  גיין 
און  אונטערזוכן  נאכ'ן 
האט  טרעפן  גארנישט 
מאכן  געשיקט  מיר  ער 
טעסטן  פארשידענע 
אויף די אויגן און בלוט-

רעזולטאטן  די  טעסטן. 
אלעס  אז  געוויזן  האבן 
ארדענונג  אין  איז 
סיבה  די  אבער  ב"ה, 
דאפלטע  מיין  צו 

געפינען. געקענט  נישט  מען  האט   ראיה 
פראבלעם  עצם  דער  אויסער  אז  זיך  פארשטייט 
דערקוטשנדע  אלע  די  פאל  אזא  אין  צו  קומט 

געדאנקען אז ווער ווייסט וואס דאס קען זיין....

גרויסן  ביי א  איך האב געמאכט אן אפוינטמענט 
האב  איך  וועלכן  אויף   ,)Neurologist( נוירָאלָאג 
דורכאויס  ווען  חדשים,  עטליכע  ווארטן  געדארפט 

דער צייט האט זיך גארנישט פארבעסערט. ענדליך 
האט  נוירָאלָאג  דער  און  רייע,  מיין  אנגעקומען  איז 
מיר אונטערזוכט מיט כל מיני טעסטן, אריינגערעכנט 
אן אולטרַא-סַאונד און און א טי-סי. איך בין אזויפיל 
קליגער געווארן אז דער גרויסער פראפעסאר ווייסט 

אויך נישט מיין פראבלעם.

"מאמר  גליון  א  געטראפן  איך  האב  טאג  איין 
עס  האב  איך  עינים.  טהור  פון  התחזקות" 
אין  אויפגעבליצט  מיר  האט  דאן  און  דורכגעליינט, 
קאפ אז מעגליך קען א שמירה אויף די אויגן אויך זיין 
א רפואה פאר די אויגן. 
אויפ'ן  מיך  האב  איך 
אונטערגענומען  פלאץ 
אין  זיין  מחזק  צו  זיך 
שמירת  פון  נושא  דער 
אויך  האב  )איך  עינים. 
נעמען  צו  באשלאסן 
הוצאות  די  אין  חלק  א 
איך  און  גליון,  פונעם 
אנגערופן  תיכף  האב 
סוף  ביים  נומער  דעם 
פונעם גליון און געלאזט 
איך  אז  מעסעדזש  א 

וויל מיך משתתף זיין.(

אומגלויבליך אבער א 
פאקט. קוים עטליכע טעג שפעטער איז דער מיחוש 
נעלם געווארן ווי ס'וואלט קיינמאל גארנישט געווען! 
איך האב ממש געזען אפן ווי דער זכות פון שמירת 

עינים האט געברענגט די ישועה.

איר  העלפן  זאל  אויבערשטער  דער  כח.  יישר 
זאלט קענען ממשיך זיין צו פארשפרייטן דעם אור 

פון קדושה וטהרה צווישן אידישע קינדער!

דער נויראָלאָג האט מיר 
אונטערזוכט מיט כל מיני 
טעסטן, אריינגערעכנט אן 
אולטראַ-סאַונד און א טי-

סי. איך בין אזויפיל קלוגער 
געווארן אז דער גרויסער 

פראפעסאר ווייסט אויך נישט 
מיין פראבלעם.

א רפואה פאר די אויגן



 בס"ד גרייטן מיר זיך נאכאמאל צו ערשיינען מיט
דעם גאר רייכן רובריק

קילורין לעינים
 א יסודות'דיגע שאלה אין שמירת עינים,
אויסגעקלארט דורך א חשובע משפיע

ווער עס האט סיי וועלכע פראגע זאל ביטע רופן
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אוועק פון אפשניידן מיינע ביידע פיס רח"ל. בחסדי 

ה' בין איך אנגעקומען אהיים קיין ארץ ישראל וואו 

איך האב מיך ערהוילט.

אין שפיטאל,  געווען  בין  איך  וואס  צייט  גאנצע  "די 

דער  און  דורך,  בין  איך  וואס  פראצעדורן  אלע 

ישראל,  ארץ  קיין  פירן  צו  מיך  פליגער  אמבולאנס 

דאס אלעס האט אפגעקאסט הונדערטער טויזנטער 

יורָאס. דורכדעם וואס איך האב געהאט אינשורענס 

מיר  ס'האט  און  ב"ה  געדעקט  געווארן  אלעס  איז 

גארנישט געקאסט.

די  געווען  ס'איז  אז  איך  ווייס  צוריק,  קוק  איך  "אז 

זאל  איך  אז  צוגעפירט  האט  וואס  עליונה  השגחה 

זיין פונקט אויפ'ן ארט פון דער אטאקע, און יעדעס 

ביסל צער וואס איך בין דורך איז געווען אנגעשריבן 

פאר מיר פון אויבן. אבער אינעם מסכת היסורים איז 

נישט געווען אריינגעשריבן אז איך זאל דארפן צאלן 

פאר די מעדיצינישע פראצעדורן, און דעריבער האט 

מען צוגעפירט פון הימל דאס אומפארשטענדליכע 

געשעעניש מיט'ן אינשורענס."

א  פון  איינצלהייט  יעדע  און  טרָאט  יעדער  אויב 

בגשמיות,  אויסגערעכנט  גענוי  אזוי  איז  מענטש 

איז דאך כל שכן ווען ס'קומט צו עבודת ה'. ווען א 

נסיונות,  שווערע  מיט  מאכט  ער  אז  זעט  מענטש 

פונקטליך  איז  דעטאל  יעדער  אז  וויסן  ער  דארף 

זיין צוגעפאסט פאר  געוואויגן אין געמאסטן ס'זאל 

אים; זיינע נאטורן, זיין סביבה, זיין משפחה, און גענוי 

אין וועלכן געשעפט אדער דאקטער'ס ווַארטזַאל ער 

זאל דארפן זיין, און מיט וועלכע נסיונות ער זאל זיך 

דארט אנטרעפן. קיין איין שטיקל פונעם ּפָאזל איז 

נישט דארט במקרה.

וועט  איינ'חזר'ן  גוט  דאס  זיך  וועט  מענטש  א  ווען 

עס אים פארגרינגערן אלע נסיונות. ווייל אז מ'האט 

אזוי "קאסטום מעיד" געמאכט פאר אים דעם נסיון, 

איז זיכער אז מ'האט גענומען אין חשבון אז ער קען 

דאס בייקומען!
)-(

מכתבים למערכת

הערט טעגליכע חיזוק 
אויף שמירת עינים, 

אויפ'ן וועלט בארימטן 
"עינים-האטליין"

718.977.5554
079-704-0023 ארץ ישראל:

טיילט מיט אייער מעשה, 
עצה, געדאנק
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עצות החכם עיניו בראשו

<<< המשך פון זייט 4

גיין אין דער ארבעט 
מיט פּידזשאַמעס
צוריק  יאר  הונדערט  מיט  איז  באקאנט  ווי 

מיט  אמעריקע  אין  נסיון  שווערער  א  געווען 

פון  אימיגראנטן  אידן,  רוב  שבת.  שמירת 

ניו  די  אין  ארבעט  געזוכט  האבן  אייראפע, 

יארקער פאבריקן, אבער מ'האט נישט געקענט 

נישט  מען  האט  אויב  שטעלע  א  באקומען 

געוואלט ארבעטן אום שבת.

האט  הבית  בעל  דער  וואס  איד  א  געווען  איז 

אים געהייסן אריינקומען שבת צו דער ארבעט, 

אנזאגנדיג אז אויב נישט וועט ער פארלירן זיין 

נישט  זיך  פארשטייט  האט  איד  דער  דזשאב. 

האט  ער  אבער  זיין,  שבת  מחלל  געוואלט 

קיין  נישט  האט  ער  אז  חשבון  א  געמאכט  זיך 

ברירה. אויב וועט ער נישט גיין ארבעטן וועט 

ער פשוט נישט האבן קיין ברויט צו לייגן אויפ'ן 

טיש פאר זיין הויזגעזינד – ס'איז פיקוח נפש.

די אידענע זיינער האט געהאט א בינה יתירה. 

ס'איז  וואס  טראצדעם  אז  געוואוסט  האט  זי 

נישט קיין אמת'ער מצב  זייער שווער, איז עס 

איר  ווען  צונאכטס  פרייטאג  נפש.  פיקוח  פון 

זיינע  זי גענומען  מאן איז שוין געשלאפן האט 

קליידער און זיי באהאלטן. דער מאן וועקט זיך 

אויף אינדערפרי, און מיט א קרעכץ וויל ער זיך 

מאכן גרייט צו גיין אין דער ארבעט, אבער ער 

די  אויף  ער  וועקט  קליידער.  זיינע  נישט  זעט 

וואו  אפשר  ווייסט  זי  צי  איר  פרעגט  און  ווייב 

זיינע וועש זענען אהינגעקומען.

"יא," איז זי זיך מודה. "איך האב באהאלטן דיינע 

קליידער, ווייל איך וויל נישט דו זאלסט מחלל 

שבת זיין. איך גיב דיר זיי נישט צוריק ביז מוצאי 

שבת."

"אבער ס'איז פיקוח נפש!" טענה'ט דער מאן.

"אויב איז עס טאקע פיקוח נפש, דאן קענסטו 

אריינגיין צו דער ארבעט מיט ּפיזשַאמעס!"

געזען  און  זיך איבערגעקלערט  דער מאן האט 

אז זיין ווייב האט רעכט.

די מעשה ברענגט ארויס אז צומאל איז דא א 

האלטנדיג  דערויף,  זיין  עובר  מ'וויל  וואס  זאך 

מען  זאל  גרויס.  גאר  איז  צורך  דער  אז  באמת 

גרייט  אויך  מ'וואלט  צי  איבערטראכטן  זיך 

מיט  גאס  אין  ארויסצוגיין  געווען  דעם  לכבוד 

שווערע  גאר  אנדערע  טון  אדער  ּפיזשַאמעס, 

זאכן, צי אפשר איז דער צורך נישט ממש אזוי 

שטארק.

 מודעה משמחת
לקראת ימי חנוכה

אידישע גבורה מי כעמך ישראל

מהדרין גלעזער
איך  בין  נאכמיטאג  שבועות  פארגאנגענעם  דעם 

געגאנגען אויף דער גאס, און ווי ס'איז דער סדר יום 

טוב איז די גאס געווען פול מיט מענטשן.

חיזוק  דארף  איך  אז  מיר  ביי  געשפירט  האב  איך 

א  עפעס  אויס  זיך  ס'פעלט  און  עינים  שמירת  אין 

אז  איינגעפאלן  מיר  ס'איז  קבלה.  דויערהאפטיגע 

איך קען אנטון ברילן אן קיין נומער אויפ'ן גלאז, אזוי 

וועל איך נישט זען וואס מ'דארף נישט און קיינער 

מוז אפילו נישט מיטהאלטן.

שבת  גיין  מ'מעג  צי  שאלה  א  געפרעגט  האב  איך 

ס'הייסט  אדער  ברילן  אזעלכע  מיט  טוב  יום  און 

מיר  האט  הוראה  מורה  דער  לצורך.  שלא  טלטול 

ריכטיגער  א  זיכער  איז  דאס  אז  קלארגעשטעלט 

צורך און ס'איז נישט קיין שאלה.

איך בין אריין אינעם אפטיקל געשעפט, און הערנדיג 

אז איך דארף א פרעים מיט א ליידיגן גלאז האט דער 

איך דארף  היימישער מוכר פארשטאנען פארוואס 

אויך  האט  ער  אז  דערציילט  מיר  האט  ער  דאס. 

אזעלכע ברילן וועלכע ער טוט אן פארנדיג אויף די 

וועגן.

ער האט מיר פארגעשלאגן אז ער קען מאכן גלעזער 

געווענליך  גיי  איך  וויבאלד  נומער,  שוואכן  א  מיט 

מיט  גיין  וועל  איך  אויב  און  נומער  הויכן  א  מיט 

קאפ  דער  מיר  וועט  גלעזער  ליידיגע  אינגאנצן 

שווינדלען.

אז  הערן  צו  חיזוק  שטארקער  א  געווען  מיר  ס'איז 

געמאכט  טאקע  האב  איך  עצה.  די  טוען  אידן  נאך 

צוניץ  אסאך  שוין  מיר  ס'איז  און  ברילן  אזעלכע 

געקומען ב"ה.

 )-(



געלט פון הימל

אלס בחור בין איך געווען אין ארץ ישראל. אמאל איז 

מיר אויסגעקומען צו גיין אויף דער מלכי ישראל גאס 

וואו ס'איז דא א שטארקע אנלויפעניש  ירושלים,  אין 

פון מענטשן. נישט האבנדיג קיין צווייטע ברירה, בין 

איך געגאנגען אראפ פונעם סיידוואק, ביים עק פונעם 

ראוד, אראפקוקנדיג צו דער ערד. אזוי האב איך ב"ה 

באוויזן דורכצומאכן דעם וועג בשלום.

אנקומענדיג ביים ווינקל פון גאס, מיט די אויגן אראפ, 

האב איך מיטאמאל באמערקט א 200 באנקנאט אויף 

גאנצן  אינעם  אז  פארשטאנען  האב  איך  ערד.  דער 

הו-הא איז עס שוין לאנג לאחר יאוש און דאס געלט 

אויפגעהויבן  האב  איך  קיינעם.  צו  נישט  באלאנגט 

אז  חיזוק  אלס  דאס  אננעמענדיג  באנקנאט,  דעם 

איך טו ריכטיג און א וואונק פון הימל אז מ'זעט מיין 

אנשטרענגונג אויף שמירת עינים.

 א גרויסן יישר כח פאר'ן גליון 

און אסאך הצלחה!

 דוד שמעלצער

טרעוול אינשורענס פאר עטליכע שעה
אום י"ב אדר־ב תשע"ו איז אין בריסל, די הויפטשטאט 

פון בעלגיע, פארגעקומען א סעריע טעראר אטאקעס 

ה"י.  35 מענטשן  פון  געקאסט דאס לעבן  וואס האבן 

דער הויפט פלאץ פון די אטאקעס איז געווען אינעם 

אינטערנאציאנאלן לופטפעלד פון שטאט.

אין  געפונען  זיך  האבן  וואס  מענטשן  די  צווישן 

זיך  האבן  זעלבסטמערדער  די  בשעת  לופטפעלד 

וואס  ישראל  ארץ  פון  איד  א  געווען  איז  אויפגעריסן 

איז געווען דארט צוזאמען מיט זיין גאנצער משפחה. 

דער איד איז ל"ע שווער פארוואונדעט געווארן פונעם 

שפיטאל  אין  אריינגעפירט  אים  מ'האט  אויפרייס. 

דורך  איז  און  צייט  שטיק  א  אפגעלעגן  איז  ער  וואו 

באהאנדלונגען, ביז מ'האט אים געקענט פירן קיין ארץ 

ישראל וואו ער האט זיך ב"ה ערהוילט.

דער איד האט דעמאלט דערציילט די השגחה פרטית 

וואס ער האט געזען:

צו  זיכער  איך  מאך  ערגעץ  פָאר  איך  ווען  "געווענליך 

שלא  צרה  כל  על  אינשורענס,  העלט  טרעוול  האבן 

פאסירט,  האט  בעלגיע  אין  זייענדיג  דאסמאל  תבוא. 

נישט  האב  איך  אז  סיבה,  ספעציעלער  שום  קיין  ָאן 

געמאכט קיין אינשורענס.

צום  וועג  אויפ'ן  קאר  אין  געווען  שוין  בין  איך 

זענען  לופטפעלד צו אהיימפארן, און דארט אין קאר 

האט  שמועס  דער  באקאנטע.  עטליכע  נאך  געווען 

טרעוול  וועלכן  נושא  איבער'ן  פארקירעוועט  זיך 

אינשורענס יעדער האט, און איך האב מיך אנגערופן 

אז איך האב נישט געמאכט קיין אינשורענס.

האט  ער  און  געהערט,  דאס  האט  קאר  אין  "עמיצער 

זאך,  אזא  דא  נישט  ס'איז  אז  מיר  צו  אנגערופן  זיך 

מ'מוז האבן מעדיצינישע דעקונג. ער האט מיך נישט 

רוף  איך  אז  געמאכט  זיכער  האט  ער  ביז  אפגעלאזט 

ָאן און איך ערלעדיג טרעוול אינשורענס דארט אויפ'ן 

פלאץ.

איך  ווייל  מאדנע,  זייער  געווען  איז  מעשה  גאנצע  די 

עטליכע  ביז  און  אהיים  וועג  אויפ'ן  געווען  שוין  בין 

הימלען  די  אין  זיין  צו  געפלאנט  שוין  איך  האב  שעה 

אינדרויסן פון בעלגיע, אבער אזוי האט פאסירט – איך 

האב באצאלט די פאר דאלאר און זיך איינגעהאנדלט 

דעם אינשורענס. 

אין  אנגעקומען  איך  בין  שפעטער  צייט  קורצע  "א 

לופטפעלד, דארט בין איך געווארן פארכאפט צווישן 

די פליענדע שרָאּפנעל. אנשטאט נעמען אן עראפלאן 

א  מיט  אריינגעפירט  מיך  ישראל האט מען  קיין ארץ 

שּפַאן  א  געווען  זענען  דאקטוירים  די  סטרעטשער. 

7 Beer Sheva #301 Monroe NY 10950
info@tahoreineyim.org

המערכת בארץ ישראל

077.401.6591
כתובת המערכת:

 עבודת ישראל 26, 
ירושלים 9515528

"טהור עינים" זוכט געטרייע אידן וואס 
זענען גרייט אפצושרייבן מעסעזשעס וואס 

פליסן אריין צום מערכת.
אויב זענט איר גרייט ארויסצוהעלפן, אדער 

אויב ווילט איר העלפן מיט'ן פארשרפייטן די 
גליונות, רופט אריין

845.999.4114 #1-9

845.999.4114

נדבה ליין

איבערגעבן א מעשה, עצה, געדאנק

הפצה אפטיילונג

אויפסיינען אויף אימעיל

מערכת אפטיילונג
4
3
2
1

נאכן דריקן 1 פאר אידיש

9

<<< המשך אויף זייט 3

אויפפאסונגען

על הטוב יזכר

זכות עמוד בגליון

מוה"ר שמעון ווייס הי"ו
לע"נ אביו הרה"ח ר' בנימין חיים זאב ב"ר משה ע"ה

זכות 1000 גליונות
הרה"ח חיים בצלאל בלום הי"ו, הרה"ח אהרן משה 

 פריעד הי"ו - לע"נ זקינתו מרת ליבא בת ר' חיים ע"ה, 
 לזכות הנדבן - לברכה והצלחה בכל ענינים, 

זכות 3000 גליונות
לזכות הנדבן - לברכה והצלחה בכל ענינים

 ולע"נ הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה מקערעסטיר זי"ע, ולע"נ 
הרה"ק רבי חיים זאנוויל ב"ר משה מריבניץ זי"ע

שותפי טהור עינים

מוה"ר יצחק זאב כ"ץ הי"ו, מוה"ר חיים יהושע 

אונגאר הי"ו, מוה"ר שמעון ישראל פאללאק הי"ו

נדבנים קבועים

ס'איז יא מעגליך!
צווישן די קרבנות ציבור וואס דער רבש"ע האט 

זיך אויסגעוועלט ביים טראגישן טראגעדיע אין 

מירון איז געווען האברך החשוב שרגא אליהו בן 

חיים אליעזר דוד געשטעטנער ע"ה.

איבער'ן  געווארן  געשריבן  שוין  איז  אסאך 

ר'  פון  התנהגות  זעלטענע  און  דמות  איידעלן 

שרגא ע"ה. פאלגנד איז וואס א יונגערמאן האט 

געהאט  האט  ער  וואס  שמועס  א  דערציילט, 

מיט אים.

שמירת  פון  נושא  איבער'ן  אמאל  רעדנדיג 

עינים, האט שרגי גערעדט מיט א קאך ווי דאס 

איז א חיוב אויף יעדן איינעם, זאגנדיג אז אויב 

דער  באווייזן.  דאס  מען  קען  באמת  מען  וויל 

אז  טענה'ן  צו  פרובירט  אבער  האט  יונגערמאן 

ס'איז נישט אייביג אזוי פשוט, בפרט ווען מ'איז 

אין ביזנעס און מ'דארף האנדלען מיט גוים, און 

נישט אלץ איז מעגליך נישט צו קוקן.

האט זיך ר' שרגא געגעבן א רוף אן: "קוק אריין 

אין מיינע אויגן! די אויגן האבן נישט געזען קיין איין 

ראיה אסורה דורכאויס די לעצטע פינף יאר! איך 

גרויסהאלטן,  מיך  וויל  איך  ווייל  נישט  עס  זאג 

און נישט ווייל איך האב א קליינעם יצר הרע – 

דער גרעסטער יצר הרע פון גאנץ ניו יארק זיצט 

וויל  ווייל איך  זאג עס  ביי מיר אין הארצן. איך 

דיר ווייזן אז ס'איז יא מעגליך!"

ר' שרגא ע"ה פלעגט פארן צו טרעיד שויס אין 

וועגאס, און אינאיינעם  מאנהעטן און אין לאס 

ס'איז  אז  מוסטער  א  געווען  ער  איז  דעם  מיט 

יא מעגליך!

תנצב"ה.

עין בעין יראו

זכות 2000 גליונות
לזכות הנדבן - לברכה והצלחה בכל ענינים

מכתבים למערכת

זכות 5000 גליונות
לזכות הנדבן - לברכה והצלחה בכל ענינים

 $5,000

זכות הוצאת הגליון

$600

זכות עמוד בגליון:

$400

$300

 $200

  $100

חלק בהפצת הגליון:

זכות 4,000 גליונות

זכות 3,000 גליונות

זכות 1,000 גליונות

$500
זכות 5,000 גליונות

 $1800

זכות הדפסת הגליון
}הוצאות הפרינטינג{

 $1800
}הפצת הגליון בכל רחבי תבל{

זכות הפצת הגליון

נדבה ליין
24 שעה

845.999.4114 עקס.

1-1

זכות 2,000 גליונות

$50 לחודש

שותפי טהור עינים

$100 לחודש

$25 לחודש

מיר קענען 
בלויז אנגיין 

מיט אייער 
הילף!


