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 לטהר בלעטל 

לטהר

 מויז, - רע שמועס מיטן פלעד א 
כינע טאון  - דאון

און   טויזנט  צוויי  פון  סוף  ג,  טא גע  גנדי רע א  אין 
ן, פלי עדערוט זיך ארהניינצ מויז אין די  -ם א פל

געסופארשט ע  אין  אלעפט ג ך  עבעדי 'קל -   ע די 
עב  ק פון דאעל גע' מאר ע-ןודי אין מויל    .טאון כינ

שטויב זי  עק -האט  קומען  אלעבר בא גראד  ך, 
צו   כח  א  מיט  אליין,  המות  מלאך  ם  ע פונ

ג  ע ענע'הר טויזנט ע  ערט הונד ענטשן,   ן    מ
'ן   ער ע פאר'צ ע,  ןמיליאנ רייכ ען  עמ פאראר  ,

ע א גע חדשים,  ופארשפארן אלט גע פאר לאנ ן יונ
די   פון  ג  ע ט די  אין  ווי  חתונות,  ע  ענ באהאלט

קוו איאינ קריפליזיציע,  פאר ווארט  יין  א די  ע ן  ן 
ע וועלט  . גאנצ

פלעדער  ,אוי די  ען  וו ף  טרע איך  ען  איין  -וו מויז 
ד אראפ  לאזט  ער  גע פאר  ר איין  י,  פר ס מינוט    א

געבן,   גע ם  אי איך  וואלט  אוי  שטויבל,  ע  ערשט
ווילדע די  ם,  אפי בלוה  ראחת  דו  צאפער,  ט  ונט, 

ד-'שין ס  ווא דיר  ודלת'  ווארן  איך  איך    .ביסט, 
וואלט   ס  ע ס  ווא ען  גענומ נאר  וואלט 

קומ וא גע ער ער  ן  ענט ענטאונט ה אים  וא  ,מיין  ן 
עטשעצ אש  וא  ,פארברענט  , טקוו די  ן 

סערן פון די ' גאסן אין די ווא גע ס ערמיודאאוי - ב
ע עב געל', ווי ל ענ ען זיך  ין געפשע מענטג ידטריי נ

 נישט.  קיינמאל 
צו  א כי'  ז די  געהאט  וואלט  איך  י,  הלוא וי 

מיר   וואלט  קיינער  עלט,  וו א  ען  עוו קע  ראט טא
ס נישט  קיינמאל   גלייבט ווא עם    -   גע איך    - און וו

ען וואלט געמיינט אז  אלץ  האב   עוועט, מ געראט
ע ווילד א  עפעס  בין  ס  ר איך  ווא האב    איך  קנאי, 

א עס  עפ ף  אוי גט  פארליי ע  עאר   ןזיך  מ
עיוואוילטש האט  -פלעדער  רק ס  ווא מויז 

ען  ע טו  נישטכנא געוו נישט  קיין  ם  חטא,  ם  טע
וואלט   וועלט  די  ער  אב ג,  פלי קיין  עפעט  געטש

יתומים גע  יונ אזויפיל  אן  וועלט,  ען  און    געוו
גע אלמנות עראלי פא, אן  ל”רח  יונ   , מעעאר  ,זירט

עוחר ענב' ןט, מ  .ש
גס פארטא גבית  מ כן  נא ג  טא נאך    , א  ג  זיצנדי

פאר   בחור  ', לטהר'געלט  א  בחור  , דא  א    .דארט 

ג ופל בח  ,7:05ואו,  ו    ,צלינ פון  ם  י םוא  ען  ' מ  ,רי ק
ווי ס  ע ען  כז דור ע  זיך    גןנישט  ערט הונד אריין 

קוה   מ אין  גן  אוי ע  פארשלאפענ מיט  ם  בחורי
מקוה די  ן,  ער-אריי מיקס א  ווי  זיך  דרייט    , טיר 

יין,   אר ער  צוויי  פליאיינ ער  ס,  די    טהארוי מיט 
פי ע  ס זאה'קענא עך,  זיין  ול עפט  טר הוט  זיין  כט 

ף רא..פט  ..לוי..  און   , בייטל אריין  אויפן    וי ס  בא
ישיבה  תורה  , אין  טאג  א  כאפן  א    , אריינ

ען ענ קסן א   , דאוו ע  ןאויסווא   , ח”א ת  ,איד   ר ערליכ
סיד'ישער ג ואז...  איד  א ח גליך-י גייט עס טא ע   ,ט

ע ם  רטויזנט ע וועלט , איןבחורי גאנצ  ...די 
ער די דראפוזיצט זיך דארט א ער  - נט ג אונז סילינ

ער עד נישט א וואלף פון די מעשה    , מויז, ניין-פל
געלע   צי יין  א מיט  זיך  גט  געני בא ס  ווא ביכלעך, 

ג,   טא עעה!  א  טויזנט געריג,  הונ ער  מ   ר אסאך 
בליקן  פאוי בייזע  זיינע  מיט  קט  קו ער  אמאל, 

איך   ען  ק טווויאזוי  ען,  ם'   ער זנטיפאר'ס
זייער פאוי גן  ענדי ג,    עאמאל,  ע ט ע  גוט

א   איז  ער  לעבן,  זייער  קריפלען  ן“פאר י   ” דלת-ש
עס אין מויל, יעדע שטיק צייט לאזט   מיט באמב

טריפה זיין  פון  עקל  בר א  נאך  ס  ארוי נע  'ער 
סק ע וא  פי מיליאנ פארציקט  ען  ןן  געוו איז  אוי   ,

קס טע די  ביי  נאך  ג  טע ע  ס -טגוט ע ס  ש דזעמ ע
ןיא גען מיין  ר געפאנ עם האב איך נאר אנ ... מיט ד

עקאריע גארנישט    ...ר ער  צוקאב די    צו   ומט 
סוס וואט די  ביי  עס  גיפה-קס מ דארט עפ   ....

גאלד א  שוין  מיר  מיין  עמאד-קומט  אבער  ל... 
אז  איז  עם  זיך    פראבל געבן  חברה  סוף  די  ם  צו

עצה מיר,  אן  ם,    מיט  גדרי מיט  תקנות  מאכן 
מעמדים מיט  'ן  יין    ...עצרת מ אנטון  לאמיר  נו 

עראל' ער-י עז אגל י'  נאז, ו שפיץ  און    פן 
קן אלע תקנות גיין צווישן די  איך וועל    , דורכבלי

איין  כדי    ...טראפן קיין  אין  אריינצופאלן  נישט 
קטן... ף  עי ען    ס קענ איך  וועל  אזוי  און 

מיין   אין  חברה  טויזנט  א  כאטש  אריינכאפן 
 מאשין... אש רק

אי עצט  י אז  מיין  איך  די  ז  אה!  ען  קומ יגע י   ט צ
ע  מ אזא  סצושפייען  אטכארוי גע  ס  עטי ווא ם 

ווארצל גן  שלא עט  יארן...  עוו גע  לאנ פאר  עס  ן 
וו סט  'וו”א-י”היי יעל -לערטשיר  עזער,  י ר גל י'  ט

סט    ופילסט ממש ווי ד  וטוט עס אן... און ד'מ בי
מ זען'דארט!!!...  ען  אליין' מ...  ק זיין...  ...  קען 

עפן טר זיך  ער  וואווו...  אד ס  וד   או?  !!!!!  טוויל
ד עם  וו מיט  עם?  וו ען  סוויל   ומיט  וו ן?  ע וו ט!!!! 

סט.......!!!!!!ווו ד  יל
אריין  מען  גט  ענ בר וויאזוי  ער  ס   אב יהדות    דא

,יהחרד ג   ת גע  -די  כטי פאר ן,  ט  די  איד אין 
ווע ע  גסט עןלער געוו אמאל  נאר  איז  ס  ווא   ... ט 

דעם פון  ווייט  שטיין  דאך  עלן  וו לאמיר  ...“  ? זיי 
ג  שוויי א  כן  שטיי  ...מא אין  טעלעגיין  כיטרע  ך... 

ג...  ”קלו
די   זען  געוואלט  סטו  יייייילוואל גע  יה

ד”ביהמ סט   ו ק?...  ד   וויל ווי  עכט  ביסט    ופילן 
ען די לוי   ...דארט ג יז קיין  ו נישט  ”ח  , ניין  ? ןעם זינ

כטע כשר.  ע כשר  ד   ........ווידיאו,  ווי  ער  אויך 
גע  שטייט  כהן גדול   כטי לפני ולפנים מיט א פאר

מחיה א  מיר...  ,צורה...  גט  געלונ ס  כמעט    ע
עם ע ט איך    , גאנץ כלל ישראל ווייסט שוין די גוט

את   כה  מז ק...  צדי א  ווי  ס  ארוי נאך  זיך  שטעל 
עד נישט!!!    שטיל!!!  הרבים... סט...  ר סטעפ  נעק

י, און   ען מען   טרי''ל צווי ף א וו  ק -י”אויך זיין אוי
רא”א קאור  מ”סטעולי נישט  'ר,  קיין  דארט  זעט 

גוטיוויד גוט  עות...  הדי כל  ל כשר  קומט  'מ  ,או 
פאר   ס  ע נוצט  ער  פעט מיין  עם...  ט ם  צו ער  מ

כשר נאר  האט  און  עס...  אויף  ' ביזנ ס  געימ ע 
ם ע עס  , טאטי...  ד האט  ס  קלא ע  גאנצ יין  עס    , מ

ג  רויטנבאר בערל  פון  הכשר  א  י'  אפ ... האט 
מעולה ק  ע  ,מנות ם  ”מאושר  גאוני ה ם  הרבני פ 

ערט”שליט הונד שנעל  גאנץ  טויזנט... ...  א... 
קריפלט  וב...  מיליאן פאר און  מס!!!! 

ער ג''ד  !!! מחיה א  ט... אהעהר
נישט   , שנעל כט  אים...  עצ  , טרא טרעט 

אים...עצ עטש  ם...    קוו אי ער פארברען  ג  ווילאנ
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דראפ די  אין  דארט  ג -איז  נישט  ...  סילינ כט  טרא
מווויאז קען'י  אנקו דיר  קיין  אן  ...  וועט 

ע וועלט!!!!!!... חשבונות גאנצ ע א  עוו  ראט
געד אבער  דארפן  ם  עמיר  מאמיני אנחנו  ען,  נק

גשמיות   ב סיונות  נ אלע  די  ם,  מאמיני בני 
בעל  וובר ער  ס גרוי דער  פון  קומט  חניות 

אחהר ם,  נסומי א  ד   -יון  ן  גט  שליט''א  ער זא רבי 
סדר ערהייבן"איז א לשון פון זיך  -  כ  . "ד

 
 א ווארט פון די וועד 

איז   עזער  גל ''ק  ביהמ די  ווען  אז  אמת  איז  ס  ע
ען   געקומ ס ד די  האבן  ארוי פון  געבער    עם  ארויס

עקט עם,    פראי ד אין  כוונות  ע  ריינ נאר  געהאט 
פאר אבער,   איז  ג  טע די  א  ג אין  קומען  ע

ע א   נץקאנפר און    צאל   פון  קהילות  סע  גרוי
סקנים די    ,ע ער  איב באזארגט  זייער  ען  זענ וואס 

ער ”א-ווי עז גל די    ר  ג  ע ט די  אין  נעמט  ס  ווא
קסט ע עוועל' -'נ שפיל,    און   ל א  פון  ערט  א  צו  וו

מיד סאשל  ע  ערליכ פלי געפ םאע  ף    ,טפאר אוי
א עדליכע  ש א  ער  עדיקשוזיי די  נן  ן,  אופ דיגע 

גט ביי ד את  רבנים אויפן טיש להורות  י  נושא לי
עשון  .המעשה אשר י

 ? מותר אדער כשר
?פאראייניגטע שטאטןדי  זיין פרעזידענט פון דאסא-אל -באשארוועט 

ליין   ע  רויט די  גן  ע וו געהערט  אמאל  איר  האט 
טר נארטאפון  מיט  זיין  -מפ  מיט    ע צב אקאריע, 

ד אויב  שארף...  ער  עס  ושאקלט  גן    טוו ווא זיך 
רויט  מיין  דריקן  איך  וועל  אויף    קנעפל   עצו... 

יין   ם  מ ע פון  טיש אינע ס, און פון איינ אוועל אפי
ם י גע  כטי מע ע  ס-מיינ עט  מאבולייב  וו ען  רינ

אזא   ען  פלי צו  ען  מיסלקומ גע  כטי דוא  , מע   ו ן 
ע שרייסוו צו  צייט  האבן  נישט  אפי'  אלעט  א  ”ן 

ערנאך... א  ר.”אכבא עט שוין זיין ד .. ווייל עס וו
מ וואס  ס  עפע איז  ליין  ע  וו'לרויט דארט  גט    או יי

איז  'מ ען  מ און  ען,  אנקומ נישט  אופן  בשום  וויל 
זיך   שטעלט  דארט  אז  ווייסט  עדער  י אז  כער  זי

אפ,   ס  ע 'אל נישט  ס עלפט  קציעקיין  ה ע ,  פראט
אהיןאפ  קיינע  ביז  עס  אל מעשיות,  ע  ...  ליטיש

ס איז   עע ג לאכ ען אבאמ  די ען וו   א זיך צו דערמאנ
פאר   ס  ליניע ע  רויט מאכן  גט  ע -אל-באשארפל

ער    -  אסאד עזענ געוו עזידענט,    סירישע דער  פר
ליניע   ע  רויט די  געפארן  ער איב איז  ער  ען  וו און 

אבאמ ע,    א האט  ליני די  גן  געצוי אזוי  און  אריינ
עזידענט   פר געווארן  עט  כמ איז  ער  ביז  סדר,  כ

ע  סט עד  יונייט די  ען  פון  וו ער  אב ס,  ער  יט מיסט
ען   בוש ובנו האבן געמאכט א ליניע איז עס געוו

ק דרא עקטערי  ...ט”א ל
אלץ טשעלענ-די  סער  אלעמאשזדוויי די  ן  ל 

ם, ס,    רבני פילטער פון  נושא  די  סט איבער    'מיינ
איך    אז געבן?  ג  כטונ א אליין  נישט  קען  איך 

איך   ס,  ליינ מאכן  מיר  זאל  ער  יענ ס  עפע ף  דאר
ק  ס א קליין   נד?...יבין עפע

סטר ן די אינ ק אי ס שקאלאמיר כאפן א בלי פון  נ
ם ד ענ  ם ליינעק“   ע   ער ד  , ”שעלעטמ

תורה  וא די  אין  קט  געקו אריינ האט  ער  ערשט יב
ענ  עם ן באשאפן ד וא ער נאך ווי די  ואש...  טמ ן וו

סט   וויי וויפיל תורה  ד ' מ  מיט  סטן  טרא ם קען    ע
ענט ס קומט  עלעשמ גט אז ווען ע , אז די תורה זא

עני די  ען  יצו  ק ם  ען  ני סטן,    'נישט'זיך  מ טרא
איןנאר  לאמיר   בליק  א  י  כאפן  ווי  וד  חהלכות 

מיר אז  קלאר  עהן  ז ענטשעלע  מיר  מ   ך קליינע 
סטע מאכן    דארפן ערק שט צו    די  נישט  ם  גדרי

ח עס”דורכפאלן  און  נישט    ו...  ער  בלייבט  איב
ס   צו מפלפל זיין...זיך מיט ווא

דארף   ער  איינ ען  כן  וו הארץמא עראציע  -א  אפ
צו   נישט  ער  ל גייט  ער  אקיין  אד ער  י

בראעדזג טמאר עו ש  ס גרוי א  ווי  ער,  מומחה    ר ק
ער זאל נאר זיין ענ קט אזויו... פי ען מיר ווילן    ,נ וו

ער  סן וויאזוי אונז עט ” שעלעטמענ“ווי ן  וא , ארב
ו ף  אליין  ואוי זיך  ען  ק ער  ס  אא סטן  ף  וטרא אוי ן 

ס נישט, גט מען א תורה ספעשעליס  ווא ע   , ט”פר
א סער-אלץ  ןנישט  תורהוויי די  און  פון  -...  ריזן 

ם  ד גט  האבן    -און פון אלע דורות...    -  דור ע געזא
רעדט אלץ פון  ט"א שלירבי  ערווי ד , די זעלבע

ם  די   פונע ער  ערט וו גע  הק'  היילי החיים  אור 
ער א  די נושא... יב

א  ען  וו כן  כע  ןעל  ז  רערלי ער,  ואיד  פילט א  כט 
רוז ס  ווא ליין!  ע  רויט א  מיט  ס  עפע ער  רט  יכט 

נישט... ע    זיך  כן  געוויס איךזא מיר  זאל  ' מ  וויל 
בעט,  איך  ען  וו ען  פאר    עפענ נאך  איז  עס  ווייל 

סע   כן  די ליין... אבער געווי זאל  'מאז  איך  וויל  זא
ען ען    ,נישט עפענ י' וו עט, און אפ ען איך ב י' וו אפ

ג פילטער קאמפ...  יךז  איך בעט  ס האבן  אווייני ני
גאט א  'די  האט  ענליך  געוו דעם.  פאר  ס 

עלן  אקאמפ צושט און  ענסי...  פ זיין  צו  ליב  ני 
מיר   יא  בעט...  מען  ס  כן  ווא ס מא מיר    ,אלע

בילדער עינטן  כע  -טנישמאכן  פאר  מיר   ,פ ערלי
ד אויב  אבער   ,' כדו ו עפעס    ו סיידס  סט  וויל

ע  . הטוב.. רצונך  כפי  הכל  ערש...  לאנ”אנד ג  ”ס 
קרעדיט יין  פייל...-ד אין  איז  ווילט    קארד  איר 

קיין   נישט  ליניע,  ע  רויט די  ערפארן  איב
ע  ליני די  מאכן  עלן  וו מיר  עם,  אביסל    פראבל

נאהנציאריי גן  מאר און  ביז  האריינצי  כמער...   ...
אז  'מ ג  טא איין  זיך  עפט  אסאד  -אל-באשארטר

ד  ע  עראיז  כאפט    ר גאנצ ען  מ ען  וו און  מלך... 
עס וויי... זייער וויי... זיך...   טוט 

האלטזיך   גןוא  , קרשטא  ן צו  זא ער    :ן  אונז
פראקאמפ ס    עטווייד אני  ווא ליין  ע  רויט די  ביז 

פון  געמאכט  האבן  מיר   גען  אנווייזונ די  לויט 
נישט,   ס  ע גייט  ער  ווייט און  רבנים,  ע  ער אונז

ן, און אויב   ס רופט אריי ער ע נישט קיין חילוק וו
מוחל   זייט  ערש,  אנד עס  עפ ווילט  גייט  און  איר 

און   ליין!!!  רויטע  א  מיינט  ס  דא ן,  צווייט א  צו 
ס מיינט א פילטער.  ..דא

עראסאטמ-משומר פילט א  איז  ע  א  מיט    ר  רויט
גע כטי יין!! א רי גט  רל ס זא ביז דא  "  :פילטער ווא

סור א איז  דא  פון  און  מותר  פון    ".איז  קרוין  די 
ער   זיי איז  ליין“משומר  ע  איין    , ”רויט קיין  ס  ווא

ער איז נישט אז גוט אין דעם ווי זיי, און  ופילט י 
די   ס  פארווא סיבה  די  איז  ס  שליטדא ם  א  ”רבני

געוועלט די פילטער פאר אנ ס  ”האבן אויס ש ווא
סה ערנעט לצורך פרנ קומען צו אינט  .דארפן צו

צ יעדער  אבער  פון  ואיז  וופרידן    משומר  אואט 
ער רויט  כט זיי ען ז   ?ליין   עהאט געמא דא וואס    ענ

מער ס  עפע דא    ! יאבפירוש    ... ?ווילן  ען  זענ ס  ע
איז  א  זוכן  וואס    אידן וואס  סה  א!כשרפרנ ן  ו!! 

איז  נישט   ס  קיין    מותר!ווא נישט  ווילן  זיי 
א   האט  ס  ע ווען  אפי'  עות,  בט אפ'י  סיונות...  נ

 .היתר
ליין   ע  רויט ער  זיי ס  ווא ער  פילט א  דא  דען  איז 

די  ”מותר“נישט    ! ”כשר“  ביי   נארטאקע  איז    ?
איז   ער  סט  !!!  ”יא“ענטפ היי פילטער  עט“די  - נ

אינגעלייט  וא  ,”פרי סקווירא  נאר  נישט    צן ונן 
נאר   ס,  אידן  דא היימישע  ע  ישראל  אל ארץ  אין 

קע  ן  וא  ,פילטער  עםדניצן   דאס!!!  טא ווי  נאר 
נאויך   עריקא  אמ דאס  ואין  היינט  צן  שוין 

ג  ע  סצוטא ערט הונד ע    ר אויך  און    , אידןהיימיש
 . נען זיך מחיהעז זיי 

ריין...   ממש  איז  עס  כמשמעו,  ]אבער:  פשוטו 
סן   [ ווילט איר אוודאי ווי ערנעט... נאכאלץ אינט
ס ניצט עס האט הנאה, נו הערט   ם ווא צו די עול
ען מיט ר'   עת הקהל...לאמיר זיך פארבידנד די ד
''ו פון צורת הדף, וואס דילט   אהרן איינהארן הי
און   ס  ער סעט טייפ ם,  ספרי מחברי  מיט 

פו ס  קער עפי ארץ  גר פון  בפרט  און  עראל  איב ן 
נושא   די  גן  ווע אסאך  זיי  פון  הערט  און  ישראל, 

ן פילטערס.   פו
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א גוטן ר' אהרן וועלכע 
 פילטער ניצט איר? 

כ'נוץ נעטפרי ס   .ב"ה שוין אסאך יארן ווא
די   ווערסעס  פרי  נעט  פון  איר  האלט  וואס 

 ?אנדערע פילטערס
אין   גן  זא איך  ען  ק עטפרי  נ פון  האלט  איך  ס  ווא

יין ווארט:  נעטפרי דארף מיר נישט האבן פאר  א
 זייער פרנסה. 

ענען א און   None profit organization זיי ז

ס זיי נעמען נוצן זיי צו   כע געלט ווא די חודש'לי
ער. זיי האבן   ער מאכן זייער פילט עס ען און ב בוי

גי עק אוו וועל  איך  מורא אז  אויב  נישט  זיי  פון  ין 
ס   עפע ען  ענ עפ צו  צושטעלן  נישט  זיך  וועלן  זיי 
ווייל   ן,  סטאנדארט ע  זייער לויט  נישט  איז  ס  ווא
גסטע   איינצי ער  זיי געלט.  נישט  איז  ציל  ער  זיי
ע   גוט א  ען  בוי צו  שמים  לשם  נאר  איז  ציל 
צו   כערט  פארזי מיר  איך  פיל  ממילא  ער.  פילט

יין ביי זיי, און נאר ביי זיי  .ז

יר מיר ביטע זאגען  קענט א
אפאר דוגמאות פון די מעלות  

 :פון נעטפרי 
איז             • ער'  פילט 'א  אז  אן  נעמט  עטפרי  נ

היימישע   אז  מיינט  דאס  ערן.  פילט מלשון 

גסטע 'סייט' פאר   ע איינצי קן דורך יעד ען קו פרוי
קן איבער ממש   ס, און גויים קו א א איד עפענט ע

גסטע 'בילד' פאר א   עדע איינצי עט עס.  א י איד ז
זיי   ביי  געעפענט  נישט  ערט  וו גארנישט 
ס   קאמפיוטער די  מיט  אוטומאטיש, 

 .פארשטאנד

פילטערן             • נישט  ען  קענ זיי  ס  ווא סייטס 

די   פשרות.  יין  ק אן  ען,  עפענ נישט  זיי  עלן  וו
פאר   ער  אד עדעם,  י פאר  ער  "אד איז:  ק  געדאנ

ם  ."קיינע

גאר             • האט  עטפרי  ע  נ געשריט פאר

ען חלקים   ענ ענען פילטערן און עפ עכניקן צו ק ט
עפענען   נאר  ען  קענ ערע  אנד וואס  סייטס  פון 
צייט   צו  ן צייט  און פו ער,  קיין פילט אן  גאצן  אינ
נאך   ערן  פילט צו  כים  מהל נייע  אויס  זיי  עפן  טר

 .סארטן סייטס

נישט             • כלל  ב ערן  וו ער  בילד וויבאלד 

מ י,  עטפר נ ביי  עינט  ס  געפ אלע מען  זעט  מילא 
ער  .קלאר

עד הרבנים וואס געבן             • עטפרי האט א וו נ

גחה אויפן פילטער, און נעטפרי רירט זיך   אן הש
 .נישט אן זייער דעת תורה

סטומער             • קא ע  גוט א  גאר  האט  עטפרי  נ

ערוויס  .ס
 

וואלט איר רעקאמאנדירט  
פאר יעדער צו טרייען די 

 פילטער? 
וואלט   איינער  איך  ער  יעד אז  עקאמאנדירט  ר

ען   ק ער  פילט די  אויב  זיין  מברר  גיין  זאל 
ם   !ארבייטן פאר אי

 
 א ווארט פונעם וועד: 

מיט   ענטער  ס לטהר  אין  וואך  די  ג  מיטינ א  אין 
די   פון  ער  איינ מיט  און  לטהר  פון  סקנים  ע די 
פון   דא  איז  וואס  עטפרי  נ פון  ם  קני עס ע  סט ע גר

גט אז זיי  ארץ   ישראל, האבן די עסקנים פארלאנ
זייערע   פון  ע  איינ גען  ענ בר אראפ  ביטע  זאלן 

אויסצ ערס  קוואר עד פרטים  ה גע  כטי ווי ופירן 
חוץ די  ארויסהעלפן  אסאך  עט  וו ס  - ווא

עט גע אידן מיט ניצן ''נ י, מיר האפן  -לארץ'די פר
מיט   ם  עול די  עיטן  אפד צו  כסדר  השם  עזר  ב

גע פרטים.  ע קומענדי    אל

  

 בין איך אויף? אדער איך חלום?
 נישט צום גלייבן

ג  פרייטא זיך  ען  מ וואונטשט  ס  -וויאזוי  כט צונא
ם?   לשלו ם  צאתכ נאך  ד גלייך  ע    עראז  ר מלאך 

 !!!!!!!”אמן“פערן טענ ול כרחעזאל ב 
ס וו ען  אודא געקומ ע איז פאר ערליכ ע  נד אין איינ

געדי  פון   עצטי וו  י ווען  ג,  האט  עטע ייזן  ר
עב וו זייער  אויף  געשטעלט  ס דאס  -ארוי זייטל 

ע גנד  .פאל
קסט אנלוק א” טאל ,ג' פאון 4א נייע    .י”ן טע

Introducing the Orbic Journey L, the 

perfect basic phone to stay reliably 

connected without the distraction 

of emails, social media and 

unwanted notification.   יין איר נ  ,  

נישט עי  , שלאפט  אק איז  אז  יא  יא   . אלס  אמת   ,
ע  טאק ד   , 2020  ס'איז  זיך    עראון  האט  בער 

עק געוו ני  .טאויפ ע  ייבןשטאק גל ם  צו א    , ט  אין 
וו זיך  וז'מ   אווועלט  צו  עכט  יקלען ד דער    רקי

אין  ענשטהייט,  סאשעל  מ ע  עסט גר - די 
עטוו מידי אנ ק  און    ער פארקניפן  און  ן,  נעצ

ד ס פארטינקלען  די    א ער  אונט עבן  ל גאנצע 
זו ק  מאר פון  גל  ע וחביריוק נ ג  ער אבער,    .ענב

עט   ז ם,  רוש עושה  ישראל  אז  זיך  תפילות  אויס 
ג  ע מיטינ ענ ק,    י איז נישט געפאלן  דריי יאר צורי

אוי  ע  טויב ף  ן,  עאוי און  און  ר תפילות  סע  היי די 

שליט רבינו  פון  כות  איז  ”בר גען  נישט  א  גאנ גע
 .לאיבוד

ס   ר'  איז  ע און  איינהארן  קב  יע ר'  ען  וו געווען 
ר ם  חיי זיך  אשלמה  האבן  ם  אין  פן  אגעטרזנבלו

ג ציא מיט ע לופטאלימער אין פינ   , פעלד-דעלפי
עס פון וו ע שישק כסט ייזןע מיט די הע כע וו   ,ר   על

עןז וו  ענ פון  פארן  צו  ען  ע,  שרדזיגעקומ יני
ס  ענ חברה  יקאל  און  לוועניעיפ די  און  ע,  פארני

האבן סקווירא  שיכון  די    פון  מיט  עט  קעוו געברי
ס   א  פי מיט 

ענה,   אז  ט
ז ס    ענען ע

דא  נאך  
אביסל  
ע   נארמאל

ענ שן  טמ
וועלט   אויפן 
ווילן   ס  ווא
א   עבן  ל
ע   פריי

עבן און  ...  ל
ף   דאר ען  מ

זיי  פאר  
אויך  

פאון א  עלן  ע    סמאלעד  .צושט ק טא האט 
די  ארייזעוו מיט  ע  סער קיי געהאלפן  -נשר'ן 

לאזן    '.פאון אליין  זאלן  זיי  אז  ס  דא מאכן  אבער 
א פאון  עס  וא  עאן  עברדוו וו ער  זיי אויף  ייזן  - ט

וע ם זייטל,  ע ד מיט  אויפטון  זיך  כולם  אז    ,ל 

stay reliably connected without the 

distraction of emails, social media 

and unwanted notification.  

ס איז שוין חידושים  יטער  ילאמיר וו  נפלאים,   דא
עטן עזר"  : ב הנה  בעל  ועד  ע  ר ומלאך  רחמיך,  נו 

ענה וכרח  . "אמן  י
ווי אז  ימיר  יא  דאך  סיונות  סן  נ בלויז  איז  עס  אל

ע  עפונ הייס אפאר  מיט  און  ם,  הרחמי בעל  ם 
ייזן עס באוו עט מען אל   ער ווי האט ד  .תפילות וו

ג ”רבי שליט גט פארעא   ? ן”ד ר'  זא
גן די מעשה'לע פון   ק' לאמיר איבערליי לחיבת ה

 .ט”עתש ראש השנה  ' לטהר בלעטל'די 
ענקט  געד ער  גע נישט די דען וו   : קעפלשרייעדי
 , שטערן ביים רבי'ן דן  “ 

 ” איך בעט רשות צו פרעגן “
 א יסודות'דיגע ענטפער פאר יעדע גלות איד! 

וואס טוט    , "נו  . כאפ איך א שמועס מיט ר' דןאיך  
, און דן מיט זיין  אים  " פרעג איך?זיך עפעס גוטס

זאגט שמייכל  דיר  מיר  שטענדיגע  "לאמיר   :
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אינטערעסאנטע זאך וואס איך האב    ןפארציילן א 
געוואלט   האב  איך  צוריק.  יאר  אפאר  געהאט 
האב   איך  וויליאמסבורג,  אין  ביזנעס  א  עפענען 
אריינגעלייגט אין דעם אסאך געלט און פלאג, ביז  
זיך ברוך השם דערזען אז מ'האלט שוין   מ'האט 
פורניטשער,   די  שוין  מ'ברענגט  עפענען.  ביים 

א ביים  שוין  דאך  מ'האלט  מען  דארף  ריינמופן, 
רבי'ן  פון  ברכה  א  איך  שליט"א  אודאי  בין   .

זיך   נאכט,  איין  סקווירא  קיין  ארויסגעקומען 
געשטעלט אין די שורה, געשריבן א קוויטל ביים  
מיין   אויסרופן  מ'זאל  אז  ווארט  איך  און  גבאי'ן, 

 . נאמען
נאנט צו חצות האט מען געהאלטן ביי דן... איך  "

רבי שליט"א נעמט מיר אויף מיט    דער  .גיי אריין
אויף   נאך  זיך  פרעגט  ער  שמייכל,  ווארעמע  זיין 

נייע   מיין  מזכיר  איך  בין  דערנאך  געזינדל.  מיין 
 . אפיס וואס איך וויל עפענען בקרוב

אבער דא קומט עס... איך האב נישט געקענט  "
דעם רבי'ן אלץ אזוי שארף, דער רבי פרעגט מיר:  

שוין   האט  אלע  "איר  אויף  פילטער  א  געלייגט 
אוודאי   אבער  "ניין,  איך:  זאג  קאמפיוטערס?". 
וועל איך לייגן, נאר פשוט די קאמפיוטערס זענען  
נאך אפילו נישט איינגעפלאגט". זאגט מיר דער  
יעדע   אויף  פילטערס  זיין  וועט  עס  ווען  רבי: 

 ... קאמפיוטער קומט צוריק פאר א ברכה
נישט דאס    זיך נישט דא,ניין... מיין מעשה ענדיגט  

 וויל איך דא דערציילן, נאר גאר עפעס מער. 
  האב איך גענומען די קוראזש, און איך פרעג   איך

רבי'ן צו  פונעם  עפעס  רשות  בעטן  וויל  "איך   :
פרעגן, עפעס וואס איך טראכט שוין לאנג, דער  

רבי צוימט אזוי איין די טעקנאלעדזשי, אין דער  
יאר צוויי  אין  וואס  נישט    צייט  מען  וועט  ארום 

פאון,  -קענען עפענען דעם פריזער אן די סמארט
דאך   וועט  עס  דעמאלס,  זיין  וועט  וואס  איז 

 ...? פלאצן
"דן   שמייכל,  אזא  מיט  מיר  ענטפערט  רבי  דער 
וואס   באשעפער  זעלבער  דער  נישט,  זיך  זארג 

דער    .סאלושענס"בן די  עגעבט די נסיונות, וועט ג
רבי האט ממשיך געווען און ארויסגעברענגט, אז  
ס'וועט נישט   וואס  זיין א מצב  וועט טאקע  אויב 
זיין קיין סאלושענס, מיינט דאס אז ס'איז שוין די  
צייט פאר די גאולה, משיח וועט שוין קומען, ווייל  
בייקומען   מ'דארף  און  גלות  אין  מ'איז  ווילאנג 

  זיין קיין נסיון אן קיין סאלושן".   נסיונות, וועט נישט

  ”כשר'ע“לטהר אין געיעג נאך 
 רי ווע-סאפט

 פן מארקעט וידריי פאונס שוין א 
ם   רבני די  פון  ג  פארלאנ קע  שטאר די  נאך 

שליט ם  גאוני זאל  ”ה לטהר  אז  כא  ע  זו גוט ן 
ע-סאפט ס,   סר יוו פאונ כשר'ע  נישט    פאר 

עדע  צואריינ י ר'  פאלן  א  מיט  ג  טא ע  צווייט
א   אין  געלאזט  ארויס זיך  מען  האט  ערל'ן...  ב

סאפטוז ע  גוט פאר  ע-כעריי  ס    .ריוו ע אזויווי 
די   פון  ג  טע ע  נאנט די  אין  ען  געוו שוין  איז 

גבי“ פאר  מ הא"לטהרת  גט   ט,  געווא זיך  מען 
סצ גאר  ואוי גן  ע  א  ליי ניי די  פאר  כום  ס ריזן 

ע-סאופט איוו אז  ן  ור,  עצט  י   שויןהאלט  'מ ב"ה 
כין על  י מבר גמרהבי  .מו

ק   ער  אדאנ הש איי גע  ם  תגעוואלדי ביי תפות 
געקענט   לטהר  האט  גבית  די מ קויפן  כט  “   איינ ע

ע-סאפט " ע'כשר  .ריוו
ע   טאק איז  ג  טע די  אאין  עגעווארן  ירדוו די  יט זט 

ס   ווא ס  פאונ כשר'ע  ע  ניי ןהאדריי  די    ב שוין 
קוו גל  ”זך“רא  יס עתא  וא  , זי סיי ף  אוי עטן  ב מיר  ן 

, שלא י  ע  ע ראדשמיא קלה  ידינו...!!! לת

 איז ווערט אזא איבערקערעניש

 פאר זעקס שעה?
 

ף   ע טר ]הרהר'  איך  זלמן  ואישנר'  ח  ”זלמי  ר 
סטאן שליט [ ביי די קאווע”בי עמאל    , א און ווי אל

גן.   האט ער א גוט ווארט גט ער מיר א  צו זא   ן זא
ס איך האב   ע זאך ווא עסאנט ער ע נאך  אינט טאק

כט  געטרא ם נישט   .קיינמאל פארדע
האבן   אידן  די  ווען  ס  סדרה' גע  עצטי י די  אין 
זייער   איז  מדבר,  אין  יאר  ג  פערצי עט  געפראוו
איין   פאר  נאר  ע  סטאנצי א  געווען  מאל  אסאך 

ג  גע   .טא ר איין  כטן  טרא עס    לאמיר  האט   וויאזוי 
גע  ס קטאוי קי די לוי , קומט אן' מ ... קו ן די  ”ם פאר

גענ ע עבודהמע'נ מ  , רעוו די  צו  זיך  גט  'מ  ,ט  ליי
אדנים די  ס  ם אויף  הייבט  'מ  , אוי קרשי דע  עי ,די 

כמעט   הויך  דיק,  פיס  פינף  אויף  פיר  קרש 
כער   ע המדרשה בית  ער  מאונז די  ו ר',  אריין  קט 

םיבר '  , חי ריז מ די  אויס  עורות  יציט  ם  יאגע  לי
ם  וכו'  ,מאדמי תחשים  מ'איז די  אלע    ,  סדר  מ

ם  עניש ןדי שער החצר, א  ,כלי ער ערק  .איב
טראכטן   מינוט,  לאמיר  האט  איין  ג  עס  ווילאנ

ען עה  ? גענומ ע פאר ש ם א גוט ליך  דענ  .מן הסת

מ  ג,  פארטי איז  ס  ע קרבנות'אל מקריב  ,  איז 
' הייבט  אן    טצינדמ ענן  די  אפס...  מנורה...  די 

ער'מאון  זיך   ווייט פשטוואס  .  פארט    ? איז 
ען מען איז א ענליך וו יגעוו ג או ע מאכט  'ן מופן וו

ס   ארוי ען  עמט מ נ שעה  אפאר  פאר  סטאפ  י  דא 
א ם  ג ומינימו פארטי ד   .ן  האט  ס    ער פארווא

ע  וא גאנצ די  כן  מא געהייסן  ער  ערשט יב
עריי כ  ? פאר אפאר שעה ע ק מא

טאטע זיין  פון  נאך  ער  גט  הרה"זא חנינא   ח,    ר' 
ס איז מדו  שליט"א, ק'יק אין אור החייווא ם ה   -   י

ד  כדי  צוויש  עראז  רוען  זאל  אידן    ןבאשעפער 
משכן די  געפעלט  אויס דעמאל ו א  , האט  נאר    ס ן 

כינה, א גע השראת הש ען די געוואלדי ן  ואיז געוו
י'   אפ ער  געלט אלע  ערט  וו איז  כינה  הש השראת 

ף זיך סטאנציאנירן  מ'אז    .פאר אפאר מינוט דאר
איז ג  טא איין  ריז  פאר  א  מאכן  צו  גע  יווערט 

השראת   גען  ענ בר צו  כדי  ערעניש,  ערק איב
כינה  .הש

חנינ ר'  גט  מאל    א זא אסאך  קינדער,  ע  זיינ פאר 
ענ מ א  פאר  טמיינט  נישט  איז  קבלה  די  אז  ש 

סיי וועל  איך  עומיר...  ק נישט  אנהאלטן...    ןע נ וי 
כד ע כוחות ו ס איז מער פון מיינ ער דו ע   ער ', אב

ווב ערש,  אנד געלערנט  אונז  האט  עפער  ן  עאש
ע השראת  'מ עסט גט עס די גר ענ טוט א מצוה בר

כנתי   וש א  מאכט  טובה  קבלה  ע  גוט א  כינה,  הש
ם, א כ כס  ו ן נישט ווייל דובתו סט    ואז ד  ט טרא ווע

ק  עבן  ענישט  ל ע  גאנצ דיין  ען אנהאלטן  עס  טנ ו 
נ כלל  נייןישט ב הש  ,,  ערט  וו איז  ס  את  רע

י'   אפ כינה  ערנאך  פאר  נאר  הש ד טאג...  איין 
ע  יעד ג...  טא א  נאך  אן    סאפשר  איז  מאל 

איך   כינה...  הש השראת  גע  געוואלדי ערע  קסט ע
אבער   געפאלן...  כ דור טאקע  ס  בין  מיינט  דא

זיך   נאכאמאל  נישט  ג  מע איך  אז  נישט 
אוא ען...  ערנעמ ןנט ג    ו טע ע  גוט אלע  די  ערט  וו

ער . געלט




