גליון מ"ה – בה"ב

נייע סמאו"ק דיטעקטער"ס

א געוויסע ביהמ"ד אין בארא פארק האט געהאט א פראבלעם
אז מענטשן האבן אנגעהויבן צו רייכערן אין ביה"כ .וויבאלד
מען איז געוואויר געווארן וועגן דעם ,האט מען ארויפגעלייגט
א סמאו"ק אלאר"ם אין ביה"כ און אזוי האט מען געמוזט
אויפגעהערט צו רייכערן.
האב איך געטראכט ,אז אין די בתי מדרשים וואו ס'איז דא א
גרויסע צעטל אז "אסור להוציא סמארטפאון בכל הבנין",
אדער אן ענליכע תקנה ,קען מען מאכן אן אלארם וואס וועט
דערקענען אויב איינער נוצט א סמארטפאון אין דער געגנט.
און אפילו אז איינער וועט שפירן אז ער מוז ארויסנעמען זיין
סמארטפאון כאטש ס'איז דא א תקנה ,וויבאלד עס וועט
אנהויבן צו פייפן וועט ער זיך מוזן איינהאלטן און עס נישט
ארויסנעמען בכל שטח הבנין.
(מעסעדזש )22111

נישט דיינס! דיין כלי זאגט דיר ווי אזוי צו פארברענגען דיין
צייט! דו ביסט אן עבד!"
(מעסעדזש )22425
למען ינוח

איך קען א מאדערנע איד ,אן א בארד ,וואס האט נישט
געוואלט נעמען א דזשאב ווייל מען מוז האבן א סמארטפאון.
ער וואלט געקענט מאכן  254,555א יאר ,אבער ער האט עס
אויפגעגעבן נאר צוליב דעם .ער וויל נישט זיין משעובד צום
פאון!
(מעסעדזש )22183
אין הצר שוה בנזק המלך

א חשובע איד אין אמעריקא האט געוואלט אז זיין זוהן זאל
לייגן תפילין ביי דעם בעל שבט הלוי ,הרב וואזנער זצוק"ל ,אין
בני ברק .הרב וואזנער האט מסכים געווען ,אבער ער האט
געזאגט פאר דעם טאטע אז ער זאל רופן פאר זיי וועלן
היש לך עבדות גדולה מזה?
ארויספארן צו מאכן זיכער אז אלעס איז מסודר.
מתוך דרשת הרה"ג ר' אברהם מרדכי מלאך שליט"א
דער קינד איז געווען מלא שמחה און אזוי איבערגענומען פון
"אמאל האסטו נאך גערעדט צו א מענטש מיט א טעלעפאון.
דעם בר מצוה מתנה און זיי האבן זיך געגרייט אויף דעם
רעדסטו היינט צו מענטש בכלל? דו רעדסט צום פאון! ער
נסיעה .דער טאטע האט משקיע געווען צוויי טויזענט
טראכט וואס דער פאון זאגט אים .א מענטש האט א כלי און
דאללער און געקויפט צוויי טיקעטס פאר אים און זיין זוהן.
עס זאגט אים וואס צו טראכטן ,ווי אזוי צו טראכטן ,פון וואס
ווען דער טאג פון דעם תפילין-לייגן האט זיך דערנענטערט,
צו לאכן ,וועמען אפצולאכן...
האט דער טאטע אנגערופן הרב וואזנער זצוק"ל צו פרעגן
און ווער זאגט דיר די אלע דעות? יענקל פאפטשיק האט
אויב זיי קענען טאקע קומען .הרב וואזנער האט געענטפערט
געזאגט אזוי ,האט פאפלאנאש געענטפערט ,האט שמענקל
אז ער האט עס איבערגעטראכט און ער האט מחליט געווען
טשאלענט-טאפ געזאגט אזוי ,און דו שרייבסט נאך צוריק א
אז ס'איז נישט כדאי אז זיי זאלן קומען.
קאמענ"ט אויף דעם...
"וואס איז געשען? דאס קינד ווארט שוין אזוי לאנג אויף
'היינט האב איך א טאג פון וואקאציע' ,טראכט מען' .היינט
דעם!" האט דער טאטע געפרעגט.
האב איך צייט
הרב וואזנער
צו לייענען מיינע
בשורה טובה תדשן עצם
זצוק"ל האט
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אנגערייצט" .וואס איז אזוי אינטערסאנט דארט?" ווילן זיי
וויסן" .לאמיר שוין זעהן וואס מען קען אלס זעהן דארט",
טראכטן זיי און פון דארט גייט עס שוין ווייטער.
(מעסעדזש )25575

ביי א גדול ,אבער במשך די וועגן קען ער צוקומען צו זעהן
נישט קיין אויסגעהאלטענע זאכן און עס לוינט זיך נישט .אין
הצר שוה בנזק המלך".
"אבער מיין זוהן וועט זיין אזוי אנטוישט .און וואס זאל איך
טוען מיט די טיקעטס וואס איך האב שוין באשטעלט?" האט
גדול המחטיאו יותר מן ההרגו
דער טאטע געפרעגט.
מען האט געשמועסט אין ספינקא ביהמ"ד אין אירמאנט וועגן
"קויף א שיינע פרעי"ם און אין דארט וועסטו עס אריינלייגן.
דער ל"ג בעומר פייער וואס איז
און שרייב מיט גרויסע אותיות אז
געווען אין לאנדאן .דארט האט
דברים ברורים מכ"ק
מען האט מקריב געווען די צוויי
מען האט אריינגעווארפן א
רבי אליעזר זוסיא פארטיגאל זצוק"ל
טיקעטס כדי אז אונזער זוהן זאל
סמארטפאון אינעם פייער און
אדמו"ר מסקולען
נישט זעהן קיין דברים אסורים".
וויבאלד מען האט נישט געוויסט
(מעסעדזש )8675
ארויסצונעמען די בעטערי און
ולמה נקרא שמה "קליפ"???
ס'האט גורם געווען שאדן פאר
ווען מען וואלט דערציילט די
...דער הייליגער סקולען'ער רבי ז"ל האט געזאגט אויף די די ארימיגע.
מעשיות...
"וידיאו" א מורא'דיגע זאך
א אינגערמאן האט זיך אנגערופן,
הרה"ג ר' אשר אנשיל גרוססג-ט
"ווייל מען האט אריינגעווארפן א
שליט"א9
אויף א וידיאו איז שורה א מורא'דיגע
סמארטפאון זענען מענטשן
"...רוב מעשיות קומען נישט
"קליפה",
געשעדיגט געווארן .מען דארף
און
ארויס ברבים .טאטעס
און 'יעדן' מאל וואס מען קוקט גייט אריבער די קליפה אין
נישט טוען אזעלכע זאכן:
מאמעס שעמען זיך ,זיי פארציילן
דער מענטש אריין...
(מתוך דברי הגה"צ ר' יצחק אלעזר מאסקאוויטש שליט"א אב"ד שאץ מענטשן קענען געשעדיגט
נישט ,און די מחנכים דערציילן
באסיפה על פגעי הטכנולוגי' בארה"ב) ווערן".
זיכער נישט ווייל ס'איז
מען
קאנפידענטשי"ל .אבער אז
ווען דער ספינקא רבי פון
מאכט שוין גענצליך כשר אייער
וואלט דערציילט וואס טוט זיך
אירמאנט האט דאס געהערט,
!
ע
מער
קע
אין גאס וואלטן די ווענט
האט ער זיך אויפגעשטעלט און
Mehadrin Technology 845-548-0481
געוויינט.
זיך שארף אויסגעדריקט" ,אז א
(located
on
Kaser
Terrace
in
)Monsey
פאר אידן זענען אביסל
נישט לאנג צוריק איז מען
געשעדיגט געווארן בגוף רופט
געוואויר געווארן אז דער גוי פון
מפורסם ע"י איגוד דרך המסורה
פאר הערות אדער צוצולייגן א האנט בגוף או בממון ביטע רופט:
מען זיך אן! אבער אז טויזענטער
ביהמ"ד פלעגט ווייזן זאכן אויף
845-587-8142
אידישע נשמות זענען ליידער
זיין כלי פאר די בחורים נאך נאכט
געשעדיגט געווארן רופט זיך קיינער נישט אן?!"
סדר .די קינדער זענען שוין פארלוירן.
(הערה 9הגם ,פארשער האבן באשטעטיגט אז דער סמארטפאון איז נישט
א טאטע האט זיך נעבעך אויסגעוויינט צו מיר" ,איך בין
געווען דער גורם פון דעם עקספלאשי"ן)
געזעסן ביים סדר נאכט און איך האב נישט געוויסט וואו מיין
(מעסעדזש )22682
קינד איז .מען איז אנגעקומען צו "וכאן הבן שואל" און עס
האט געשטאכן מיין הארץ' .וואו איז מיין קינד? וואו דרייט ער
הוכח תוכיח
זיך יעצט?'
אין די לעצטע פאר חדשים האט מיר א איד אנגעשריגן ווייל
א גאנצע כתה פון א ישיבה האט מען געדארפט פארשפארן
איך האב אים מעורר געווען אוועקצולייגן זיין סמארטפאון אין
צוליב איין שלעכטע חבר וואס האט עפעס אריינגעברענגט.
ביהמ"ד .ער האט עס אוועקגעמאכט ,און צומאל אפילו
אנגעהויבן צו שרייען אויף מיר .אבער ב"ה נעכטן האב איך
דער פראבלעם איז דער רייץ וואס דער יוגנט האט צו דער
אים געזעהן מיט א כשר'ע סעלפאון.
כלי .ווען זיי וואלטן נישט געזעהן דער המון עם אזוי
צוגעקלעבט צו דעם ,וואלטן זיי נישט געווארן אזוי
(מעסעדזש )22421
מען קען אראפנעמען אלע גליונות וועכנטליך פון די פעקס-א"ן-דימאנ"ד סיסטעם דורך רופן  .845-400-1187נאכן אויסהערן די אנווייזונגען ,דרוקט  1אויסצווועלן א
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מען קען עס אראפנעמען פאר זיך אדער כדי צו מאכן קאפי"ס און פארשפרייטן.
הגליון הזה נתנדב ע"י

ר' אשר אנשיל גוטמאן
הבר מצוה ישראל ברוך גוטמאן

ואחיו הבחור

בני מו"ץ וראש הכולל קרית טאהש

ווילט איר הערן נאך מעשיות ,געדאנקען און חיזוק אין דעם
נושא? רופט אריין און זייט זיך מחי'!
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