גליון ס"ג-וילך (שובה)
ויחפש ולא מצא

תורה צוה לנו ...מורשה  -מאורסה

איך האב געוואלט איבערגעבן א בשורה טובה .איך האב
געהאט די זכי' ארויסצוהעלפן א צווייטער אריבערטוישן
פון א סמארטפאון (וואס איז גראדע געווען אינגאנצן
פארמאכט) צו א כשר'ע  4Gסעלפאון.
יענער האט עס געהאט גע טוען אלס א זכות פאר צוויי
אייניקלעך וואס האבן געדארפט שידוכים ,און די
קומענדיגע טאג האט מען שוין געזעהן די אנהויב פון די
ישועה .מען האט געהאט געווארט אויף א פאזיטיווע
ענטפער פונעם צווייטע צד ,און זיי האבן דעמאלטס
צוריקגעענטפערט אז זיי זענען גרייט ווייטער צו גיין .ב"ה
דער אייניקל איז שוין א חתן געווארן.
(מעסעדזש )29861

ווער איז שולדיג אין די דורכפאל פון בחורים?
הרה"צ ר' יצחק מאיר מארגענשטערן שליט"א

" א בחור וואס האט אן אייפאו"ן פאלט אריין אין גיהנם
און ווערט א שיגץ ,א משוגע'נער רח"ל .פארדעם וואלט

איך האב געדארפט טרעוו"ל אינשורענס ,האב איך
גערופן א בראוקע"ר און ס'האט געדויערט בערך דריי
מינוט ביז ס'איז געווארן ערלעדיגט.
איך האב גערעדט צו מיין חבר וואס פארט אויך קיין
אויסלאנד ,און איך האב אים געפרעגט" ,נו ,דו האסט
שוין טרעוו"ל אינשורענס?"
זאגט ער מיר" ,ניין ,איך זוך נאך ".ער האט שוין
פארברענגט א פאר שעה זוכן אויפן אינטערנעט צו זעהן
ווי אזוי ער קען עס פארשאפן .און למעשה האט ער
געדארפט צאלן א סך מער ווי מיר.
ווער שפארט זיך צייט און געלט?
(מעסעדזש )29666

א איד דארף טוען השתדלות...

איך האב געזעהן אין איינער פון די וועכנטליכע
אויסגאבעס ווי א ביזנעס אדווערטייזט אין ריזיגע
אויתיות ,אויסגעשפרייט אויף פיר זייטן ,אז מען קען
יעצט באשטעלן פון זיי אויף וואטס-עפ"פ ,און מען קען
אלעס אויך נאכקוקן אויפן אינטערנעט.
ס'האט מיר זייער געשטערט ,און איך האב געטראכט אז
איך וועל אריינרופן ,און אפילו איך בין נאר איין מענטש,
אפשר וועט עס עפעס אויפטוען.
ס'איז שוין געווען ביינאכט ווען איך האב אריינגערופן,
און ס'איז געגאנגען צו זייער מעסעדזש מאשין ,וואס איז
גראדע געווען געשמאקער פאר מיר ווייל ס'איז גרינגער
צו רעדן אזוי.
איך האב אנגעהויבן צו רעדן ,און מסביר געווען אז איך
האב געזעהן זייער אדווערטייזמענט און עס האט
מיר שטארק געבאדערט אז שלא לצורך פרנסה
זאל מען שיקן ארדער"ס דורך וואטס-עפ"פ ,און
מען דארף ווייזן אביסל "ריספעקט" פאר די
רבנים ,און קיינער האט עס נישט מתיר געווען שלא
לצורך פרנסה .ס'שטערט פאר אזוי פיל אידן און מען
דארף זיך רעכענען מיט יענעם'ס געפילן...
איך האב אראפגעלייגט דעם טעלעפאון ,און איך האב
גארנישט צוריקגעהערט פון זיי .אבער א וואך שפעטער
האט דער געשעפט געהאט א נייע אדווערטייזמענט,
וואו ס'איז נאר געשטאנען א טעלעפאון נומער און אן
אימעיל אדרעס ,נישט קיין ווארט פון וואטס-עפ"פ!
איך ווייס נישט צו מיין טעלעפאון קאלל האט
אויפגעטוען אדער נישט ,אבער מען דארף טוען
השתדלות און דער באשעפער העלפט.
(מעסעדזש )29661

מי בחנוקה ...ומי יחי'

ער געקענט זיין א תלמיד חכם ,און יעצט איז ער חס
ושלום...
איך רעד נישט סתם ,דאס איז דער מציאות .גיי רעד מיט
בחורים וועסטו זיך אליינס איבערצייגן .א בחור וואס איז
געזעסן אין געלערנט און איז נעכטן געווען דער בעסטע
בחור אין ישיבה ,אז ער קויפט א סמארטפאון ,ביז צוויי

תשע"ט:

תהא שנת ערליכע טעלעפאון'ען
וואכן איז ער אין שאול תחתית.
וואס איז געשען? דער תלמיד חכם וואס האט גערעדט
אויף זיין סמארטפאון ברבים ,ער איז שולדיג און וועט
גיין אין גיהנם! ווען דער ת"ח (כאטש ער האט גארנישט
שעדליך געטוען דערמיט) ,האט גענוצט א סמארטפאון
ברבים ,האט יענע בחור זיך אויסגעלערנט און איז
אריינגעפאלן אין שאול תחתית.
א חוטא ומחטיא את הרבים אויפ'ן שטערקסטן
פארנעם!"
(מעסעדזש )29666

עטליכע יאר צוריק איז געווען אן אסיפה אין מיין ביהמ"ד
קעגן די טעכנאלאגישע כלים ,און מען האט שטארק
גערעדט קעגן טעקסט .איך האב אויסגעהערט ,אבער
איך האב געשפירט אז ס'איז נישט נוגע פאר מיר .איך
האב נישט געהאט קיין סמארטפאון און איך האב נאר
גענוצט טעקסט פאר טעכנישע שאלות און צוועקן.
אבער נאכ'ן שיעור בין איך אריבערגעגאנגען צום דיין,
און געפרעגט צו ער האט אויך געמיינט ווען מען נוצט
טעקסט אויף אזא אופן.
האט דער דיין געענטפערט" ,למעשה זענען אידן נכשל
געווארן דערמיט .ווי קומט עס אז א חסידישע איד זאל
נוצן אזא זאך וואס אידן זענען נכשל געווארן ,אפילו אויב
ער נוצט עס אינגאנצן אויף א כשר'ע אופן?!"
איך האב מחליט געווען צו פאלגן דעת תורה און איך
האב געקויפט א כשר'ע סעלפאון מיט א זיגל.
דער ערשטע טעלעפאון קאלל וואס איך האב
באקומען אויף מיין נייע ,כשר'ע סעלפאון איז
געווען פון מיין טאכטער'ס דעי קעמפ" :ווען דיין
טאכטער קומט אהיים און רעדט וועגן הצלה זאלט
איר נישט ווערן דערשראקן .ב"ה אלעס איז פיין און אין
ארדענונג".
ווען איך האב געפרעגט וואס פונקטליך איז געשעהן
האבן זיי דערציילט אז מיין פינף-יעריגע טאכטער האט
זיך דערשטיקט אויף א קענדי ,און ב"ה ,ביז הצלה איז
אנגעקומען ,האט זי געהאט אויסגעשפיגן דעם קענדי.
(מעסעדזש )29886
ויאמר אדום לא תעבור בי

א אינגל האט דערציילט פאר זיינע חברים אז ווען זיין
טאטע פארט אין קאר האט ער ליב די רויט-לייטס.
זיינע חברים האבן אים געפרעגט" ,אבער פארוואס?
קיין איין דרייווער האט נישט ליב קיין רויט-לייטס ווען
ער פארט! ער וויל דאך אנקומען צו זיין פלאץ".
אבער דער אינגל האט זיך איינגע'עקשנ'ט און געזאגט,
"מיין טאטע האט זיי שטארק ליב ,ווייל דעמאלטס קען
ער שפילן מיט זיין סמארטפאון".
(מעסעדזש )29969

קעגן די שטרוים

מיין חבר איז א מגיד שיעור אין א ישיבה וואס איז
געפארן אין קאנטרי דעם זוממער .דער וואס פירט עס
אן איז א מאדערנע איד פון די פיי"וו טאונ"ס וואס גייט א
קאלירטע העמד – אינגאנצן נישט פון אונזערע קרייזן.
ס'איז אמאל אויסגעקומען אז איינער האט אים געוואלט
שיקן א טעקסט ,האט ער ארויסגענומען א פשוטע
פליפ-פאון און געזאגט" ,איך האב נישט קיין טעקסט!"
ס'איז געווען א חידוש עצום ווייל ער איז א גרויסע
ביזנעסמאן .אבער ער האלט פשוט נישט ביים
מיטשווימען מיט דער שטרוים פון אלע שטותים.
(מעסעדזש )29626

צו באקומען די הערליכע נוי סוכה פון השומרים ,אדער מלמדים
וואס ווילן עס פארטיילן פאר קינדער אין קלענערע פארמאט,
דרוק ,9
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