גליון מ"ד – אמור

על הכליות יסירנה ...והקטירם המזבחה

עת לאסוף

א איד אין ארץ ישראל האט געהאט חשק אוועקצוגעבן א ניר.
מען האט זיך דערוויסט פון א חולה וואס האט זיך גענויטיגט
אין דעם ,און דער איד האט זיך געגרייט פאר דעם מורא'דיגן
שריט .למעשה ,מען האט
גאנצע
דעם
געמאכט
פראצעדור ,און עס איז נישט
געלונגען ,און דער חולה וואס
האט באקומען דעם ניר איז
ליידער אוועק עטליכע טעג
שפעטער.
מען האט עס פרובירט צו
באהאלטן פון דעם נדבן,
אבער ער האט סיי ווי
אויסגעפונען און ער איז אריין
אין א געפערליכע מרה
שחורה .ער האט זיך
געשפירט אראפגעקלאפט
און צעבראכן.
ער האט דערציילט פאר זיין
ווייב אז ער פילט ווי ער האט
געוואלט געבן א קרבן פאר'ן
אויבערשטער און מען האט
עס נישט מקבל געווען.
האט זיין ווייב געענטפערט,
"ס'איז דא אן אנדערע זאך
וואס דו קענסט אוועקגעבן
פאר'ן באשעפער וואס ער
וועט זיכער מקבל זיין .נעם
סמארטפאון ,און
דיין
צעברעך עס .דאס איז דער
גרעסטע קרבן".
ער האט טאקע אזוי געטוען,
און ער האט געשפירט ווי אן עול איז אראפ פון קאפ .ער איז
צוריק געווארן בשמחה אז זיין קרבן איז אמת'דיג אנגענומען
געווארן.
(מעסעדזש )93369

איך בין געווען אין אנטווערפן און איך האב געטראפן א איד
וואס איז ליידער נישט קיין שומר תורה ומצוות .ער איז א
ריזיגע גביר – מען זאגט אז ער איז ווערד פיר און א האלב
ביליאן דאללער – אבער ער
האט א פליפ פאון .ער זאגט
מיר אז ער האט נישט קיין
צייט פאר שטותים.
(מעסעדזש )93567
אם הבנים שמחה

א אינגערמאן דערציילט מיר
אז זיין פרוי איז געגאנגען צו
אן אפרוה פלאץ (אזוי ווי
אשת חיל ,אם בישראל וכדו')
נאכ'ן געבוירן א קינד .דארט
האט זי געטראפן א פרוי פון
נישט אזא היימישע קרייז .זי
האט אויסגעזעהן האלב-
אידיש ,מיט א גוי'אישע
לבוש ,אבער זי איז געקומען
אן א סמארטפאון .יענע פרוי
האט זיך פארענטפערט,
זאנגדיג ,אז זי האט מחליט
געווען אז זי וויל זיך אפרוהען.
זי וויל מנוחה .און דעריבער
האט זי עס געלאזט
אינדערהיים.
(מעסעדזש )93471
די ווידעיא"ס שפיגלען
נאך אפ
הרה"ג ר' אברהם מרדכי מלאך
שליט"א דערציילט:

עטליכע וואכן צוריק האב איך
גערעדט מיט א בחור .איך האב אים געדארפט איבעררעדן
אויפצוגעבן זיין סמארטפאון .ער איז געווען אכצן יאר אלט,
געזעסן און געלערנט און ישיבה ,אבער ווען ער האט נאר

ווערט א חלק פון טויזענטער אידן וואס זאגן תהלים יומי להצלת כלל ישראל מגזירת הטכנולוגי'
שבת קודש
ערש"ק
יום ה'
יום ד'
יום ג'
יום ב'
יום א'
נ"ז
נ"ו
נ"ה
נ"ד
נ"ג
נ"ב
נ"א
פ' אמור
ס"ד
ס"ג
ס"ב
ס"א
ס'
נ"ט
נ"ח
בהר בחוקותי

וואס האט געהערט צו א איד ,און איז געווען פארשפארט אום
שבת .ר' ברוך בער איז צוגעגאנגען צום טיר און געגעבן א קוש
אויפן שלאס ,אזוי ווי א מזוזה" .הייליגע שלאס!"
וואלט ער געווען היינט ביי אונז ,און ער וואלט געזעהן ווי א
אינגערמאן נעמט ארויס אן ערליכע טעלעפאון ,נישט דער
נייע פראבלעמאטישע כלים ,וואלט ער עס געגעבן א קוש.
"הייליגע טעלעפאון!"
(מעסעדזש )93130

געהאט א מינוט איז ער געווען פארשלאסן מיט זיין כלי.
מען האט גערעדט אהין און אהער ,און אינמיטן שמועס האב
איך ערגעץ וואו דערמאנט זיין טאטע.
דער בחור האט זיך געגעבן א כאפ און געפרעגט" ,מיין טאטע
שטייט אונטער דעם אז איך זאל אויפגעבן מיין
סמארטפאון?"
ער איז גראדע יא געווען ,אבער איך האב אים נישט געגעבן א
גראדע ענטפער .איך האב געקענט
דעם טאטע – א חשובע איד ,אן
אחרי מות קדושים אמור
אבד תאבדון ...כיון שבא תקלה על ידו
אמת'ע ערנסטע מענטש – ביז
מענטשן שרייבן היינט אין זייערע
התנצלות המערכת:
יענע מינוט וואס איך האב גערעדט
צוואות ,אז נאך פאר די לוי' זאל
א אינגל האט אריינגערופן איבערצוגעבן אז
מיט זיין זוהן.
מען אויסמעקן די 'היסטאר"י' אויף
זיין טאטע האט אמאל געהאט א
זאגט דער בחור" ,אה ,מיין טאטע
זייערע כלים.
סמארטפאון ,אבער צוליב דעם וואס ער האט
א
וועט מיר זאגן נישט צו האבן
(מעסעדזש )93383
געזעהן אז אנדערע ווערן נכשל אין
סמארטפאון? דו ווייסט אז בשעת
משונה'דיגע זאכן ,און זיי גייען נאך ווייטער
אהוב את המלאכה ושנא את
איך קום רעדן צו אים ,פארגעסט
אן מיט א גלייכגילטיגקייט אז "אזוי גייט
ער אויסצולעשן דער זאך וואס ער
הרבנות
עס" ,האט ער עס תיכף אוועקגעווארפן .ער
האט דארטן ,און די בילדער און
כ"ק אדמו"ר מפאפא שליט"א
האט געבעטן אז מען זאל עס מפרסם זיין אז
ווידעיא"ס שפיגלען נאך אפ אויף
עס איז צו מיר אריינגעקומען א איד
אנדערע זאלן זיך אויך אפלערנען דערפון.
זיין העמד .איך קען אמאל זעהן
וועלכע ארבעט א האלבע טאג ,און
צוליב דער ריינקייט פון דער ליי"ן קען דער
אזעלכע בליצן פון קאלירן וואס
די איבריגע טאג זיצט ער על
מערכת נישט ארויפלייגן קיין מעסעדזשעס
טאנצן ארום אויף זיינע גלעזער .און
התורה ועל העבודה .די ארבעט פון
ווי אידישע קינדער ווערן נכשל אין גרויסע
ער וויל מיר זאגן נישט צו האבן א
דעם איד איז אויף די היינטיגע
עבירות ,האבן מיר איבערגעגעבן דעם
סמארטפאון?!"
יבין.
והמבין
אזוי,
מעסעדזש
טעכנאלאגישע כלים.
(מעסעדזש )13575
פרעג איך אים" ,דו קלערסט נישט
האב אים אים געפרעגט" ,דו מוזט
אז דיין טאטע דארף עס האבן
האבן די כלים אדער נישט?"
לצורך פרנסה?"
זאגט מיר דער איד" ,זיכער דארף איך די כלים .ס'דויערט דאך
דער בחור האט אנגעהויבן צו לאכן" ,וואס ,דער ווידעי"א איז
א סך לענגער ווען מען דארף רופן אדער שיקן א פעק"ס .מיט
לצורך פרנסה? ער ארבעט אין טייל"ס ,ער דארף נישט קיין
די אלע כלים נעמט אלעס שנעלער און עס בלייבט מער צייט
ווידעיא"ס פאר זיין ביזנעס!"
צו לערנען".
און איך האב נישט געהאט וואס אים צו ענטפערן...
"מאך צו די גמרא און לערן נישט! ווער האט דיר דאס
גע'פסק'ענט אז דו זאלסט זיצן און לערנען און האבן די כלי?!
(מעסעדזש )91710
ווארף עס אוועק און פארברענג מער צייט מיט די פרנסה!"
הייליגע טעלעפאון
דאס איז נאר א דוגמא פון א זאך וואס מענטשן זאגן אז "מען
הרה"ג ר' אהרן זילבערשטיין שליט"א
מוז" .מיר לעבן אין א צעמישטע וועלט ,א גלות הדעת .וואס
"...ר' ברוך בער איז געווען אין אמעריקא ווען שמירת שבת
מיינט מען מוז און וואס
איז געווען א נסיון .ער
וואס זאגן די רבנים?
מיינט מען מוז נישט.
איז געגאנגען אין דעם
הגה"צ ר' רפאל שאר שליט"א ראש ישיבת וויזניץ
(מעסעדזש )93383
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