
 

ב ”תשפ - אחרילטהר בלעטל   

 לטהר בלעטל

לטהר 

ט  אז  ”קיין מאוומענ  דא  אין סקווירא איז נישט
איך   ווען  פון  נאר  מען,  שרייט  'ונצעק'  ביי 

  , א”ן שליט 'רבי  פוןגעדענק מיר זיין ביים סדר  
רבי רייסט איין... עס    עראיז עס א צייט וואס ד 

'תפילה' נאך פאר עס איז   איז שוין געווען א 
 לה'... ו געווארן א 'סג

קליינע  אסד איך מיין    ר יאר פארן סדר פרעג 
זאגט זי    ' ונצעק?'ביי    וואס גייסטו אינזין האבן

ן  ו מע פ... זאל האבן א רפואה שלימה, או אז מ
 זי כאפט זיך אפס... זי לעבט שוין נישט, אוי... 

ווען מען 'לעבט' קען מען נאך שרייען... דאס  
איז נאר א קליינע הקדמה צו וואס מען גייט  

 ווי עס דארף צו זיין...   ונצעעעעעק דא מאכן א  

באמע  ,צווייטנס  איר  אלע  ק ר האט  אין  ט 
פיקטשער הגדות ווי דער פערד מיטן רייטער  

א אראפ  סוף,  ים  אינעם  אזוי  זיך  ן  ו ראנגלען 
וואס איז מיר שווער, דער מצרי האט    .ארויף

ן  ו צוויי הונדערט אגעפייניגט אונזערע זיידעס  
אשר   הגוי  את  וגם  מכות,  צען  נו  יאר,  צען 

ד   ו יעבוד מיט  איז  וואס  אבער  אנוכי,    ער דן 
צופרי  וואוילע היינט  ביז  האט  וואס  פערד  ר 

א שטרוי  נישט  יגעגעסן  און  שטאל,  ן 
די  ש געט  אים  קומט  וואס  פליג,  קיין  עפעט 

נא שטראף  מכות... כ גרעסטע  אלע  פון  מער 
א ארויף  דער  ו געפלויגן  מצרי,  מיטן  אראפ  ן 

זיסער פערדעלע וואס וויל מען פון זיין לעבן,  
שירה ו א די  ביי  נאך  עס  זינגט  מען  'סוס    ,ן 

וואס די   שדזעעפעס א מעס  .ורוכבו רמה בים'
די   איז  דאס  אזוי?  נישט  דא...  וויל  תורה 
צווייטע הקדמה'לע צו פארשטיין ווער אונזער  

 ר' פערד איז... 

ן יעצט העמער אריבערגיין קיין מאסקעווע  ו א
פוטינ'ן ו א מיסטער  מיט  שמועס  א  כאפן    , ן 

איבער   שמועס  א  געזאגט  בעסער  אדער 
 י. ”, שר פוטינען

די פאפיר איז צו    ????איז דער וועלט??  או וו 
צייכענע וויפיל שאלה  מען דארף דא    ס קליין 

קשי  די  מען    אלייגן,  פרעגט,  יעדער  וואס 
אליין  זיך  פון  עס  אין  '   ,פרעגט  זעמער  אונז 

ן רצח'ט  ו קומט א מערדער א  'מיטל אלטער???
ציווילע  טויזנטער  א  ,אוועק  וויל,  ער  ן  ו ווייל 

איזעיעד הייסט    ר  דאס  שטיל...  יא  שטיל... 
ן  ו וויזיע אעשטיל... ווייל פארדאמען אויפן טעל

נישט   הייסט  העליקאפטערס  שיקן 
ע ארויף  ש אפגעשטעלט, טו צו דער זאך, קאט

 ן שטעל עס אפ... ו די ארבעל א

גרויסע סוד...    קיין אבער די תירוץ איז נישט  
יארן מיט  צוויי שווערע  נאך  זיך    ןמען האלט 

יקל קרענק, וואס  שן מיט א ביילאדז טשענעו מ
נ בטעו   סענטער- סייענטרישע  אאיין  ת  ”האט 

זייער  צווישן  פון  לעכעריגע    עארויסגעלאזט 
און   כינע,  אין  ערגעץ  דארט  פינגערס, 

ן וכו'... דא  שט איבער א מיליאן מענטע הרג''גע
פ צענ ו האט  באזיץ  זיין  אין  אזאנע  דטין  ליגע 

אנגעפ איז  וואס  אסאך  ו באמבעס  מיט  לט 
ביי סארט  די  פון  קרענק,  ק ישז דאלערגערע  ל 

חחחחחחחחס   פאטער,  דערבארעמידגער  און 
ושלום ער זאל נישט אזאנס ניצן, ווער ווייסט  
וואס דאס קען קאסטן... דאס איז צרות ווי א  

וואלט    , בארג מען  נישט...  דאס  זוכט  קיינער 
ט פון אים א בארג אש ווען  שוין לאנג געמאכ 

זיין   אין  ואנחה  יגון  צרות  די  האט  ער  נישט 
 ארסינעל... 

אין א  זאגט  יעצט צום ווארט, ווי ר' שלמה דוב  
אין א   'קול התורה 'באהאלטענע קנעפל אויף  

,  זאגט   ער  .בחורים  אוןנגעלייט  ו שמועס פאר י
אז דאס וואס איך גיי יעצט זאגן איז די משל,  

אליין.. נמשל  מער  די  גארנישט  דארף  מען   .
 אלעס ווערט קלאר... 

עבן זיין  נפריץ וואס    רגעווען אמאל א שלעכטע
געווען א אידישע שטעטל, און    פראווינץ איז 

לית  כ ער האט פיינט געהאט די אידעלעך בת
א או השנאה,  זיי  יעדע  ויס ן  צרות  געטיילט 

וועלכער איד עס איז    .גאן דאנעשטו ג אאמאנט
דא געהויבן    .ט זיין הונט דורך האט ער געשיק 

א געמאכט  סתם  דא  אין  שטייער,    ן די 
 ל...  ו א בלב - איבערפאל 

זענען   אידן  געוואליידער  די  צו  ו געווען  ינט 
מען איז    ,וואס קען מען טון  ,זיינע צרות... נו 

בשר   בעל  דער  זיצט  טאג  איין  גלות...  אין 
ן טראכט, וואס  ו פאטעל אען אין זיין  פארזינק 

נאך קען איך טון, איך מוז אינגאנצן פטור ווערן  
אלע זאלן אויסשטארבן, נאכן זיך רייבן    , פון זיי

א צייט  לאנגע  א  שטערן  פארו די  ייכערן  רן 
צ מיט  ער אגיאפאר  אויפגעקומען  ער  איז  טן, 

נ  ,עפעס וועט פארשטאפן  אבער  ווי... ער  אך 
די אפלויף פייפ פון די גאנצע געגנט ארום די  

אפ זאל  -ן מאכן אז די סוער בעק ו שטעטל, א
זיין טאקע אין די שטעטל ביי יעדן אין שטוב,  

סער  ן מיט אומריינע וואכן זיך אנטרינקנאאון  
ליכע צושטאנד  קאזא שרע ן אין  אין זיך דרייע

שמערצן    און   בויך  טעג  זיי  אפאר  פון  וועט 
 י... ”לייבן, ה גארנישט ב

  בן קהילה, הא  י ד ,רבנים ,די שטאט טאטעס  ,נו 
זיך דערוויסט פון דעם, האבן זיי שנעל גערופן  
א מיטינג, און נאך פילע באראטונגען האט מען  
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ב ”תשפ - אחרילטהר בלעטל   

נשים   אנשים  קהילה  גאנצע  די  צוזאמגערופן 
גייט   דא  וואספארא צרה  אנגעזאגט  און  וטף, 

סעו א  ,פאר שטרענגע  געמאכט  פטי  ין 
באגרענ מיט  האט  יאנוויינזונגען  מען  צונגען, 
גע שווערע  געלאזט  אריינגעצאלט  און  לטער 

אנדערע ערטעברענג פון  וואסער  ריינע  ר,  ען 
אייזער  שטארקע  געלייגט  דעקלעך  נאון  ע 

וו  וואלט    או דארט  ליין  סוער  מעין  די 
וו פארוי און  א    או געקומען,  זיין  קען  עס  נאר 
ן אנגעזאגט  ו אפ, האט מען פארשפארט, א-בעק 

וו  דארט  אז  איינעם  זענען    או יעדעם    א דעס 
 ל... ”כנה גדולה צו שטיין רחדעקלעך איז א ס

קי  די  די סכנה,  נאפי'  האבן פארשטאנען  דער 
ריינע  ו א די  מיט  עלטערן  די  צוגעהאלפן  ן 

ווי  געשלעפט  האט  מען  וואס  וואסער 
ן זיכער געמאכט אז קיינער  ו אמאליגע צייטן, א

נישט   סוער  נשטייט  די  פון  איינע  עבן 
א די  ו עפענונגען,  נישט  באבערט  מען  ן 

דעקלנ אייזער זאל  כדיך,  עע  שטאט    ח"ו   די 
 נישט פאר'סם'ט ווערן... 

אפאר    ,און דא  איז  שטאט  יעדע  אין  ווי  און 
רישע קינדער וואס זענען געווען די 'אויבער  אנ

,  ' אויסטרייען'ן געמוזט ו חכם' פון די הגדה... א
געזאגט   בעסער  וועס'אדער  נישט    טדו  מיר 

ד   'איינטיילן...  אין    עראון  אריין  קומט  יונגעל 
די   וואס  געוויסט  נישט  האט  קיינער  קלאס, 
שרעקליכע ריח איז, אבער נאך וואס ער האט  

  די   פארציילט זיין חכמה... אז ער האט אינמיטן 
געהעק  איז  ” נאכט  וואס  שלאס  קהילה  די  ט 

וואס   אויסגעטשעקט  און  סוער,  אופן  געליגן 
ן  פריץ האט אים מזכה געווען... האט מע  ערד

זאגן    נע ן אפי' או שוין אלעס פארשטאנען... א
נא די  אבער  געוויסט...   מען  לע  אמרוואלט 

שן פון שטאט זענען טאקע געראטעוועט  טמענ 
 געווארן...

  , שטן  ר עס איז נישט קיין סוד אז אונזער אלטע
דז  זיין  טוט  באלד  שוואס  שוין  בנאמנות  אב 

לייגט  עגקזעקס טויזנט יאר... האט עפעס אווע
לעצטע טעג...  נאכדעם    נעל פאר זייציעפעס

וואס ער האט שוין אויספראבירט יעדע סארט  
דרך,   פון  קינדער  אידישע  צו אראפפירן  וועג 
ער   האט  יאר  צען  לעצטע  די  אין  טאקע  און 
די   ארסינעל  זיין  פון  ארויסגענומען 

ביילאדז  שעדליכסטע  ל  ”ק שישטערקסטע 
הרג  קען  וואס  עפעס  מיליאנעענ 'עוואפן,    ן ן 

 אויפאיינמאל... 

ן יעדע סארט  ו ער האט פארשטאפט די סוער, א
עקלדיגע מעשה נבלה וואס קומט פאר דורך  

ן  יא  ,ן צוואנציג שעה פון טאגו די גאנצע פיר א
ב,  או לע פון די גאנצע גלענקעלע ווינקו יעדע ט

מזרת, איז דא  ן ממזר ומו פון יעדע מין חלל א
אי ארויפקומען  קען  און  אפ,  בעק  סוער  ן  א 

ן ליין... און  אפע שע הויז... ביים טעלייעדע איד
אין יעדע פליפ פאון וואס מיר אלע האלטן אין  
כלל   נישט...  עס  לייקנט  קיינער  הענט...  די 

דעם פון  גוט  ווייסט  א  ריעדע  , ישראל  ן  ו רבי 
ובראשם    ר יעדע ישראל...  רבינו  כ"ק  מנהיג 
צענ  ,א ”שליט געמאכט  שוין  ליגע  דהאט 

  און   ערד קינ  , ט צו טאטעסד גערעאון    , מעמדים
א אייזערנע  ו בחורים...  לייגן  צו  פראביט  ן 

אז עס זאל   ,שטאפערס אויף די סוער בעק אפ
דער   וואסער,  ריינע  אריינקומען  קענען  נאר 

ג' פאונס די בעסטע  4יענע פילטער,    , פילטער
דאס,   מען ברעכט  אויב  ווייל  קען,  מען  וואס 

פי ריכטיגע  די  נישט  האט  מען  לטער...  אויב 
ווייס צו די הויז עאדער אויב מען קאנעקט א ד 

ל... ... ... ... אלעס  ”פאטאל... רח  פייאס, איז ...
צו   זיין  קען  נאכט  איין  מיט  דארט...  דא  איז 

 שפעט... 

מיט   איינשטימיג  איז  יעדער  אקעי  שוין...  נו 
רייסן די  פדעם, ניין מיר ווילן נישט יעצט ארא

אויף אז זיי האבן נישט  ן זיך  ע נים וואס טו אראנ
און קענען נאך    ,זיצן אינעם סוער   , קיין פילטער

קומען זיך אויפטון מיט דעם... און פארציילן  
איך האב    ' איך האב געוואטשט...'ביים קאווע  

עס  ”   -   ' שפראך  ק''מ געזען... אדער בלשון נקיה  
אר קידו ו פארט  געוואלדיגע  א  בילד,  א  ש  ”ם 

ער מיינט אוודאי אז די  ]יעד   ”ם ווי איר... ”הש
ן  ו ם מיט א גרויס בילד או ת טראק פארט אר”ס

ווי ד שמייכלסט צום... קיינער למשל    ו ווייזט 
... אין  טרעדס   ו ד פפכאפט נישט פון וועלכע ע

ך, מען קוקט  ענען נעב 'עקאפ אריין...[ זיי סרח 
זיי אן ווי די רחמנות'ן פון קלאס וואס קיינער  

שטיין   נישט  זיינ וויל  אעבן  סיבה  ו ,  די  ן 
  אלס פשוט  איז  פארוואס מען גריסט זיי נאך,  

 רחמנות...

בלעם איז נישט דאס, די פראבלעם איז  אפר  יד
אויך   זעט  'נארמאלע מענטשן', דער פריץ  די 

ך, און פון די פאר  עמען האט געלייגט דעקלאז  
נים איז ער בכלל נישט העפי, אלע יארן  אראנ

חכמים  - יבערהאט ער זיי סייווי געכאפט, די או 
זיינס,   געווען  סייווי  זענען  דור  יעדע  פון 
געדארפט   נישט  ער  האט  פארדעם 
זיין   ארויסנעמען  און  וועלט  א  איבערדרייען 

היינט   נאך  וואלטן  זיי  געווער,  שטערקסטע 
אדער   ביכער,  השכלה'ישע  מיט  אריינגעפאלן 

גע  געווען,  עשקעלטפיצי  וואלט  עס  אויב  ך... 
איך  “  :ווייל לעבן  וואטש  ךקען מירב  ,  ן אליין 

 ” ן...ו ן טייל מיר נישט איין וואס צו טו א

  , דער שטן חלש'ט פאר די נארמאלע מענטשן
ביטול הדעת צו דעת תורה,    מיט   די מיטגייערס 

יא פארשטאנען נישט  ע ערליכע אידן,  ' די פשוט 
הלפארשטאנען אוי  קען  ...  חברה  די  פון  וואי 

ער ווייסט זייער גוט  איך כאפן כאטש איינ'ס,  
 ?ך, ווי גיבט ער זיך דא אן עצה עפון די דעקל 

קענט די אידן וואס פורים זענען זיי יעדע    איר
ערשטן    םצו   ,צוויי שעה פארשטעלט אנדערש 
צום צווייטן    ,טיש קומט ער מיט א גרינע היט 

א  אויך טיש מיט א געלע... אונזער פריץ האט 
זיין קאפ...    צטער קרא  ...ךעטלהירענצל פון  

נעגל...   המות'  מלאך  'ואתא  לאנגע  זיין    מיט 
 ס קומט א גוטס...אהההה עאהה 

- דיגע קאפא'מור א  ער איז אויפגעקומען מיט  
טרעגער, טוט זיך  -ער ווערט א וואסער   , שטיק

ריק  טם רעקל מיט א גרויסע ש ע דערנעאן א ל
ן א געבויגענעם אייזן מיט  ו א  , ארום די לענדן

א ריינע  ו א  ,פערס מצוויי  כשר'ע  פארקויפט  ן 
מיט   רענצל  א  ער  האט  אויך  וואסער... 
א   האט  וואס  דער  פאר  אייזערנע שטאפערס 

און אין זיין וועסטל טאש האט ער    אפ...-בעק 
 קענדיס פאר זיינע קליענטן... חנופה  א בעג  

ווערט א ן שטעלט  ו טי טעקנישן... א-איי  ן ער 
  " לויט אייער פארלאנג... "צו די פילטערינג...  

 ן... עעסער פון וואס די רבנים פארלאנג נאך ב 

מענט   ,יא נארמאלע  די  פאלן  אריין...  שדא  ן 
א זאגט...  טעקנישן  א  ו מיין  אן  שטעלט  ער  ן 

ר  מיין  נאר  מיינט  ער  ווי  איך  ו פנים  חניות... 
אסאך   איז  וואס  פילטער  א  אייך  פאר  האב 
בעסער פון די פילטערס וואס די רבנים לייגן  

א נאמעןו ארויס,  א  זאגט  באקאנטן    ן  א  פון 
גוטע   זייער  טאקע  האט  וואס  פילטער, 

און ארבעט אסאך שנעלער, און קען    ,אפשענס 
די   און  בעסער...  בילדער  די  פעינטן  אויך 

ר איז אז ]ביזדערווייל[ האבן זיי  ”אבע   עגרויס
)דאס מיינט א פאלעסי אז די נישט קיין רויטע ליין,  

  ט ה נישגעוויסע קעטעגאריעס וועט פאר קיין שום סיב

און מען קען אלעס אלעס אלעס   ,ווערן געעפנט(
 עם...-ן סיי פיו עם א- טן... סיי עיס ריקווע

הערט זיך צו צו די טעקנישן,    ש מענט  ערנו ד
ק די  מסביר  אים  איז  די  אוואס  פון  ראפשן 
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פון    ,רבנים  קאמישן  א  הסתם  מן  מאכן  וואס 
פרי'צו    'משומר' דאך  ' נעט  איז  והראי' דאס   ,

ן דער טעקנישן ווייסט דאך  ו אסאך ערליכער, א
ן נעמט זיך אן  ו אפגעהיטענער א  ן אז איך בין א

נישט פארפוילט איז  די  ...  פאר מיר, ער  מיט 
געכאפט אים  ער  האט  קענדי  ן  ו א...  פרומע 

א    ....ססהאפס פאר  ווייל  אריינגעכאפט...   ...
סיבה ארבעט אזוי גוט די פילטער... ווייל מען  

  ער קען אלעס עפענען ווען עס פעלט אויס... ד 
טעקנישן גייט האבן אסאך ווייניגער צרות מיט  
  . דעם... אבער דאס זאגט ער אייך נישט אויס..

מיסטער שטן'ס בעסטע שטיק איז ווען ער איז  
מער און הייליגער פון  ו מצליח דיר צו מאכן פר
זיין  י דיין רב, דיין שמירת ע וועט  נים לעוועל 

עיקר פארליר    ער יך גוט, דזאסאך בעסער, פיל  
מנהיג  דיין  אין  נאמנות  ער    און  ,די  איינמאל 
עקאמפלישט דאס  מער  האט  ער  דארף   ...

 ... דו ביסט שוין זיינס... נישטגאר

  ...מטידי מאד איז נישט געשטאיין טאג וואס  ...
איז   פל  ... פארוואלקנטעס  ג  צלינ ו און 

אאומ קומט  דער  וו ריק  געוואלט  פון  עס 
פאר עפעס  הייליגע פילטער  צער פונעם  ו באנ
  ט קוועס ע מיט איין ר. און  .' רח''לירידה סייד 'א  

ווייל עס האט דאך   עפנט מען אאאאאלעס... 
צלינג טרעפט  ו ן פלו א    ,נישט קיין רויטע ליין 

...  עס טויג נישטמען וויל נישט...    או מען זיך וו 
 ך... ווייל די רבנים האבן נגיעות...ענעב 

  : פרעג נאר די טעקנישן, אוודאי וועט ער זאגן
מיינע  " פאר  אפשענס  פרייע  די  גיב  איך 

 " טן...נ קליע

א   אן  זיך  ער  טוט  נאכמיטאג  פערפל  פורים 
דא איז ער א סוחר וואס פארקויפט אלע    ,הוט

לויט אייער  סענסעס  נס דיווייסעס פאו סארטן  
בחירה...   אייער  זעלבן  סטאנדארט...  מיטן 

  , ןא ס מל סעי  ערניגון... איך בין נאר ד   ן ש'מצרי
מיין סטאר אלע סארט   אין  איך ברענג אריין 

אלע סארט  נע, אדער  ה' פאונס כשר'ע און טריפ
א  , ססענסע  טריפו כשר'ע  זאל    נע, ה'ן  וואס 
יאויסק פרישע  יעדע  אויגן  ו ריכן  די  נגערמאן 

ן  ו נגעל ביים קויפן די אפיקומן, או י עם אדער ד 
 ס טשויס וואס צו קויפן... ש'מענט  עםעס איז ד 

ווידער דא... דא איז ער   שושן פורים איז ער 
בעל הבית וואס    ראיד... א שיינע  רשוין א שיינע

ווען ער מאכט חתונה    ' דודי...  ה לכ 'ביי    שט פאט
בעל צדקה... גריסט    רקומען אלע... א שיינע

יעדעם... צענ ישע  'אידישע חסיד   רליגעדשיין 
אים  ייארב אדאנק  וואס  זיך...  אונטער  טערס 

די ער  אויפן טיש...  ברויט  זיי  נאר  עהאבן  לט 
 ס... ”מיט היימישע סאב 

נאך דריי חדשים ארבעטן פאר אים זאגט ער  
טו  סווילסט ממשיך זיין ביי מיר דארפ   ו ד  אויב

פ... עס איז דיין פרייע בחירה  פ ע-האבן וואטס 
סאב כמה  זיך  האבן  ווי  ס  ”ארויסצוגיין... 

אפגערעדט די לעצטע שטיק צייט... געוויסע  
אידן ' אפן    ' שיינע  מיר  האבן  קאנטראקטערס 

וואט  'אן  אנדערע  ו ז  פעפ-סגעזאגט  אייך  כט 
וועם צו דישמענט לן... איך הייס דיר  ע ן מיט 

 נישט וואס צו טון... איך זאג גארנישט... 

די   רוקן  דיין  אויף  ברענגסטו  אויב  פערד  ר' 
א מיטן  האלטן  מלחמה  צו    , יבערשטןו מצרי 

ן  ו א  , ר ווערן אז ה' איש מלחמה ויוועסטו געווא
גייט    ו ד מען  אים...  מיט  מיטבראטן  וועסט 

נאכן יענעם  ווייל נאכן שטארבן,    ,יעצט שרייען
  , ן זיין א חוטא ומחטיא את הרבים ו רן אנאאריינ

דו  טון...  תשובה  נישט  אפי'  שוין  קענסטו 
אלע   זיין  מוחל  זיך  טאג  שיינעם  איין  וועסט 

בארד  'עבירות... וועסט זיך כאפן ביים בארד...  
מיט  איז  אבער וואס    ' איז דיין איד...  או בארד וו 

דדי   וועם  אריינג  ו אלע  אין  ע האסט  לייגט 
נסיונות האבו א  ,געפערליכע  געמאכט  זיי    ן ן 

ן דארט זענען  ו א  ,רויטע ליניעס   נעפילטערס א
נעב האסט  עזיי  געווארן...  פארכאפט  ך 

זיי   אלן נישט ביישטיין די נסיון  זגעמאכט אז 
ט כשר... האסט  ש עפעס וואס איז ני  ן פון קויפ

סאב דיינע  ארבייטער...  ” באצווינגען  אדער  ס 
וואטס  האבן  זיי  פעפ -צו  זענען  ליידער  און   ...

נסיון... די  בייגעשטאנען  נסיון    נישט  די  און 
זענען זיי    או וו האט געברענגט נאך נסיונות...  

קענעב  זייערע  און  אנגעקומען...  און  י ך  נדער 
שפעט....   צו  שוין  איז  עס  דורות....  זייערע 
שרעקעדיג... אין מספיקים לעשות תשובה ... 
שריי   ונצעעעעעעעעעעעעעעעעעעעק.... 

 יעצט.... 

פון    ר ינעווי האט זיך א ווייבל אפגערעדט צו אי
טעכנ לענייני  דיינים  מאנ"  : לאגיעאדי  ס  ' מיין 

ביזנעס האט זיך די טעקנישן געמוטשעט מיט  
ארוי  ', משומר' האט  ער  טאקע  פ און  געלייגט 

קען    ס יענע הייליגע פילטער... און זייט דעמאל
טער וועגן  ו זיין קאמפימיין  איך שוין נישט ניצן  

 " נים... ... ...י מיין שמירת ע

אויך   האט  שטן  עקספיריענס  אונזער  אבער 
אזוי  ו ד איז  ער  אז  נישט  מיינט  רכפעלער... 
באשעפער איז בכלל נישט    ערל, ד ו פסקסעו ס

  ענען עס ז  באנקראט מיט זיין טייערע פאלק...
דוק נעמען  וואס  געשעפטן  גענוג  אריין    א דא 

ס  אאזאנע כלים וואס מען קען פילטערן און וו 
ע דירנפעלד בראדערס...  ' ווי די חשוב  ,ז כשראי

ז  וואס שטיצן    ענעןעס  גענוג בעלי בתים  דא 
ארב  זייערע  אז  אלעס  טוען  זאלן  ייאון  טערס 

וואטס  האבן  דוק פע-נישט    די נישט...    אפ... 
דא    זענען בתים איז ריזיג... עס    י ליסט פון בעל

  עם ן דופיא שט  אן דוקלטיס וואס ווע- גענוג איי
פילטער  בעסטע  די  צו  הבית  טון  ו א  ,בעל  ן 

אויסארבע  יא  זיך  זאל  עס  אז  זיי  טאלעס  ן... 
יעצט קענסטו  שטן לעבן וי פרייליך...  זנישט א

 . ... ..שרייען ונצעק.... 
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מיטן  זאלן ארויסהעלפן -סקווירא גראפיקער  זיך צו די זיבן ט לטהר ווענד
קאפמפיין אין די זיבן וואכן פון ספירה 

מיט די רבני    ' לטהר אפיס 'נאך א מיטינג אין  
פילע   איבער  פארציילט  האבן  וואס  לטהר, 

פט  ו נגעלייט וואס זיי האבן שטארק צוגעשטו י
אנד איז  פריס  י , און ד'פרי פילטער   נעט' צו די  

י אויסערגעווענליך,  האבן  ו געווען  נגעלייט 
ן, די  עממש זיך נישט געקענט גענוג באדאנק

וואס  ארו  זיי  יגקייט  זייט  געטוישט  זיך  האט 
פרי  נעט  נישט  יוויסנד   ,האבן  וועט  מען  אז  ג 

ע שמירת  מיט  ווערן  עסקני  י נכשל  די  נים, 
א באראטן  זיך  גלייך  האבן  מחליט  ו לטהר  ן 

מאסיווער   א  מיט  ארויסקומען  צו  געווען 
צו פשוט   , קאמפיין אין די הייליגע ספירה טעג 

א איז  ו אויסשרייען  'עס  עולם  פארן  מעלדן  ן 

צייטן' האבן   , נייע  מוזן  וואס  די  פאר 
נכשל נישט  מיינט עס  ווערן   צו   אינטערנעט, 

ים, עס איז דא א פילטער וואס  נמיט שמירת עי
ת, מיר האבן  ו פריי פון מכשול  99.99איז ממש  

גרעפיקער  סקווירא  זיבן  די  צו  געוואנדן  ,  זיך 
קאמפיין  דעם  אויפצולעבן  בקשה  א    , מיט 

מיט זיינע געדאנקען,  יעדער אויף זיין סטייל,  
ריספאנד פון די גראפיקער איז געווען    ראין דע

טו  מיר  אינטערעסאנט,     ברענגן   אראפן  עגאר 
זייערע ענטפערס דא, און שוין טאקע די וואך 

א   טרעפן  איר  ברייערוועט  שטיקל    בנימין 
יסוד  ת ווענט, פרייטאג  ו ן אויף די מודעעהענג 

וואך  י קומענד  .שבגבורה ,  יסוד שבתפארת גע 

נישט  זיין  דע-גאלדוועט   שטענדיג  ווי 
יסוד  א וואך דערנאך    . עולם  עם דיסעפוינטן ד 

בלוםוועט    שבנצח  עזריאל  זיין    חיים  מהנה 
  יסוד שבהוד   .מיט עפעס ספעציעל   דעם ציבור

שטיקל ווי עס דארף צו   דוד פרידערקומט א  
שטיק פון    "טקומט א דאר   יסוד שביסוד  ן.זיי

אל  ייחוועט  יסוד שבמלכות .ן 'רבי ר' אלימלכל
  . עפעס א קאפ שטיק אויפקומעןמיט    שווארץ
פאר    שבועות לאזן  העמער  יעקב אליין  ר' 

אים    ,יוספ'ן מיט  גערעדט  נאר  האבן  מיר 
  אבער מען קען זיך פארלאזן   ,טער ר האלבע ווע
אט ליינט...   ' א שבועות שטיקל...'אויף אים 

 צו די גראפיקער די בקשה
אל ייח -דוד פרידער  -חיים עזריאל  -ך  עמייל - יעקב יוסף פעלדמאן - בנימין -יעקב יוסף גאלדקלאנג   סקווירא גרעפיקערס זיבןא גוטן לכבוד די 

 שווארץ 

ווייל לעצטנס האבן די רבנים   ,י סיבה דערצו איזד   אין ,נעט פרי  פראביר איך די לעצטע תקיפה שטארק צו פאמפען די פילטער הנקרא  ,אזויווי איר זעט"
נישט   איז  עס  אז  פארלאנגט  יקיין  שטארק  א  אז  ביזנעסויושר  נייע  א  אן  פאנגט  וואס  קאמפי  ,נגערמאן  צום  זיך  זעצט  זיין  ואון  דארפן  זאל  טער 

ן ב צו דעם זענען גאר צופרידן, די רבנים הא  טים נסיונות, אינדערצייט וואס אנדערע וואס האבן אפי' געטוישנשמירת עי  אזויפילסגעשטעלט צו  יאו
 : לןון זיין א מזכה את הרבים פארציי'ט אז קיינער ווייסט פשוט נישט פון דעם, מען דארף ארויסקומען מיט גאר א שטארקע רוף צום ציבור, אה טענ 'גע

 . 'עס איז דא א גוטע פילטער צו באקומען ,רבותי'

איך האב פראבירט מיט מיין אייגענע גרעפיקס   איר האט אוודאי געזען ווי  ,פרי  נעט   צו ,  ן''קע  וואס  עולם   עםד  אוועקנעמען  ןוא   ,אונזערס  טון  דארפןמיר  "
 . ''םופארלירט מען די מאמענט זאך איז געמאכט פאצעריש   אבער איך פיל אז ווען א ,אויף וואר''ד

אדער ? ___________ און צווישן   'ואטהר ואתקדש'צו מאכן א ספירה קאמפיין פאר נעט פרי, אפשר זאל עס הייסן    ,איך האב געטראכט א געדאנק "
אייגענע געדאנק אדער   ןצייט און מאכן א שיינע עד מיט אאון  הענט    ,קאפ  ,מח  ,זיין הארץ  פיקערס וועט יעדע וואך איינער צולייגןעסקווירא גר  זיבןדי  

 ,מערסוקאסט  א גוטע פאראיך זע אז אפי' נאר מיט די ביסל פאמפעראציע וואס איך האב געמאכט איז שוין צוגעקומען  "  .וועל איך געבן א געדאנק 

  ?וועגן דעם וואס זאגט איר ים וועט זיין אייערס... נע שמירת עינעל וועט עס זיין גאר גאר מער אין אלאאיז אוודאי ווען מען וועט גיין פראפעש

 ?"שבועות  – מלכות - יסוד -הוד  - נצח - תפארת -גבורה  - ווער כאפט די וואך

 בשם עסקני לטהר עזרי  :ידידכם א גרויסן יישר כח 



 

ב ”תשפ - אחרילטהר בלעטל   

  

 גאר אינטערעסאנט -דער גראפיקער'ס ריספאנד 

   זייןעד גאלד יעקב יוסף גאדלקלאנג   ר' 

 .ן מאכן עפעס מיט סייעתא דשמיאואיך וועל זיך פרייען צו העלפן א

  מיינע   מיט  ארבעט  ן ביי מיר, און געזען וויאזוי איךעסאמאל איז א קליענט געז   .עפיזאד  עאינטערעסאנט   ןאיך וויל דיר נאר פארציילן א
ן ופרוי א  דיין  צו  אהיים  קומסט  דו  וואס  מיט  געפיל   גוטן  דעם  ,יוסף  יעקב''  :מיר  צו  אן  זיך  ער  רופט,  שווער  גאנץ  אן  קומט  עס  און,  גדרים

 . שפארסט   ודו ווייסט נישט וואס ד טער בין איך דיר מקנא...ו קינדער נאך א טאג אויפן קאמפי

 ברעינסטארם -   חיים בלום 

באשעפער צו קענען טון פרנסה, און בלייבן   עםאיך דאנק ד  ,ן ביזנעס האב איך נאר נעט פר''ייברוך השם אז זייט איך בין א בכבוד גדול!  
וואס האט אריינגעלייגט   ר' אהרן איינהארן שליט''א פון צורת הדף, שווער  ר ע'ן מיין חשובעאלע קומט צו פארדאנק מיט ריינע אויגן, דאס 

, ער איז געווען פון די עאויסגעהאלטענעם פילטער פון ארץ ישרא' קיין אמעריק-ן די העכסט עליגע שעות צו ערמעגליכן צו ברענגדצענ 
ין, איך אליין, יישר כח פארן מזכה זי  ע מערס אין אמעריקוקאסט  1000און היינט צוטאג האבן זיי שוין קרוב צו    , ע באניצער פון דעםטערש

 . האף צו קענען דעליווערן א פיינעם עד

איך האב   ,ן זאגטואון איך ווייז אים ווי זיין איידעם באדאנקט אים, ער ליינט די שטיקל א  ,עף איך ר' אהרן איינהארןטרק  ו לויפנדיג צום דר]
די ר איך באקום  טויזנט,  לאנג איבער  זיי האלטן שוין  איין הערה,  דיר  טויזנט    ,פארטסעפאר  די פינף  זיי אריבער  זענען  פאריגע חודש 

ניצן עס ממש    לזיין שוין לאנג ביי איבער הונדערט טויזנט באניצער, ווייל אין ארץ ישרא  ןן ארץ ישראל האלטי, אעבאניצער אין אמעריק
 אלע ערליכע אידן[ ,ייזןאלע קר

 iconicart.usער  דוד פריד 

איך האב הנאה אז דו ברענגסט ארויס אז    .בעסטע  די  געווען  וואלט  וואכן  3  אדער  2  אין  -  פון מיין זייט איז איין וואך מסודר.  א גוטן ר' עזרי.
וועל אי''ה אריינלייגן מיין בעסטע אז עס זאל זייט א  עס ווערט פארלוירן די שטארקייט אויב איז עס נישט אויף א געהעריגע פארנעם, איך  

 . גוטס בעזרת השם

  thinkmarkרץ  שווא  אל ייח 

איך וויל דיר זאגן אז איך   .קוס זאל מאכן די ריכטיגע איינדראפראבלעם בעזרת השם, איך האף אויפצוקומען מיט עפעס וו  ישט קייןנ
  ן קוועטשן אויפן בראוזע''ר איז אפון  יגקייט  א די רואז  איך מוז דיר זאגן    .טייזט געווארןר גראדע מיט נעטפרי זייט עס איז עדווע  טארבע

 אנדערע מעשה. 

 ך גראס ע מייל 

 מאנרא לעין.איך געדענק נאך ווען איך האב אויסגעשטעלט די ערשטע לטהר בלעטעל דארט אויף  .'יסוד 'איך וועל נעמען בכבוד גדול, 

  Forward Mediaברייער  בנימין 

 .א גוטן

 וועלכע וואך איז מיר נישט אזא חילוק. לדבר מצוה, וועל איך נישט זיין קיין פורש מן הציבור בל"נ. נמנו חביריו

ץ לעצטנס א מעק, דארט האט ער פראבלעמען אז ס'לעשט וא! כ'נד  ישטאכנץ נעט פרי, און כ'בין מעיד אז אזא פילטער איז נואגב, איך נ
., הלואי דו קענסט מיר העלפן דערמיט..wi freeזיך אויס ווייל ס'האט נישט 

 

 




