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א שמועס אין בית החיים ראש השנה ביינאכט
נאכן טיש
 1:30ר"ה ביינאכט נאכן טיש ,שטיי איך אויף
מיין פארטש .קוקנדיג אריין אין די בית החיים
קומט מיר ארויף די מעשה וואס די גמרא
פארציילט פון א תנא וואס די אידענע זיינע האט
אים ארויסגעווארפן פון הויז ערב ר"ה ,און ער
איז געגאנגען שלאפן נעבעך אין בית הקברות.
למעשה האט ער געהאט גאנץ א פיינע
עקספיריענס דארט .איז ער שוין די קומענדיגע
יאר ראש השנה ביינאכט אויך געגאנגען אין בית
החיים ,אפי' ער האט שוין געמעגט שלאפן
אינדערהיים.
די מעשה איז געווען אז ר"ה ביינאכט האט ער
געהערט ווי צוויי יונגע מיידלעך שמועסן צווישן
זיך אז זיי וועלן אונטערהערן 'מאחורי הפרגוד'
וואס עס וועט זיין קומענדיגע יאר ,און איינע
האט געהערט און פארציילט פארן צווייטן ,און
דער איד האט זיך אונטערגעהערט ,און לויט
דעם האט ער געהאט גאנץ פיינע רווחים.
טראכט איך צו מיר ,מיר האבן דאך ליידער אויך
אפאר יונגע חברה דארט ,אפשר קען מען זיך
אונטערהערן וואס עס וועט זיין שנת תשפ"ב.
ווער ווייסט ,אפשר ווען מען וואלט ווען געקענט
הערן שנת תשפ"א ,אדער אפשר גאר תש"פ ר"ה
וואס עס איז אנגעשריבן וואלט זיך אנדערש
געדאווענט עשרת ימי תשובה צו טוישן די
רעזולטאטן ,נישט אזוי?!
אבער די שפראך פון 'ווער ווייסט'' ,ווען מיר זאלן
נאר וויסן' ,אדער 'דאס איז אלעס וואס מען וויל
פון הימל פון אונז' ,דאס וועלן מיר איבערלאזן
פאר די 'כל נדרי דרשות' פון די רבנים הצדיקים
בכל מקומות מושבותיהם.
אבער וואס עס וואלט יא געווען ראטזאם ,איז
פאר די יונגע נשמות וואס ליגן אין בית החיים אז
זיי זאלן איבערגעבן אפאר וויכטיגע מעסדזשעס
פארן בארדיטשובער רב ,וואס איז זייער וויכטיג
דארט צו הערן.

שלומי געב איבער
וועגן דיין קליינע
שוועסטער
בשעת די גרויסע האריקעין וואס איז געווען
פארגאנגענע וואך ,און די מצב איז געווען זייער
אנגעצויגן .קארן זענען געשווימען אין וואסער,
מען האט געדארפט ראטעווען מענטשן פון
בעיסמענטס .מען האט נישט געקענט זען וואו
מען גייט ,ממש א פארפלייצונג ,וואס האט
ליידער געקאסט צענדליגער טויטע ,און ליידער
ליידער אויך א היימישער איד.
יא ,אין די בהלה'דיגע שעות איז דיין שוועסטער
אראפגעקלאפט געווארן דורך א קאר ,און איז
געליגן פארוואונדעט אין א פאדל וואסער ,און א
פאליס אפיסער האט זיך אראפגעבויגן צו איר,
געבנדיג איר זיין פאון צו קענען רופן אירע
עלטערן .האט זי געזאגט" :איי עם סארי ,אבער
איך טאטש נישט קיין סמארט פאון!!!"
יא ,דאס איז וויכטיג צו וויסן דארט אויבן ,און
דאס קען טוישן די רעזולטאטן פאר שנת
תשפ"ב.

שרגי טייערער געב
איבער דארט

איך ווייס נישט צו דו ווייסט ,אבער הרה"צ ר'
אהרן מענדיל שליט"א איז געווען אין דיין
געבורטס שטאט מאנטריאל ,מיטוואך פאר ר"ה.
אזויווי די טויערן פון קאנאדע האבן זיך געעפנט
א קליין שפאלט ,האט זיך א קאר מיט א מנין
עסקנים ,ובראשם הרה"צ ר' אהרן מענדיל
ווערן
נאכן
אריינגעשטופט,
שליט"א
איינגעלאדנט פון דער חשוב'ער דיין שליט"א און
די דארטיגע עסקנים ,צו שנעל קומען ,היות זיי
ווארטן שוין א יאר און אהאלב אז עס זאל
געפראוועט ווערן ביי זיי א גרויסארטיגע מעמד
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'בך חותמין' ,מיטברענגענדיג הרב אלעזר יונה
שליט"א ,וואס האט מורא'דיג אנגעווארעמט
דעם עולם ,און דער סופר שליט"א.
אבער דער עיקר וואס די מאנטריאלע עולם האט
געווארט איז דאך געווען די סאלושנס וועגן
טעכנאלאגיע ,פאר די וואס פילן אז זיי מוזן
אנקומען צו סמארט פאונס ,פאר דעם איז
מיטגעקומען ר' ברוך אליעזר פון 'לטהר' ,מיט א
רענצל פון סאלושנס ,און פארגעגרייט שוין א
וואך פארדעם אז מען זאל קענען טאקע אויך אין
קאנאדע ארויפלייגן די וואטס-עפפ פילטער פאר
די וואס דארפן.
טאקע אויפן פלאץ האט הרה"צ ר' אהרן מענדיל
שליט"א ממנה געווען בשליחות הק' פון רבינו
שליט"א צוויי חשוב'ע אינגעלייט ר' משה
צימענד און ר' זאבי לעוויצו זיין די טעכנישע
עסקנים אין שטיבל ,צו העלפן יעדע נאכט די
אידן וואס דארפן הילף אין די כלים.
און טאקע גלייך דעם קומענדיגן טאג זענען זיי
שוין געווען באלאגערט מיט בעלי בתים וואס
האבן זיך געוואנדן צו זיי פאר הילף צו
ארויפלייגן די ריכטיגע פילטערס ,ס'איז ממש
געווען א קידוש השם.
אוודאי זאלסטו דאס איבערגעבן.

אבער דער עיקר
זאלסטו צולייגן עפעס
וואס איז גאר טייער

וואס איז געווען תיכף נאכן מעמד ,טאקע מיט
איינער פון דיינע נאנטע ,וואס איז צוגעקומען
צום טישל פון די שטרות מיט זיין גרויסן שיינעם
אייפאון ,פרעגנדיג" :איז טאקע אמת אז מען קען
נישט לייגן די וואטס-עפפ פילטער אויף
אייפאונס?" .האב איך געענטפערט" :יא ס'איז
אמת ,ביזדערווייל קען מען נישט".

זיין פנים ווערט צעמישט און צעבראכן .ער
ווערט שטיל ,ער טראכט ...דערנאך זאגט ער:
"אקעי ,וועל איך נישט קענען האבן א ווארט אין
די תורה".
זאג איך אים" :איך בעט דיר ,מאך נישט קיין
דעסיזשן יעצט ,טראכט עס איבער היינט נאכט".
"אבער וואס קען איך טון פרעגט ער" .זאג איך
אים" :קענסט קויפן א ענדרויד פאון".
זאגט ער" :דו מיינסט אז איך האב יעצט
עקסטערע טויזנט דאלער פאר דעם? און חוץ פון
דעם ,דו ווייסט וואס דאס מיינט אוועקגיין פון
'עפל' פאר איינעם וואס איז צוגעוואוינט צו
דעם?" ,און ער קרעכצט צו זיך ,און זאגט" :איך
ווייס נישט וואס צו טון ,די סטערי"ס הרג'עט
מיר".
ער גיבט זיך אזא מיואש'דיגע דריי אוועק און
גייט אוועק...
אינצווישן האט מען מסדר געווען נאך צענדליגע
שטרות ,סיי פרישע ,און סיי אידן וואס האבן
געוואלט מאכן אפגרעיט''ס צו שטר א' אדער
לאורך ימים.
למשל ,א חשוב'ער בעל הבית קומט צו ,ער דארף
זייער וויכטיג א סמארטפאון יעצט ,וועגן זיין
פרנסה ,אבער זיין ציל אין לעבן איז עכט עס
אויפצוגעבן ,ער זאגט איך בין בעצם א יוד ''אן א
סמארט פאון'' ,נאר יעצט קען איך נאכנישט,
ער פרעגט אויב ער קען אהיימנעמען א ליידיגע
שטר א' וואס מען חתמ'ט לאורך ימים נישט צו
האבן א סמארט פאון  ,ווייל ער וויל עס האבן
פארנט פון זיינע אויגן ,און דאס וועט אים כסדר
דערמאנען אז עכט וויל ער דאס ,און ער זאל טון
אלע השתדלות צו טוישן די מהלך פון זיין
פרנסה...
אוודאי גערן...
יעדער מיט זיינע שאלות ,ממש א קידוש השם,
יעדער וויל זיין ערליך און בעסער.
פלוצלינג  -שרגי  -דיין נאנטער פריינד איז
צוריק .וואס איז? ער זאגט מיט א פעסטקייט:
''איך האב דעסיידעט אויפצוגעבן מיין עפל פאון,
און קויפן פאר טויזנט דאלער א ענדרויד ,אבי צו
קענען האבן די גוטע פילטער"...
זאג איך פאר דעם אינגערמאן" :דו ווייסט וואס
עס טוט זיך אין הימל יעצט? דו ווייסט וויפיל
מלאכים דו האסט יעצט באשאפן ,וואס וועלן
מליץ טוב זיין אויף דיר ביים יום הדין".
ער קוקט מיר אן מיט אזא מינע ,און פרעגט'' :דו
האלטסט טאקע אזוי?" זאג איך" :אוודאי ,וואס
איז די ספק".
ער האט אפי' נישט געטראכט אז ער איז עפעס
ווערד ,ער האט געפילט ווי עפעס א גראבער
בעל הבית ,וואס גייט בסך הכל טוישן פאון.
אבער די מסירת נפש ,אוי וועגט דאס.

שרגי ,גיי צום בארדיטשובער רב ,און זאג אים,
ער זאל נעמן די תמימות ,די מסירת נפש ,און
שרייען קולות דארט ,און פאר'הס'סענען דעם
קטיגור.
און אז דו וועסט שוין ברענגען די נייעס פון
מאנטריאל.

עפעס א פרוי האט איהם געאפער''ט איר פאון
צו אהיימרופן ,אבער ער רופט זיך אן" :איך
טאטש נישט די פאון ,איר קענט ביטע רופן פאר
מיר?" .וכך הוה.
לוי יצחק בן שרה סאשע זאגט און שרייט" :יתגדל
ויתקדש שמיה רבה".

און לייג שוין צו וועגן
לייג צו נאך א
מעשה'לע וואס דיין די קביעת מזוזות ביי
מלמד ר' פינחס מנחם דובי קארן 5747
האטשעסאן
קליין שליט"א האט
וואס איז געווען אינמיטן נאכט נאכן מעמד ,ווען
פארציילט
פאר בערך א יאר אהאלב צוריק האט זיין הויז

פאר הרה"צ ר' אהרן מענדיל שליט"א ווען ער
איז געווען באזוכן זיין קלאס.
ער האט אנגעוויזן אויף א אינגעל ,און שפעטער
האט ער מיר פארציילט אויך די ערשטע האלב
מעשה.
עס איז געווען א אינגעל פון זיין קלאס וואס האט
גע'חתמ'עט 'קדשינו' פאר דריי יאר צוריק ,און ווי
באקאנט האט גזיר''ת וואס איז מיטגעקומען
מיטן קאראנע פעקל ,זייער שווער באטראפן
מאנטריאל ,און עס איז געווען זייער שווער פאר
דעם אינגעל ,זייענדיג פאר אזויפיל חדשים
אינדערהיים ,נישט צו קוקן קיין ווידיאו.
דעם פארגאנגענעם ב' ניסן האט מען געמאכט
א ספעציעלן מבצע פאר די מאנטריאלע קינדער,
וואס זענען צוריקגעקומען אין חדר ,און האבן
געקענט נוצן אסאך חיזוק אין די נושאים.
צוריק מחזק צו זיין די מבצע ,האט געהייסן ''אן
היתרים און אנע פשרות'' ,אנגעפירט דורך א
נייעם יונגען עסקן ,ר' אליעזר בלוי הי"ו ,און מען
האט טאקע געשיקט ב' ניסן א ספעציעלן קוויטל
מיטן געטרייע הארציגע עסקן ר' ברוך הערש'לן,
פון די אלע קינדער וואס האבן זיך אנגעשלאסן
אין דעם.
עכ"פ דער אינגעל האט געבעטן אז מען זאל
מזכיר זיין ביים רבי'ן שליט"א אז ער זאל זיך
קענען מתגבר זיין ,ווייל עס קומט אים אן גאר
שווער.
פארציילט ר' פינחס מנחם ווייטער .אפאר וואכן
צוריק איז דער אינגעל געווען אין א פארק מיט
זיין בייק ,און עפעס האט ער שרעקליך
געטראסקעט און זיך זייער צעבלוטיגט.
ער איז געליגן דארט ,און עס זענען געקומען צו
לויפן מענטשן פון אלע זייטן .הצלה קומט צו
פליען .נו ,וואס דארף א קינד די וויכטיגסטע אין
אזא מצב ווען ער איז אינגאצן פארלוירן' ,זיינע
עלטערן' ,אבער קיינער ווייסט נישט ווער ער
איז.
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אפגעפלאקערט ,און אינמיטן די גרויסע שריפה
ווען גאנץ מאנטריאל שטייט דארט ,און זעט ווי
א איד'ס גאנצע פארמעגן גייט ארויף אין רויעך.
רופט דובי אן זיין בחור'ל קיין סקווירא ,אויפן
דארמעטארי פאון ,אים מיטטיילן מיט די צרה
רח"ל ,אז ער זאל עס נישט הערן פון די גאס,
אבער זיין בחור האט איין דאגה'' :טאטי ,מיין
שטר האט זיך פארברענט?" דובי זאגט" :וואס
הייסט? די גאנצע הויז איז פארברענט".
אבער ער לאזט נישט נאך" ,איך בעט דיר ,ווען
דו קענסט אריין אין הויז ,קוק צו מיין שטר האט
איבערגעלעבט".
וואונדער איבער וואונדער .דובי פארציילט" :איך
בין אריין אין הויז ,די גאנצע דיינינג רום איז
געווען פארברענט ,די ספרים שאנק מיט די
בענקליך ,אלעס ,אבער די שטר וואס איז געלעגן
אויפן טיש איז געבליבן גאנץ".
און טאקע יעצט ביי דעם קביעות מזוזות אין
דובי'ס נייע שיינע איבערגעבויטע הויז ,האט דער
בחור'ל געוויזן פאר הרה"צ ר' אהרן מענדיל מיט
איין שמחה ,זיין שטר וואס די פייער איז
אוועקגעשטאנען פון דעם.
הרה"צ ר' אהרן מענדיל אויפן וועג אהיים האט
געזאגט אז עס איז נישט אזא חידוש אז די שטר
איז נישט פארברענט געווארן [ווי צו זאגן ,פייער
האט דאך נישט קיין בחירה ,עס קען נאר גיין
וואו מען לאזט אים פון הימל] .די מופת איז
אסאך מער פון דעם ,דער בחור וואס האט
אוודאי געהאט נאך אסאך זאכן וואס ער וואלט
נישט געוואלט עס זאל פארברענט ווערן ,און
דאס איז געווען זיין איינציגסטע דאגה.
יא ,דאס זאלסטו אויך פארציילן.
און ווען דו פארציילסט שוין זאכן וואס וועט
מאכן א טויש אין די רעזולטאטן פון תשפ"ב,
פארגעס אוודאי נישט צו פארציילן וועגן דיין
אייגענעם זון וואס האט געמאכט אזא קידוש

השם אין דיין שבעה ,ווען ער האט בשום אופן
נישט געוואלט צורירן א נישט-כשר'ן פאון ,אפי'
עס איז געווען אויף די אנדערע זייט א גאר
חשוב'ער משפיע פון ארץ ישראל וועם ער קען
גוט ,וואס האט אים געוואלט מחזק זיין.
יא ,דאס איז דיין נחת.
אבער עס האט אויך געמאכט אסאך מענטשן זיך
איבערטראכטן צו זיי קענען אפשר אויך זיך געבן
א נעם ,וועגן זייערע אייגענע דעווייסעס ,ווי שוין
פארציילט בשם ר' חיים מאיר גאלדקלאנג ,וואס
האט עס געהערט פון דער וואס האט געוואלט
איבערגעבן די פאון ,און געבליבן ביים וועלן...
האט אליין אויפגעגעבן זיין פאון ,זייענדיג אזוי
איבערגענומען פון דעם ,און די גאנצע וועלט
האט גע'רעש'ט מיט די מעשה.
יא שרגי ,פארצייל עס אויבן ,האב נישט מורא,
פארלאנג מיט א זיכערקייט א זיס יאר פאר אידן.
און אז דו רעדסט שוין פון התגברות פון אידישע
יונגע קינדער ,פארצייל אויך וועגן א גרופע
סקווירא מיידלעך ,וואס האבן געארבעט אין א
קעמפ דעם זומער ,און מען האט געטרי''ט אלע
קאונסלערס איין נאכט מיט א ווידיאו שאו ,און
זעקס סקווירא מיידלעך האבן זיך מיט א
פעסטקייט אויפגעשטעלט ,און ארויסגעגאנגען
פון זאל ,און געזאגט" :מיר האבן גע'חתמ'עט
נישט צו קוקן ווידיאוס ,זאל זיין וואס זאל זיין".
און

ביי טאמבאר  -אונגער
שבע ברכות לעצטע
וואך ,פארציילט
איינע פון די זיידעס

אז איין נאכט האט מען משמח געווען חתן-כלה
מיט א מעדזשיק שאו ,און עפעס האט דער
מענטש געמאכט מיט זיין פאון ,אז מען דארף
דרוקן ,און עפעס וועט טאנצן ,און ער בעט זיך
אז איינער זאל ארויפקומען ,אזויווי ביי די
אנדערע טריק''ס האט ער געהאט נדבנים פון די
אינגע אייניקלעך .אבער דא קיינער קומט קיינער
נישט ארויף ,ער קומט אראפ פון סטעיזש און
גייט צו פון איינעם צום צווייטן דריק נאר די
קנעפל ,אבער קיינער רורט עס נישט צו
די זיידע פארציילט מיט טרערן ממש" :איך האב
זיך נישט געקענט איבערקומען פון דעם ,א זאל
אנגעפילט מיט קליינע קינדער און בחורימ'לעך
פון  ,2021און קיינער קיינער איז זיך נישט מנדב
צוצורירן זיין פאון ,ווייל עס איז נישט כשר ,ער
לייגט צו איך האב עס איבערפאציילט פאר
הרה''צ ר' אהרן מענדיל שליט''א און ער קומט

צו מיר ר''ה ביינאכט ,איך האב פארציילט פארן
טאטן וואס דו האסט מיר פארציילט פונעם שבע
ברכות'' ,האסט איהם ממש מחי'ה געווען,
אבער שרגי ,איך בין זיכער אז אין די טאג פון ל"ג
בעומר ביסטו געווען ביזי מיט ר' שמעון דארט
אויבן ,וואו אידן האבן פארציילט פון נאנטע וואס
זענען געקומען אין חלום וואס עס האט זיך
אפגעטון מיט די נשמות וואס ר' שמעון האט
גענומען פאר זיך .וואס פארשטייען מיר[ .איינע
פון די גאר אינטערעסאנטע מעשיות וואס איז
געווען ,ווי עפעס א בחורל האט פארציילט ,ווי
זיין חבר וואס איז געווען צוזאמען מיט איהם
אונטער'ן בארג פון מענטשען רח''ל ,און איז
ליידער אומגעקומען ,איז די חבר געקומען צו
איהם אין חלום – די מעשה איז געווען שטארק
מפורסם ווי מען האט עס געקענט הערן פון די
בחור אליין – און האט איהם געזאגט פארשידענע
זאכן ,און בעיקור אז די סיבה פארוואס 'ר' שמעון
האט דיר נישט געוואלט נעמען ל''ג בעומר איז
געווען וועגן א אייפאון וואס דו האסט געטראפן,
און געהאלטן ביי דיר]...
איך ווייס נישט צו דו האסט געהאט צייט צו
קומען קוקן וואס דא אין שטעטל איז
פארגעקומען ,אבער איך בין זיכער אז דו ווייסט
יא ,ווייל דיינע צוויי קינדער האבן געגאסן אויל
לכבוד די הדלקה אין די מאנסי חדר ,און עס איז
אויסגעמישט געווארן מיט די טויזנטע
טראפעלעך אויל פון טויזנטער סקווירא בחורים,
יונגלעך און טעכטער ,וואס האבן גע'חתמ'ט
נישט צו קוקן קיין ווידיאו אויף קיין שום כלי ,און
נישט האלטן קיין עס.די .קארד .אוי איז דאס
געווען א קידוש השם ווען די רבי שליט''א האט
מיט א אש קודש איבערגענומען די  19קרילך פון
די שלוחים און עס אריינגעגאסן אינעם הדלקה...
ניין ,מען קען נישט ארויסגעבן א 'לטהר בלעטל'
אויף די וועלט יעדע וואך ,ווייל א מעשה אין א
לטהר בלעטל דארף זיין א סארט מעשה ,מיט
עפעס דראמע צו זיך ,א הצלה קאול א יתום...
אבער אין הימל דארף מען נישט די גאנצע
דראמע ארום די מעשה ,דארט קומען כסדר
ארויס לטהר בלעטלעך ,ווייל ווען א איד גייט אין
גאס ,און גיבט א קוק אוועק פון א ראי' אסורה,
איז דאס א גאצע מעשה אויבן ,אפי' עס איז נישט
דראמאטיש.
ווען א בחור'ל האט א נסיון נישט צו נעמען אין
האנט אריין עפעס וואס מען טאר נישט ,ווערט
א רעש גדול אין הימל ,נייע מלאכים ווערן
באשאפן פון די התגברות ,מלאכים וואס וועלן
אים באגלייטן פון יעצט און ווייטער ,זיך צו
קענען מער אפהיטן ,ער זעט זיי נישט ,ער כאפט

לטהר בלעטל – יום הקדוש  -תשפ"ב

גארנישט אז עס איז א גאנצע מעשה ,אבער אין
הימל איז דאס זייער א דראמאטישע מעשה.
ווען א אינגערמאן טראכט זיך איבער אינעם
סעלפאון סטאר נישט צו קויפן וואס יענער
קויפט ,נישט צו קוקן וואס יענער קוקט ,נישט
צו עפענען די סייט וואס יענער עפנט ,נישט צו
נעמען די פרנסה וואס וועט אים אריינברענגען
אין נסיונות ,צו אפגרעטן זיין פילטער צו א
בעסערע פילטער צו נעט פרי וכדו' ,אוי איז דאס
א דראמאטישע מעשה דארט,
ער כאפט אפי' נישט עס צו פארציילן פאר
איינעם ,אבער דער יודע מחשבות ווייסט אלעס,
מיר דארפן נישט שיקן קיין שלוחים דאס צו
פארציילן ,ווייל דער בוחן כליות ולב זעט אלעס,
און פון די אלע התגברות'ן ווערט א קרוין פארן
הייליגן באשעפער.
און מיר קענען צוענדיגן מיט איין זאך' .הייליגער
באשעפער ,האסט אזא הייליג פאלק ,נישט נאר
אין חסידות סקווירא ,נאר אין די גאנצע וועלט
איז דא אזעלכע שיינע מעמדים ,מבצעות און
קידוש השמ'ס ,וואו יונג און אלט ווארפן אוועק
די אלע כלים וואס פארטרייבן די שכינה ,און
מאכן קבלות טובות וואס ברענגט צוריק צו אונז
די השראת השכינה.
יעצט איז נאר געבליבן פאר דיר צו אנשרייבן
פאר כלל ישראל א 'גמר חתימה טובה' ,מיט א
יאר פון ישועות בכלל ובפרט ,פאר יעדער איד
וואס ער דארף ,און שיק שוין די גרויסע ישועה
משיח צדקינו ,ומלכינו בראשינו במהרה בימינו,
אמן.

ר' יעקב שפירא ביים
גרעניץ

צוצוענדיגן טאקע מיט מאנטריאל איז
אינטערעסאנט וואס אונזער באליבטער
געטרייער גבאי בית מדרשינו  -ר' יעקב שפירא,
פארציילט ,וואס ער האט געהאט א צוויי וואכן
צוריק ווען ער איז אנגעקומען צום באורדער פון
קאנאדע צו גיין נאך געלט פאר די מוסדות הק'.
די וועכטער האבן פארלאנגט פון אים די
ספעציעלע ערייוו-קע''ן אויסגעפילטע פאפירן,
וואס מען קען נאר מאכן אויף די אינטערנעט.
ר' יעקב זאגט זיי אז ער האט פון גארנישט
געוואוסט .זאגן זיי" :נאו פראבלעם קענסט עס
יעצט אויספילן ,דאון לאוד דעם עפפ ,און פול
אויס אלע אינפארמאציע ,און אויב נישט קענסטו
נישט אריין ,ווייל קיינער קומט נישט אריין אן
דעם.
ר' יענקל פארציילט ,איך נעם ארויס מיין פליפ
פאון ,און איך ווייז זיי ,עטס זעטס ,דאס איז מיין
פאון און עס האט נישט קיין אינטערנעט און

נישט קיין עפפס ,דאס האב איך און גארנישט
עפעס אנדערש.
זיי באטראכטן מיין פליפ פאון מיטן 'לטהר' זיגל.
אזוי ,פון וועלכע יאר הונדערט זענט איר? זיי
בעטן מיר מיין וואקסין קארטל ,און זאגן מיר:
"נאו פראבלעם ,איר קענט אריין"...
ווען ר' יענקל האט דאס איבערפארציילט פארן
גבאי הרה"ח ר' בייניש שליט''א ,איז ער
צוריקגעקומען צו אים די קומענדיגע טאג ,און
געזאגט אז דער רבי האט זייער הנאה געהאט,
און צוגעלייגט'' :דאס איז נאר איינס פון די
רווחים פון נישט האבן א סמארט פאון"...

יענקל ראטענשטרייך
רעיטע''ט די וואטס-
עפ פילטער דארט אין
קאנאדע

צוליב וואס אין קאנאדע איז א נייע זאך די וואטס
עפ פילטער האט ר' יענקל ראטענשטרייך פון
ליס-אי''ט זיך מנדב געווען אוועק צו געבן א טאג
ארבעט ארפצופארן קיין קאנאדע אויפצוטרעטן
מיט זיין עקספיריענס וועגן די נייע פילטער ,נו
פאר יענקל מאכט עס סענ''ס ,א מצוה איד ...ער
האט פארציילט פארן עולם די גאנצע היסטערי
פון די פילטער ,ווי ווען די רבי שליט''א איז
ארויסגעקומען מיט דעם הוראה אז מען דארף
אראפגיין פון וואטס-עפ אפי' מען פארלירט די
פרנסה [זאגענדיג ''אויב עס האט נישט קיין
פילטער דארף איך עס נישט אסר'ן דאס האבן
דאך שוין אלע גדולי ישראל געאסר'ט] און ווי
וויכטיג איך האב עס געדארפט בין איך אראפ
פון דעם ,ווייל מען דארף פאלגן ...יענקל האט
פארשטיין געגבען פאר די עולם אז ער דארף עס
טאקע לצורך זיין פרנסה ,און דערנאך
איבערגעגעבן מיט זיין זיסע שפראך ,ווי ווען עס
איז ארויסגעקומען די פילטער איז ער געווען פון
די ערשטע עס צו נעמען ,און האט פינקליך
אראפגעלייגט וואס די פילטער טוט ,אז עס
בלאקט סטערי''ס און פאראו-פייל בילדער און
גראפ'ס לאזט עס נאר דורך וואס איז לצורך
פרנסה ,דערנאך האט עס נאך פיטשער''ס פון
עפענען אדער בלאקן ווידאו אפי' אין די אפענע
גראפ ,לויט די צורך הפרנסה,
און האט צו געענדיגט פארשטייט זיך אז די
וואטס עפ פילטער איז א סאופט-ווער ווי יעדע
סאופט-ווער און מאכט זיך אמאל אמאל א
פראבלעם ,וואס די קאמפעני נעמט גלייך קער,
אבער ווען איך דארף ווען רעיטען היינט די
פילטער וואלו איך עס געגבען א ''פייף סטאר''...

אבער נאך ווי אן
עקידה

האט איינער אמאל געציילט וויפיל מאל מיר ניצן
אונזער פארטעקציע אין די הייליגע טעג וועגן די
מעשה פון די עקידה ,איך מיין אז קיין איין פזמון
האט דאס נישט אויסגעלאזט ,עס זעהט אויס ווי
דאס איז א זכות פאר אונז וואס ארבעט אין אלע
דורות ,וואס גייט פאר? זייער פשוט אברהם
אבינו האט גענומען זיין אלע געפילן און עס
באצווינגען צו פאלגן וואס די באשעפער אליין
האט איהם געהייסן ,און מיר רייטן אויף דעם אין
יעדע צייט וואס מיר דארפן הילף מיט א
גערעכטע טענה כמו שכבש אברהם אבינו את
רחמיו כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו...
איז חוץ אברהם אבינו דא נאך איינער וואס האט
אזעלכע סארטן זכותים? יעצט איז טאקע
פאסיגער צייט איבער צו שרייבן וואס מען האט
שוין אמאל געשריבן וואס ר' שמעון שלום
ביסטאן שליט''א האט מיר אמאל נאכגעזאגט,
דער הייליגער 'אור לשמים' ברענגט פון זיין
רבי'ן ,דער הייליגער לובלינער' ,והנה איל אחר
נאחז' ,מיינט אז דער באשעפער זאגט 'והנה',
אויב עס וועט זיך מאכן ,אז 'נאחז בסבך' ,ערגעץ
אין די גלות-יארן וועט א איד זיך מוטשענען מיט
נסיונות ,זיין פארהאנקעט אין שווערע דערנער,
עס וועט אים זיין שווער זיך ארויסצודראפן פון
דעם ,זאגט דער הייליגער לובלינער ,דאס איז אן
'איל אחר' ,א געהעריגע עקידה ,פון הימל קוקט
מען אראפ ,און עס שפילט זיך נאכאמאל איבער
אן עקידת יצחק ,די מלאכים וויינען ווען זיי זעען
ווי א איד איז זיך מוסר נפש ,ער רייסט זיך ארויס
מיט אלע כוחות פון די דערנער אין וואס ער איז
אזוי פארקניפט.
דער הייליגער לובלינער ענדיגט צו ,אז דער איד,
נאך וואס ער האט זיך מתגבר געווען ,וועט ער
זוכה זיין צו די אלע גרויסע זאכן צו וואס יצחק
אבינו האט זוכה געווען נאכן עקידה .די גרויסע
עניינים פון די 'בארות' ,וואס דאס מיינט אז ער
וועט ממשיך זיין פון די אויבערשטע וואסערן
מיט די אונטערשטע וואסערן ,די אלע השפעות
וועט אראפקומען אויף אים ,און אלע זיינע דורות
וועלן נוצן די זכותים פון דער טאטע/זיידע וואס
האט זיך אויסגעשטרעקט דאס האלז אויף זיין
אייגענע עקידה.
וואס איז אינטערענסאנט ,אז דער לובלינער
שטעלט עס צו צום 'איל אחר' .איך ווייס נישט
וויאזוי דער איל דארט ביים עקידה איז
אנגעקומען אין די דערנער .אבער די תורה לייגט
עס אראפ ווי א געווענליכע מעשה וואס מאכט
זיך ,אן איל לויפט אין וואלד ,זוכט עפעס עסן ,א
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זיסע כשר'ע חיה'לע ,ער מיינט נישט גארנישט,
פארציקט נישט קיין שום באשעפעניש ,זוכט
פשוט אביסל פרישע גראז צו שטילן זיין הונגער,
און ער לויפט ...פלוצלינג לויפט ער דורך עפעס
א דערנער בוש ,ער זעט דארט עפעס פרישע
גראז ,גיבט א שטעק אריין זיין קאפ ,און וויל עסן
עפעס ,ער ענדיגט עסן ,בומס ...ער טרעפט זיך
אין א פראבלעם ,זיין גרויסע הערנער וואס ער
האט אויפן קאפ ,איז פארהאנקעט ,ער רייסט
אהער ,רייסט אהין ,אבער דאס איז עס ,ער קען
נישט ארויס ,די דערנער האבן אים געמאכט א
חורבן ,ער האט שוין גארנישט געהאט פון די עסן
דארט.
אויף וועלכע צייט דען רעדט דער הייליגער
לובלינער? נישט פון די  2021יארן? ווען ערליכע
אידן ,פיינע מענטשן ,וואס זוכן נאר גוטס ,האבן
קיינמאל נישט גע'חלומ'ט פון קיין שלעכטס,
אויפגעוואקסן אויפן ערליכסטן אופן ,אבער מען
איז הונגעריג ,מ'זוכט אביסל עסן צו שטילן די
הונגער פון די משפחה .מ'מיינט גארנישט.
פלוצלינג ,אן קיין שום פריערדיגע ווארענונג,
טרעפט מען זיך פארהאנקעט און פארקניפט
מיט שטעכעדיגע דערנער ,וואס לאזן אפי' נישט
ארויס פון וואו מען איז אזוי פארקניפט געווארן,
מ'פראבירט די וועג זיך ארויסצורייסן ,כאפט מען
א שטאך .מען פראבירט אן אנדערע וועג ,כאפט
מען נאך שטעכעס .בלייבט מען דארט איז מען
אינגאנצן צעשטאכן און פארהאנקעט .וואס טוט
מען? אה ,מ'נעמט ארויס פון שאנק אן 'אור
לשמים' ,מ'זעט ווי דער הייליגער חוזה פון
לובלין ,וואס ער האט געזען פון איין עק וועלט
ביזן צווייטן ,פון זייט די וועלט איז באשאפן
געווארן ביז משיח'ס טאג .און ער זאגט ,ר' איד
טייערער ,איך זע דיין פיין ,איך זע וואס עס גייט
פאר ,איך פארשטיי דיין נסיון ,אבער דו זאלסט
וויסן אז אלע מלאכי מעלה קוקן און ווארטן צו
זען אויב דו וועסט ביישטיין דער נסיון פון די
עקידה ,און ווען דו ביסט זיך מתגבר אויף די אלע
שטעכעס ,און דו רייסט זיך ארויס מיט אלע
כוחות ,ביז דו ווערסט אינגאנצן פטור פון די
דערנער ,ווערט אזא רעש אין הימל ,ממש ווי ביי
'עקידת יצחק' ,און דו וועסט זוכה זיין צו אלע
געוואלדיגע השפעות פון עשירות אזויווי יצחק
אבינו האט זוכה געווען נאכן עקידה ,און צו די
לעכטיגע דורות יעקב אבינו מיט די הייליגע
שבטים צו וואס יצחק האט זוכה געווען נאר
בזכות די עקידה ,אמן ואמן.

ערב סוכות
שנת תשפ''ב

לטהר
וויכטיגע טעכנאלאגיע אינפארמאציע ,איבערגעגעבן דורך די וועד הרבנים לענייני טעכנאלאגיע לקראת שנת תשפ''ב
די כלי איז א געהעריגע סמארטפאון פון אינעווייניג ,וואס איז אסור פאר קינדער ,אפילו ווען ס'איז געבלאקט
(פאשטייט זיך אז ווען עס איז נישט געבלאקט איז דאך עס אסור פאר יעדן) .די טעכניק פון  VRאיז געמאכט צו ווייזן
פארשידענע נישט-אויסגעהאלטענע זאכן וואס ווערט ליידער כסדר מער און מער ,דעריבער איז נישט אויסגעהאלטן
דאס צו ווייזן פאר יונגלעך אדער מיידלעך ,סיי אין מוסד/קעמפ ,און סיי ביי שפיל-פלעצער .

VR

גלעזער

פאלגענט איז א ליסט פון אלע סארט סענסעס וואס מען קען כשר'ן און לייגן א 'זך' זיגל,
עס איז וויכטיג צו מעורר זיין ,עס איז דא לעצטנס אסאך מכשולות פון קאמפאניס וואס לייגן אייגענע זיגלעך אן
קיין שום רב ,מיט פארשידענע כשר'ע נעמען ,וואס האט בעצם נישט קיין שום הכשר ,און אפי' עס האט יא א
הכשר טוען זיי נישט די ארבעט פון אראפנעמען די  sdקארד סלאט און עס איז שוין ליידער ארויסגעקומען אסאך
מכשולות .אט איז די סענסעס וואס מען קען יא כשר'ן ,אויב דאס וואס איר ווילט קויפן איז נישט אויפן ליסט ,איז
עס נישט עפראווט ביי די וועד הרבנים פון לטהר

סענסעס

samvix-dynamite/basic/ibiusness/djman/glasba64/glasba 4/touchtune sandisk-clip
voice/clip sport/clip jam/clip+/sport go/sport+
greentoutch-mini/gt-x1/gt-x3/x1-ll/x5/x5pro/ Olympus-recorder

גוטע נייעס וועגן קענען קעמרעס
די אלע פאלגענדע קעמרעס קען מען שוין כשר'ן אויפן פלאץ און גלייך צוריק באקומען

קעמרע'ס

A3500 EOS M10 EOS M50 EOS M100 G1 X Mark II G16 G7 X G7 X Mark II G9 X G9 X Mark II IXUS 135/ELPH 120 IXUS
140/ELPH 130 IXUS 180/ELPH 190 IXUS 190/ELPH 200 IXUS 255/ELPH 330 IXUS 265 IXUS 275/ELPH 350 IXUS 285/ELPH 360
IXUS 510/ELPH 530 PowerShot N S110 S120 S200 SX280 SX420 SX430 SX510 SX530 SX540 SX600 SX60 SX610 SX620
SX700 SX710 SX720 SX730 - SX740

אויב קויפט איר אן אנדערע סארט קעמרע ,איז בעסער צו רופן 'לטהר' ,און זיכער מאכן אז מ'וועט עס קענען
כשר'ן.

סלייד
מאשין

כשר'ע
פאונס

מ'דארף זייער אכטונג געבן אז די סלייד-מאשין זאל נישט האבן קיין שום אינטערנעט אדער וויי-פיי מעגליכקייטן.
אויך איז וויכטיג צו וויסן אז א סלייד-מאשין איז בעצם א געהעריגע  dvdפליער און זייט עס דרייט זיך ביי די יונגווארג
די  sdקארטלעך מיט כל מיני סליידס ,איז שוין ליידער געשען גאר אסאך מכשולות אז עס איז מיטגעקומען טריפה'נע
ווידיאוס ,וואס יונגלעך אדער מיידלעך זענען נכשל געווארן ,און געקוקט רח''ל .ע''כ ווען איר פארמאגט אדער איר
דינגט א סלייד-מאשין ,פאר די קינדער ,דארפט איר זייער אכטונג געבן וואס מ'קוקט אויף דעם ,און שטיין על המשמר
זייער שטארק.

להסיר מכשול וויכטיגע אויפפוואכינג:
ווען איר קויפט א פאון וואס האט נישט קיין הכשר געזיגלט אויף דעם[ ,אפ'י איר פלאנט עס צו כשר'ן] דארף מען
זייער אכטונג געבען ווייל אפי' ווען די פאון איז נישט עקטעוועטעט קען מען עס קנעקטן צו אינטערנעט אין ניצן די
עפס אדער ווידאו פון דעם

טראכט דערוועגן :מיר ווילן קויפן פאר אונזערע קינדער ווייל מיר האבן זיי ליב
אבער מיט איין שנעלע החלטה קענען מיר זיי ח''ו פאראומגליכן זייער גאנצע לעבן

