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   תודה מראש!!!

 

 ??? לבניך...   מתי ליל הסדר של מעמד הר סיני??? "והודעתם 
התורה מצווה אותנו "למען תספר בו  שלעם היהודי יש מידי שנה לילה אחד מיוחד שנקרא ליל הסדר    יש לי שאלה עצומה:  

אותו   את בדיוקיש  והנה!!! בפרשה שלנו ובשביל זה יש לנו את ליל הסדר...  בן בנך את אשר התעללתי במצרים...באזני בנך ו
"רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך   ... התורה מצוה אותנוסוג של ציווי
משתמעת    התורה מזהירה אותנו באופן שאינו  מדת לפני ה' אלוקיך בחורב!!!  והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר ע כל ימי חייך  

 מעמד הר סיני!!!  לפני פנים ש... "והודעת לבניך ולבני בניך..." מה?? "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב..."
 לילד שלי את יום שעמדתי לפני ה' בחורב??  מודיעאיפה זה מתבטא שאני   ואני עומד ושואל: 

"והגדת לבנך..." בשביל זה יש לנו את ליל הסדר.. ועושים מזה טראסק גדול... שולחים את הילדים לישון כדי שיהיו   מילא
"למען תספר באזני בנך..."    קליות ואגוזים... הכלמחלקים    דברים מוזרים בליל הסדר כדי שישאלו התינוקות...נעורים... עושים  

???  איפה  אז  לבניך... יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב.."  "והודעתם יפות  אבל כאן התורה מבקשת ממני לא פחות בתק
יום אשר עמדתי לפני ה' אלוקי  ו"  -מתן תורה  הליל הסדר של  ים את זה??? איפה זהאנחנו מקיימ  איפה הודעתם לבניך 

 בחורב?? 
 ומו!!! מידי יום בי שהליל הסדר של "מעמד הר סיני" זה    התשובה היא מבהילה: מוכרחים לומר 

 איפה אני מקיים "והודעת לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת"?? איפה זה מתבטא?? 
אבא הלך ללמוד  שואל את אמא.. איפה אבא?? והיא עונה לו:    לפתע  יענקיבעוד איזה ערב שגרתי אי שם בבין הזמנים... ש

  אני הולך לקבוע עיתים לתורה!!! עונה:    ואבאי שואל... אבא.. לאיפה אתה הולך??  אבא ממהר לסיים ברהמ"ז ויענק  תורה!! 
 הקביעות/הכולל...  עוד רגע מתחיל השיעור/החברותא/

חזרתי מבית המדרש...  ואבא עונה לו בפנים מאירות:  חוזר??  יענקי רואה את אבא חוזר עייף... ושואל את אבא... מאיפה אתה  
 למדתי תורה...  

 אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב!!!   יוםמתקיים והודעת לבניך ולבני בניך   כאן!!! כאן
  ההבדל הוא אם כבר יש הבדל בין ליל הסדר של יציאת מצרים לבין ליל הסדר של "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב..."  

פה    יםמספרסו"ס  כדי לעורר את יענקי שישאל... כי היות ו  משונים שבליל הסדר של יציאת מצרים אבא צריך לעשות דברים 
)חייב  קורה עכשיו...    מהעבר... אלא זה  שזה לא סיפורי סבתא... זה לא סיפורים  לאבא להבהירחשוב  כאן    פעם!!! קרה  סיפור ש

ולכן צריך לשבור את הראש איך   ...עכשיוקורה    לכן אבא צריך לבטא שמשהו פה  יצא ממצרים(  הוא בעצמו אדם לראות את עצמו כאילו  
בליל הסדר של יציאת מצרים... אבל בכל    רק  כל הקונפליקט הזה קייםלעניין...  לנער ולטלטל את התינוקות ולהכניס אותם  

שצריך לנער את יענקי ההלו זה   פעם.. כאן זה לא סיפור שקרה  לילה שגרתי שאבא יוצא מהבית להר סיני לקבל את התורה
אבא הלך    אבא הלך לחורב!! ה לו:  ואמא עונ  לאיפה אבא הלך??  כאן ועכשיו.  בוכה  כבר  פה יענקי  קורה עכשיו... אין צורך!!!

זה מעמד הר  בבית המדרש מול הדף גמ'...   מידי ערב )או בוקר( וזה נעשהאבא כל יום הולך לקבל תורה מסיני.  לקבל תורה...
 מדת לפני ה' אלוקיך בחורב...  אשר ע יוםוהודעתם לבניך ולבני בניך   כעת ועכשיו!!   קורה   סיני!!!! זה 

צרים זה לשון של למען תספר... והגדת... אבל במתן תורה זה והודעת!!! אין פה סיפורים ואין פה הגדות... יש שים לב להבדל: ביציאת מ
 פה הודעה!!! הצהרה לתקשורת... שלום אבא הולך ללמוד...   

 --- 

 כלפי מה הדברים אמורים?? 
לקבוע עיתים לתורה בלי   ומיד ללכת  יום של עבודה  סייםיודע ל  קשה יום היה  אפילו  כולם יודעים לקונן על זה שבדורות הקודמים יהודי

ידעו   בלילה הםהיום עמלו בעבודה שבשדה... אבל  התחמקויות ובלי תירוצים... היו יושבים בבית המדרש יהודים עמלי כפיים שבמשך כל  
 ם אין את זה??? והיום?? למה היו ... מובן מאליו ואיפה זה היום??? פעם זה היה  שצריך לשבת ולקבוע עיתים לתורה...

...  מי אמר לך  אני כופר הכל...  יודע שפעם ככה זה היה??  בכלל  אבל בא נתבונן לרגע... אתה טוען שפעם ככה זה היה!!! בעצם מאיפה אתה
 אולי לא... זה היה?? מי אמר לך שפעם ככה

  אני ראיתי   י במו עיני ראיתי את אבא שלי...אנ  מה פירוש...  מה פירוש... תשאל כל יהודי מבוגר והוא ממש יכעס ויעלב מעצם השאלה...
 את סבא שלי איך הם הלכו לבית המדרש ולמדו... 

אלא כשאבא הלך לבית מדרש ללמוד... זה לא רק שיענקי ראה...  לו!!!    ת  ו   א   ר  ה   ל     מישהו דאג במילים אחרות: זה לא רק שהוא ראה!!!  
ללמוד הוא לא רק הלך... היה   כשאבא הלך לבית מדרש  !!!!זה היה נושא   למוד...ואמא שדאגו להראות לו!! כן... אבא הולך ל  אבאהיו פה  

שאבא   דאגו להנחיל את זההיתה פה הצהרה לתקשורת... אבא הולך ללמוד!! זה עקרוני... והודעתם!!    פה גם והודעת!! היתה פה הודעה...
 הוא הולך ללמוד תורה...  לא סתם...יוצא כעת מהבית אבל 

מפריד בינינו לבין הדורות הקודמים... ה"והודעת"!!! ההצהרה והמפגן הרשמי הזה!!! וכמובן זו לא הצהרה רק  יתכן שזה מה ש
  זו הצהרה רשמית!!! בייחס לילדים... אלא בעיקר בינינו לבין עצמנו... להפנים ולהבין שקביעת עיתים לתורה זו לא המלצה... 

)אגב: באמת כל הילפותא של עיקר מצוות ת"ת  אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב...    אני חייב מידי יום ללכת להר חורב ולרענן את יום

   הודעה!!!!  חייבים את זה... וזה חייב להיות חלק מהנכסי צאן ברזל של הבית שלנו!! ולא בדרך אגב אלא ב  יליף מ"והודעתם" הזה(
ואילך הגמ' מזהירה שצריך להתחיל להוסיף זה הליל הסדר של מתן תורה!!! בשבוע זה חל ט"ו באב שעליו נאמר שמכאן  

עול  מהימים הרשמיים שנקבעו לקבלת  זה אחד  באב  כן... ט"ו  ח"ו...  יסף  יוסיף  דלא  ומאן  בלילה  לתורה  בקביעות עיתים 
תורה!!! זה ה"סיפתח" של ההכנה לימים הנוראים... מתחילים לקבוע עיתים לתורה ללא התחמקויות... והודעתם!!! תודיע  

 אבא הולך ללמוד תורה!! תן להם לעזור לך לעשות את זה...  . בית... ותראה איך שהבית כולו יתרומםאת זה ב
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 עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון ? ! ?

השבוע   באב(בפרשת  קראנו בתשעה  בנים...    )שגם  תוליד  ש"כי  אותנו...  מזהירה  התורה  תמוה:  לכאורה  שנשמע  פסוק  ישנו 
יתם פסל תמונת כל וכו'..." ואז מה יהיה העונש?? העידותי בכם היום הזה כי אבוד תאבדון... והפיץ ה'  ונושנתם בארץ ועש

 אתכם בגוים ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון וגו'..." 

 מה העונש?? "ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן..."  -ש  כתוב כאן עונש!!! 

ודע שלעבוד אלוהים אחרים זה חטא... זו עבירה... אבל למה זה מגיע פה בתור עונש?? אדרבה... הרי  אני לא מבין: אני י 
מדובר פה ביהודי שהיא גופא... מה החטא שלו?? שהוא עבד אלוהים אחרים... )ועשיתם פסל תמונת כל...( אם זה גופא  

שם... ששם!! שם הוא יעבוד אלוהים אחרים?? למה  החטא שלו וכעת מגיע לו עונש... אז מה העונש שלו??? שהוא יגלה אי 
אני בסה"כ רוצה להבין    ועוד על זה כתוב: "ובקשתם משם!!! משם את ה' אלוקיך ומצאת... מאיפה?? מה"ועבדתם שם אלוהים"???זה עונש??  

 טייטש... מה כתוב כאן בפסוק הזה??  

ונות זה והפיצך ה' אלוקיך... ועבדתם שם אלוהים  ואגב: אותה שאלה בדיוק בקללות שבכי תבא... אחת מהקללות האחר 
רבש"ע: למה זה נחשב קללה?? ממה נפשך: אם מדובר ביהודי   )אותו פסוק בדיוק שקראנו השבוע חוזר על עצמו בקללות(עץ ואבן..." 

ו מפריע לו לא  לעבוד ע"ז... אז למה זה עונש בשבילו... אדרבה... יצא חוטא נשכר... ואם הוא לא רוצה... אז מישה   שרוצה
   והתשובה בקיצור נמרץ אמורה להיות פחות או יותר ככה:לעבוד שם ע"ז??     

יצרא דעבודה זרה... כמה שאין לנו מושגים ביצר הזה.. אבל היה לו מכנה משותף ליצרא דעריות בהרבה תחומים!!! וכמו  
קשים מעבירה..." כלומר: עיקר התגברות    שיצרא דעריות עיקר היצר מתבטא בכח הדימיון... מה שנקרא "הרהורי דעבירה

)כי כבר אין שם את כח הדימיון הפרוע...  היצר היא דווקא במים גנובים... במה שאין לאדם... אבל במה שכבר יש לו היצר די שקט...  
ופא מה שיצרו חשק? אלא מאי??  צא ולמד מאותו אחד שחייב חמישים כסף שעונשו "ולא תהיה... לא יוכל שלחה" ולכאורה: למה זה עונש?? הרי זה ג

על אותו    יצרו חשק עד שהוא השיג... מכאן ואילך אין לו כבר עניין בזה... וממילא בשבילו "ולו תהיה לאשה" זה נטו עונש... והדברים מבהילים...(
 משקל ביצרא דעבודה זרה:  

ות רחוקות!!! עם ישראל היו מחפשים  אם תשים לב: לאורך כל הדרך עיקר יצרא דעבודה זרה התבטא בלעבוד ע"ז של מדינ
את העבודה זרה של עילם ועבודה זרה של כל המדינות שסביבם... כי כל זמן שזה רחוק ומנותק... אז כח הדימיון היה  

אותו  ... הדימיון שלי לא מוגבל!! ממילא אני יכול לדמיין  שמעולם לא ראיתי)כשאני מדמיין משהו  הרבה יותר פרוע ומשוחרר ולא מתוחם...  
   משולש מרובע... ענק כמו הים... עמוק כמו התהום... אין שום גבול שיכול לתחם את הדימיון שלי...(

וכאן מגיעה  כל העוצמות והאימבציות של היצרא דעבודה זרה היו תקפות כל זמן שהיה מדובר בע"ז רחוקה ומנותקת...  
ומזהירה: תחזרו בתשובה!!! תפסיקו לעבוד את העבודה זרה של מלכות אשור... כי אם לא תפסיקו... מה יהיה   התורה 
 העונש שלכם??? 

שאתם תקבלו מה שרציתם... רציתם את העבודה זרה של מלכות אשור... בבקשה... קחו... והפיץ ה' אתכם בעמים ועבדתם  
אן!!! דא עקא שכאן זה היה אגיוואלדיג... כן היה לכם לזה  בדיוק את אותה עבודה זרה שעבדתם כ  שםאתם תעבדו    שם!!! 

יצרא דע"ז אדיר... אבל כשתגיעו לשם פתאום כל היצר יוקפא בבת אחת... כשתתקרבו ותפגשו את העבודה זרה הזו מקרוב 
בין: עבודה  מקרוב... פתאום אתם תפגשו את ה"עץ ואבן" שלה... אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון... שת

זרה היא תמיד עץ ואבן... היא תמיד אשר לא יראון ולא ישמעון ולא ולא... אז למה אם תשים לב התורה אומרת לנו את 
אלוהים עץ ואבן"?? וכי כשעבדנו את אותה    שםרק ש"הפיץ ה' אתכם בגוים"? רק אז ועבדתם    לשם...זה רק כשאנחנו נגיע  

זה לא היה עץ ואבן?? כאן זה לא היה   כאן . כשהעמדנו את אותו צלם בהיכל... מה....  בארץ ישראל..  כאן!!!! כאן עבודה זרה  
בארץ ישראל והחלטנו  כאן אלוהים אחרים... כשהיינו  כאן כשעבדנו  לא!!!! "אשר לא ישמעון ולא יאכלון?? מה התשובה??  

ה פאייער... זה היה אש בוערת של יצרא  לעבוד את הע"ז של אשור וכשדים... כאן זה ממש לא היה "עץ ואבן..." כאן זה הי
דע"ז... היה בזה גישמאק עצום... בן אדם היה מוכן לשחוט את הבן שלו לע"ז של המולך... למה??? כי היצרא דע"ז נתן לבן  

י... אבל  לנו אין הרגש ביצר האדיר שטמון בזה... בתור תשוקה זה לא מדבר אל- )כמובן שאדם תחושה שהפסל רואה שומע מריח ורוחש...  
שהו...  בודאי שמצד הנתונים... אלו היו הנתונים... תמיד כשחז"ל מתארים את היצר של הע"ז.. היה שם איזה פסל שכאילו רוצה משהו.. כאילו מבקש מ

 וכאילו שמח עם מה שנתת לו... עפרא לפומיה( 

לא היה נראה שלא ישמעון ולא יריחון    כאן!!! כאן בארץ ישראל העבודה זרה היתה אש להבה... ממש לא עץ ואבן... זה ממש
וכו'... לכן!!!! לכן העונש היה שאין בעיה... תקבלו מה שרציתם... תלכו לשם... תתקרבו לעבודה זרה... תגלו לאותה מדינה...  
ואז כשתגיעו קרוב קרוב וחוש הדימיון יתחיל להיות מתוחם פתאום תגלו שיש לכם עסק עם עץ ואבן אשר לא יאכלון  

 ריחון ולא ימישון... תחשוב על זה!! זה מפחיד!!!ולא י

אין לך עונש יותר גדול ליהודי שהסכים לשחוט את הבן שלו לע"ז של המולך... שהעונש שלו יהיה לא פחות ולא יותר!!!  
. אם  היית כ"כ מסור לע"ז?? עד כדי כך שהיית מוכן להקריב את הבן שלך בשביל זה??? אין בעיה... יגעת ומצאת תאמין..-ש

כ"כ הסכמת להקריב למען הע"ז... כעת "תזכה" ללכת עד העבודה זרה ולעבוד אותה מקרוב... ואז אותו יהודי גולה לשם...  
ושם הוא פוגש את אותה עבודה זרה בגודל טבעי... ואז מה הוא מגלה?? עץ ואבן!!! הוא מגלה שאת הבן החי והמתוק שלי... 

 הקרבתי... למי?? לעץ ואבן!!!!  

הרבה להאריך בחידוש הזה )ובעיקר בהוכחות שלו( אבל מקוצר המקום ביריעה בא נתמקד במסר שכן נוגע אלינו...    אפשר
סו"ס לנו אין עסק עם יצרא דע"ז... אבל יש לנו כן עסק עם שאר יצרים... בדרך כלל: אדם שרצה להשיג משהו בדרך  

בייחס לדיני ממונות וכדו'... אבל כשמדובר ביצרים ששייכים    אסורה... העונש שלו שהוא לא יקבל את זה!! אבל זה נכון רק
לדימיון... כאן ההיפך הגמור... רצית לחטא באמצעות כח הדימיון?? העונש הכי גדול שאפשר לתת למי שכח הדימיון שלו 

אר שחשקת  התעה אותו לדבר איסור... מהו העונש הכי גדול שאפשר לתת לו?? זה אדרבה... קח!!!! קח את האשת יפת תו 
בה... אבל תדע לך שסופך לשנאותה... דווקא כשהדימיון יהפוך למציאות אז תגלה שלא רק שדפקת לעצמך את החיים...  
אלא עוד על מה?? על עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון.. מילא הצדיק יושב ובוכה על הר גבוה שכבש... אבל הרשע בוכה 

השערה... על כלום שבכלום... על מה דפקתי לעצמי את החיים?? על מה הקרבתי ומורט שערות ראשו... על מה?? על חוט  
את כל חיי?? על החוט השערה הזה... על העץ ואבן הזה... אנחנו מבינים יותר מידי טוב את הוורט הזה... אין צורך להרחיב  

 בו... פשוט לקחת אותו לעצמות... ואכמ"ל והדברים עמוקים...  
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ה"עדה"   שנקרא  המושג 
 החרדית!!! 

גאב"ד   מרן  מאיתנו  נסתלק  שעבר  בשבוע 
העדה החרדית זצ"ל... אמנם לא זכיתי להכיר  
בגאב"ד   כשמדובר  כידוע...  אבל  מקרוב... 
העדה החרדית לא צריך בהכרח להכיר... כי יש  
נכס צאן ברזל בכלל ישראל שנקרא גאב"ד!!! 

הח  העדה  גאב"ד  זה  גאב"ד  אז  וסתם  רדית... 
האם כן הכרתי אותו או לא הכרתי אותו זה לא 
נוגע... זה הגאב"ד!!! וכשהוא נסתלק מאיתנו  
ראשינו...   עטרת  שנפלה  היא  התחושה  אז 

 הגאב"ד זצ"ל!!!    
אולי בתור "ישיבה על קברו..." זו ההזדמנות לפתוח 

שנקרא   המושג  עצם  את  הנושא...  "העדה  את 
שרוב    החרדית"!!! סוד  לא  היהדות זה  ובנין  מנין 

החרדית לא רואה את עצמו חלק מה"עדה..." סו"ס  
מוגדרות  קודש  קהילות  כמה  מייצגת  ה"עדה" 
"העדה   שנקראת  גג  לקורת  רשמית  ששייכים 
החרדי   הציבור  רוב  ק"ק  מאותם  וחוץ  החרדית" 
בארץ הקודש לא שייכים ל"עדה החרדית..." ולא זו 

י דעות בלבד אלא שיש לכלל הציבור החרדי חילוק
השקפתיים פומביים ומוצהרים מול ההשקפה של 

)שכמובן צפים על פני השטח בצורה בולטת  העדה החרדית  

 בעיקר בבחירות וכדו'( 
למרות חילוקי הדעות    אבל!!! למרות זאת!!!!

חילופי   ואפילו  ההשקפתיים  והפערים 
חריפות...   סתירההתבטאויות  לא  שכל    זה 

מן יוצא  ללא  כמעט  החרדית  הכלל   היהדות 
"העדה   שנקרא  למושג  וכנועה  מכירה 
החרדית"!! בסופו של דבר ניתן לומר ש"העדה 
החרדית" זה הגוף היחיד שכולנו סומכים עליו.. 
גאב"ד...   שסתם  יודעים  כולם  גם  וממילא 
זצוק"ל   החרדית  העדה  לגאב"ד  היא  הכוונה 

 שניטל מאיתנו בשבוע שעבר... 
ובן  ואם קצת תחשוב על זה... זה דבר שלא מ 

הדעות... את  זה  על  לתת  וצריך  מי   מאליו  כי 
בינינו...  חילוקי הדעות שיש  שקצת מכיר את 
בקו  הולך  שלא  מישהו  שיש  ברגע  לדאבוננו 
שלי... אוטומטית אני כמעט לא מכיר בקיומו...  
גרוע מאוד   שזה  כמובן  לא מתחשב בקיומו... 

העובדה!!!   זו  כ"כ  אבל  לא  זה  שלפעמים  נגיד  )בא 

שזה סוג של קיבעון או אפילו סדר בראש... יש גרוע כמו  
לי את הרב שלי ואני נצמד אליו ולא מעניין אותי מה הרב  
השני אומר... זה טוב כל זמן שבאמת לא מעניין אותי מה 
קורה בדשא של השני... דא עקא שלפעמים דווקא יותר 
מידי מעניין אותי למצא את הטעויות של השני ודו"ק...  

 (  -עכ"פ
"העדה ואילו   שנקרא  למושג  בייחס 

החרדית..." למרות שרובא דרובא דכלל ישראל 
זאת  בכל  אחר!!!  בקו  מוצהר  באופן  הולך 
לכולנו יש כבוד והערכה לערך שנקרא "העדה  
אלו  כבר  אם  זה...  ככה  כבר  ואם  החרדית"!!! 
אחת   להבין  ננסה  בא  אז  העובדות...  הם 

הזה??   הדבר  זה  מה  של  ולתמיד  הסוד  מה 
"ע  מסמלת  אותה  היא  מה  זו??  חרדית"  דה 

 לנו??? 

להתחיל  הולך עכשיו  לא  לבד שאני  אתה מבין 
לספר לך סיפורי היסטוריה על כינונה של העדה 
לזה  קראו  ואיך  התחיל  זה  ומאיפה  החרדית 
כ"כ   לא  גם  וזה  שלי  התחום  לא  זה  באירופה... 

  אני מדבר איתך על כאן ועכשיו!! מעניין אותי...  
קודש   הקהילת  ואותך  איפה  אותי  פוגשת  הזו 

שלנו...   הפרטנית  ה'  לי  בעבודת  תגיב  אל  )ואנא... 

ותביך אותי מכל מיני פינות פוליטיות כי אני חלש בזה... 
אני כותב נטו מזוית חיפאית תמימה ונקיה... אין לי עסק 
עם פילוגים פנימיים... והריני מוסר מודעה שלא התייעצתי  

של מאה שערים... זאת  עם מומחים לענייני מזרח התיכון  
מהאתר ככר השבת    לאאני מכיר את ככר השבת    -עשו וחיו

אלא מההפגנות הטהורות והכנות על שבת קודש ועל כבוד  
    שמים כפי שגדלנו עליהם... ודי בזה(

ובכן: מי שכבר הספיק להכיר את העלון שלי... 
אצלי הכל עובד עם סידור מדפים... יש לנו שנים 

מג וכל  שבטים  ה' עשר  בעבודת  דרך  או  זר 
כל  מתחיל  ומשם  מהשבטים  לאחד  מסווגת 

 החילוקי דעות שבינינו...  
   שבט בנימין!!!!ובכן: יש שבט שנקרא:  

בנימין הוא הבן זקונים של יעקב אבינו.. ידו לא זזה  
ידיד   מידו של אביו... וככה זה לדורות: ולבנימין אמר  

כתפיו    כל היום ובין  חופף עליוישכון לבטח עליו    ה'
ליעקב אבינו יש בנים מבוגרים שהם יכולים     שכן...

שם   אי  להתגורר  יכולים  וגד  ראובן  נדוד...  להרחיק 
ביעקב אי   להיות מחולק  יכול  בעבר הירדן... שמעון 
שם בקצה הנגב.. אבל יש את המוז'יניקע!! הבן שגר 
בשכנות צמודה לאביו!!! חופף עליו כל היום... נאמן  

ואיפה  נו... ידו לא זזה מתוך ידו...  ביתו של יעקב אבי
 זה מגיע לידי ביטוי???  

שים לב: גם יוסף נקרא     ה צ ד י ק ! ! !  בנימין  
בשם    הצדיקיוסף   בחז"ל  מכונה  בנימין  וגם 

גדול    הצדיק"!!! "בנימין   הבדל  יש  עדיין  אבל 
לא  צדיק  השם  את  מקבל  יוסף  ביניהם... 
למצרים   שם  אי  לנדוד  נאלץ  הוא  בחינם... 
ולעמוד בניסיונות קשים ומרים ורק אחרי שהוא  
הוא מקבל את השם   בניסיון אז  בגבורה  עומד 
צדיק... לעומת זאת בנימין לא עמד בשום ניסיון  
שכזה... ממש לא... אדרבה... הוא מעולם לא זז  
בנימין  השם  לו  מגיע  למה  אז  יעקב...  מאוהל 

 הצדיק?? מה הוא עשה בשביל זה??  
ן לא יודע ולא מכיר משהו התשובה היא: בנימי

אחר מצדיק... הוא צמוד ליעקב אבינו המושלם.. 
סטנדרטים   שקיימים  יודע  לא  מבחינתו  הוא 
הוא  שבנימין  מדגישים  חז"ל  בעולם...  אחרים 
היחיד שלא השתחווה לעשיו!!! מה טמון בזה??  

של   קונטרהבנימין הוא היחיד שלא פגש את ה
אחר משהו  אין  מצידו  אבינו...  אין  יעקב   ...

יעקב   אין  ועשיו...  יעקב  אין  אחרת...  אופציה 
להיות   צריך  ככה  וזהו!!  אבינו  יעקב  יש  ולבן... 
נקודה!!!. ככה בנימין גדל וכך הוא חי...  בנימין  
תובע שלימות בלתי מתפשרת!!!! למה?? כי... כי  

 זה מה שיש... אין משהו אחר!!!
שתבין: הגמ' ביומא אומרת: שיוסף מחייב את  

יוסף עמד בגבורה באופן הרש כי  למה??  עים... 
אישי את כל ההתמודדויות של הרשעים... ומאז  
רואה   אתה  הנה...  הרשעים...  את  מחייב  הוא 

גם  זאת  לעומת  בניסיון...   לעמוד  שאפשר 
אבל  הרשעים...  את  מחייב  בנימין  גם  בנימין!! 
גיוואלד!!!   אותם???  מחייב  הוא  מקום  מאיזה 

ממחננו!!! טמא  קולה!!!  יר  צא  תתן  ושלים 
שערוריה... איך אתה מעיז להיות רשע??? מה..  
להיות   דבר  כזה  יש  מה...  הראש?  על  נפלת 

 רשע??? גיוואלד... למען ציון לא אחשה.
---    

כל   את  יש  לבנימין  יוסף!  של  אח  הוא  בנימין 
ועוד   יוסף  כמו  אותו  ישנאו  שהאחים  הסיבות 

היה   שיוסף  כמה  סו"ס  כי  מיוסף...  בן יותר 
זקונים... בסוף התברר שבנימין הוא עוד יותר בן  
יותר   עוד  לאביו  צמוד  והוא  ממנו...  זקונים 

לא!!!! מיוסף...   לקח   אבל  למדו  כבר  השבטים 
אבינו   שיעקב  הרגע  וכשמגיע  יוסף...  ממכירת 
סו"ס מסכים לשלוח איתם את בנימין... למדנו  

היומי   "בדף  בגז"ש  האחרון  השבוע  יקראנו )של  ולא 

שיעקב אבינו מזהיר אותם באלף אזהרות    אסון"(
אותם   מזהיר  והוא  בנימין...  על  לי  תשמרו 
מגנבים  וגם  ופחים  מצינים  גם  עליו  שישמרו 
וחיות רעות... אותו יהודה שכביכול לקח אחריות  
על מכירתו של יוסף.... כעת אותו יהודה בעצמו  

בנימין..   על  והפעם  אחריות  שוב    והפעם לוקח 
האחריות היא לשמור על   האחריות היא הפוכה!!

ושלם!!!   בריא  הבייתה  אותו  ולהחזיר  בנימין 
)בקיצור: תנסה לדמיין איך זה היה נראה... מהלך לו בנימין 
ראש   שומרי  כמו  אותו  מקיפים  שבטים  והתשעה  במרכז 

מה יש?? למה  ושומרים עליו מכל משמר כמו אתרוג!!!( 
במה בנימין יותר    כ"כ צריך לשמור על בנימין?? 

האחים?? מכל  לא   מיוחס  שזה  לבד  מבין  )אתה 

מתחיל ונגמר במה ששמענו בחידר... שהיות ואחיו מת אז  
עליו...  חרד  כ"כ  יעקב  אם  אותו...  אוהב  נורא  נורא  יעקב 

     טמון פה משהו הרבה יותר עמוק שמסתתר כאן(
שגם יוסף וגם בנימין תובעים שלימות  התשובה היא:  
מתפש  טבעי   רת!!!בלתי  באופן  הזו  השלימות 

מעוררת כעס... ברגע ש"ויבא יוסף את דיבתם רעה  
ליוסף   וישנאו אותו!! זאת אומרת:  אל אביהם" מיד 
מושלמת...   הכי  הכי  הכי  לשלימות  תובענות  יש 

נשאר??   ומי  נמכר...  יוסף  בנימין!!! ותכל'ס    נשאר 

יותר   אבל  יוסף...  כמו  דבר  אותו  זה  בנימין  ושוב: 
זה מזה!! לבנימין...  יוסף  בין  הבדל  יש  כבר  אם  כי   !

שכשיוסף תובע שלימות.. הוא לכל הפחות תובע את  
של  קשייו  את  מקרוב  ומכיר  מכיל  ממקום  זה 
אצל  אבל  בניסיון...  תעמוד  זאת  ובכל  המתמודד 
אלא  מבין...  ממקום  דווקא  לאו  מגיע  זה  בנימין 

ין אדרבה... ממקום של "חופף עליו כל היום..."  בנימ
אברך  להיות  לא  מעיז  אתה  איך  מכליו...  יוצא 
כולל...?? מה זה בכלל לצאת לעבוד?? מה יש לך עם  

 הרשת?? מה אתה מחפש שם?  

בנימין זה בית המקדש!!! תשאר בבית המקדש 
של  פרצות  לי"ג  פוזל  אתה  מה  סגור... 
האפליקציות של מלכי יוון... מה אתה לוקח כסף 

אין הציונים  בדרך  מאמינים    מהמדינה??  אנו 
 ובחוקותיהם אין אנו...  

בנימין??? נמכור את  כי    נו... אז בא  יוסף מכרנו  את 
הוא הביא עלינו דיבה רעה אל אבינו... וכעת בנימין  
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עושה את אותו דבר... כל כמה ימים הוא מטיח בנו  
דברים ומרים עלינו קול זעקה ומחאה והופך אותנו  

בא נמחק גם  לחוטאים... אז בא נמכור גם אותו??? 
 את בנימין?? 

לא!!!  את   אבל  ומצווה  מגיע  אבינו  יעקב  פה 
את   אם  גם  תחבקו!!!!  בנימין  את  השבטים: 
מכל  תשמרו  בנימין  על  אבל  מכרתם...  יוסף 

 משמר... 
לפעמים מטיח בנו דברים...  כי נכון... בנימין    ולמה?? 

רוחניות   רמות  מאיתנו  תובע  הוא  ולפעמים 
שמתאימות במקרה הטוב לידיד ה'...  למי שחופף 
לא  שאנחנו  תבין  בנימין...  הההלו  היום...  כל  עליו 
זכינו כמוך ל"בין כתפיו שכן..." אבל הוא לא טורח 
להבין לליבנו והוא כן תובע מאיתנו את השלימות 

גדולה...   אחד    הכי  צריכים  אנחנו  זאת  ולמרות 
אנחנו צריכים מישהו אחד שיטיח בפנינו את   כזה!!!

האמת הטהורה כמות שהיא ללא כחל ושרק!!! זה  
אותנו...  ממקם  לפחות  בנימין  מצפן...  כמו 
הכיוון!!  את  לנו  מראה  הוא  המושלמת  באישיותו 
אנחנו   האם  היעד...  איפה  לשאוף...  צריך  לאיפה 

עכש חייבים  אבל  בהכרח  לא!!!  לשם??  להגיע  יו 
 לפחות לדעת שיש כזה דבר!!!! 

--- 
בנימין...  של  בחלקו  נמצא  המקדש  בית  לכן 
בשביל  אידיאלי  מקום  זה  המקדש  בית  האם 
אדם   בן  סוף  סוף  שלא!!!  ברור  יום??  היום 
נורמלי שעוסק בישובו של עולם באופן טבעי 
יום  טבול  הוא  לפעמים  טמא...  לפעמים  הוא 

יום...  ניתנה ואמנם   לטבולי  בית   תורה  אבל 
 המקדש?? 

יום!!! לטבולי  ניתן  לא  המקדש  לטבול    בית  אסור 
מקום  לא  זה  המקדש  בית  לעזרה...  ליכנס  יום 
בשביל לחיות בו... אם ככה... אז בשביל מה יש בית 

  בשביל שיהיה לנו לאן!!! לאן לשאוף!!! המקדש??? 
עינינו... שלוש פעמים בשנה אנחנו   לאן לישא את 
ונשאבים  הקרקע  מעל  טפחים  עשרה  מתרוממים 
חייב   לא  בנימין  בנימין...  דבר  אותו  הזה...  לגובה 
לא  הוא  שבשבילנו  יתכן  בשבילנו...  ריאלי  להיות 
לפחות  אבל  הישוב...  מן  קלאסיים  לחיים  דוגמא 
כזה!!   מצפן  לנו  שיהיה  דמות!!!  כזו  לנו  שיהיה 

 .  שיהיה לנו דמות שתזכיר לנו לאן אפשר להגיע..
לכן האחים שומרים בקנאות על בנימין... יתכן שעל 
הדרך יהיה להם תרעומת עליו... יחשדו בו שהוא גנב  
כמו   עליו  לשמור  ימשיכו  הם  אבל  הגביע...  את 
ישראל   שכלל  מבין  סבא  ישראל  למה??  אתרוג!!! 
מול   לראות  צריך  ישראל  כלל  בנימין!!!!  צריך 

"ידיד   שהוא  יהודי  של  מדגם  שלו  ה'..." העיניים 
 צמוד לה'... שכן לה'... חופף עליו כל היום...  

לנו  שיש  מה  ואת  והתסכולים  הכעסים  את 
תמיד   לא  שהם  החרדית  העדה  על  לומר 
טורחים ליישר איתנו קו ולהבין לליבנו... את זה 
נשאיר אצלנו... תכל'ס... אנחנו מצידנו.. בריא  
לנו לכבד ולהוקיר את העדה החרדית!!! אה...  

אני פעם   איך  שמידי  בדרך  ולהכיר  לכבד  יכול 
למופקע   אותי  שהופכות  מודעות  מפרסמת 
וחוטא ומחטיא?? הרי לפי העדה החרדית מי  
שמצביע בבחירות הטמאות אז אוי ואבוי איזה  

 חוטא שהוא??
אז נכון שבנימין לא מוכן להכיל ולא    אז מה!!! 

בתוככי   להתגורר  ממשיך  שלא  מי  להבין 

ל צריך!!  לא  אותי...  ירושלים...  יבין  שהוא  צריך  א 
צריך   אני  שבטוח:  מה  אותי...  להבין  לא  שימשיך 
בעורף  לי  שינשוף  כזה  מישהו  צריך  אני  אותו!!!! 

 ויזכיר לי מידי פעם לאן...
--- 

זה שאני  על  לרגע  בי  חוזר  לא  אני  מצהיר:  הריני 
זה  את  להראות  יכול  אתה  בבחירות!!!  מצביע 

ואני   שערים  במאה  גדול  הכי  חושש לקנאי  לא 
להודיע קבל עם ועדה: אני לא מביע חרטה לרגע 
על זה שאני מצביע בבחירות הטמאות!!!! ולמה??  
כי יש לי רבנים שהורו לי להצביע ונגמר הסיפור... 

שאנחנו   אבל!!! אני יכול להגיד לך עם יד על הלב... 
בעורף   לנו  שינשפו  החרדית  העדה  את  חייבים 

ה האמת  את  הזמן  כל  לנו  שסו"ס ויזכירו  צרופה 
מדובר בבחירות הטמאות!!! כי הם באמת בחירות 
טמאות ולא טהורות!! ומדובר בציונות הארורה...  

זה...  ) את  זוכרים  כ"כ  לא  שאנחנו  לשמוע  ותתפלא 

והם   לקואליציה  להיכנס  מצליחים  כן  שלנו  כשהנציגים 
אתה  האחרונה(  בתקופה  )למעט  השפעה  בעמדת  נמצאים 

שהכל בעיתון  קורא  פעם    פתאום  ומידי  מושלם  והכל  טוב 
צריך איזשהו אופוזיציה שתמיד תישאר אופוזיציה שתזכיר 

שה הארורה -לנו  מהציונות  אחר  לא  הוא  הזה  טוב  הכל 
בשנה  שמים...   כבוד  נגד  היתה  הקמתה  שכל  והמדינה 
האחרונה היה יותר קל לזכור את זה... כי במקרה היינו בחוץ...  

להזכיר לעצמו  הירשה  העיתון  סוגה    לכן  הכל  שלא  לנו 
ברגע  אבל  רב...  הערב  בשלטון  נמצאים  ואנחנו  בשושנים 
שהנציגים שלנו חוזרים לכסאות פתאום הכל נהיה טוב... הכל  
מתנהל על מי מנוחות... משמעת קואליציונית... ומי יזכיר לנו  

 שאנחנו עמוק בגלות עמלק והערב רב?? 
ירושלים!!!    בשביל זה יש לנו את בנימין!!! את העדה החרדית

אלו שצמודים לה' ולא מוכנים לזוז מילימטר מידו של אבא... 
לא מוכנים לקבל שום פשרות... ואנחנו צריכים שהם ינשפו 
לנו בעורף ויזכירו לנו את מה שבסוף אנחנו מבינים טוב מאוד 

 על עורנו...(  

--- 
ראש   מופיע  לפתע  מאבשלום...  בורח  המלך  כשדוד 

משבט בנימין ומתחיל לזרוק  הסנהדרין שמעי בן גרא  
נואף,   נמרצ"ת...  קללה  אותו  ומקלל  דוד  על  אבנים 
את  להוריד  רוצה  צרויה  בן  ויואב  צורר...  רשע,  מואבי, 
ראשו של שמעי בן גרא... ודוד מזהיר אותו בתקיפות.. 
יהרוג   לא  שהוא  נשבע  דוד  אותו!!!  להרוג  תעיז  אל 

יש???   מה  קלל"!!אותו...  לו  אמר  בא ומו  "אלוקים 
בזוה"ק שבאותה שעה ששמעי קילל את דוד... דוד בכה  
באותה שעה כפי שהוא לא בכה כל ימי חייו!!!! ובאמת 
באותה שעה נמחל לו עוון בת שבע... ומכאן ואילך כל 

מה יש?? למה  העניינים התחילו להסתדר במהירות...   
 דוד כ"כ שומר אמונים לשמעי בן גרא???? 

   אמר לו קלל!!!!   ה' התשובה היא בארבע מילים:  
כמה שזה קשה וכמה שזה כואב... דוד רוצה שמישהו  
סרק...  וללא  כחל  ללא  תוכחה  בפניו  ויטיח  שיעמוד 
עכשיו: זה לא סתירה ששמעי בן גרא יתחייב מיתה כי  
הוא דיבר סרה במשיח ה'... ואכן דוד מצווה את שלמה  
בנו שיהרוג את שמעי בן גרא בהתחכמות )כדי שתהיה 

כפרה. פשוט!!!..(  לו  לא  את    וזה  להרוג  נאלץ  שלמה 
שמעי בן גרא במצוות אביו... ומי הוא הראשון שמפסיד  
מהריגת שמעי בן גרא?? מי משלם את המחיר הכי יקר 
בכבודו  המלך  שלמה  גרא??  בן  שמעי  של  הריגתו  על 
ובעצמו!!! אומרים חז"ל: "כל זמן ששמעי בן גרא קיים  

מן ששמעי בן גרא לא נשא שלמה את בת פרעה"!! כל ז
קיים... יש פה מישהו שלא ירתע מלהוכיח אותי ולומר 
נואף אתה... מואבי אתה... צורר אתה... ברגע שיש  לי 
מישהו כזה שלמה המלך מרגיש הרבה יותר שמור!! כל 

ששלמה  סיכוי  אין  קיים  גרא  בן  ששמעי  זמן 
יתחתן עם בת פרעה... זה לא יקרה... כי שמעי בן 

הפג עם  יצא  של  גרא  ענקיות  מודעות  ועם  נות 
העדה החרדית ועם אבנים וגם החכם מכל אדם 

לנו  מרגיש שזה מרתיע אותו...   )כביכול כביכול... אין 

באבנים   ולא  המלך  שלמה  של  בחטאים  לא  השגה...  שום 

זורק...( גרא מת...   ששמעי בן גרא  וברגע ששמעי בן 
באותו רגע שלמה הוא הראשון שמפסיד מכך...  

 ---ומרים... כך חז"ל א

שחור   לא  שזה  רואים  מכאן???  רואים  מה 
 לבן!!! 

לזרוק  אסור  היה  גרא  בן  לשמעי  מצד אחד 
אבנים ולקלל את דוד... ומצד שני דוד המלך 
האלו...   והקללות  האבנים  את  להעריך  יודע 
לחיות...   ממשיך  היה  גרא  בן  שמעי  ואם 
שלמה לא היה נושא את בת פרעה ומלכות  

מתחלק היתה  לא  שורה  דוד  אז  נו...  ת... 
תחתונה... ההפגנה של שמעי בן גרא זה היה  
דבר טוב או לא טוב?? אי אפשר לענות על  
השאלה הזו... בשביל זה יש לנו שני שבטים!! 

 יש שבט יהודה ושבט בנימין... 
אני ואתה שייכים לשבט יהודה... אנחנו צריכים  
להצביע בבחירות... אנחנו צריכים להכיל כל מיני 

מולם סוג ולהתמודד  מושלמים  לא  מצבים  י 
צריכים  אנחנו  במקביל  אבל  אילמת...  בשתיקה 
העדה  את  צריכים  אנחנו  גרא...  בן  שמעי  את 
החרדית שמידי פעם תוציא לנו מודעות חריפות  
שיזכירו לנו את המצפן... כמובן שהמסר הזה הוא  
נכון לאו דווקא לגבי "העדה החרדית" כי התכונה  

קום... בכל קהילה יש את האיש הזו קיימת בכל מ
מראש  יודע  שאתה  הזה  והשמרן  המר  התקיף 
הכיוון   את  ותאבד  בלשונך  תטעה  קצת  שאם 
שמן   ממנו  לחטוף  הולך  אתה  שמאלה  ותפזול 
את  מסמפטים  לא  ואנחנו  הראש...  על  רותח 

 האנשים האלו בלשון המעטה...  
לא!! על    אבל  לשמור  אותנו  מצווה  אבינו  יעקב 

מקום לידיד ה' לתבוע ממך שלימות בנימין!!! תן  
כזה...   מישהו  צריך  אתה  מתפשרת...  בלתי 
נאמנים פצעי אויב... ותשמע לי: החכמה הגדולה  
משהו  לך  שאומר  במישהו  להכיר  לדעת  היא 
שאתה לא אוהב לשמוע!!!! נכון... זה לא נחמד... 
את   צריך  שאתה  תבין  אבל  נעים...  לא  זה 

 הקונטרה הזו... 

--- 
חסר זה  אותו את  את  הימים!!!  בתשעת  נו 

הגאב"ד והקברניט של העדה החרדית בעשרים  
תילה   על  האמת  את  שהעמיד  האחרונות,  שנה 
זכיתי  לא  אמנם  חת...  וללא  ותעצומות  בעוז 
להכיר אותו... אבל הוא באישיותו הזכיר לנו מידי  
פעם  כאן  כתבתי  כבר  בגלות...  שאנחנו  פעם 

החורבן... שכיום מי שמגיע לכותל לא פוגש את  
הכל...  שם  יש  משופץ...  מאוד  מאוד  הכותל  כי 
הכל כ"כ מסודר.. בשביל לראות את החורבן צריך  
ללכת שם להר הצופים.. באזור העוין ושם לעשות  
קריעה... שם אתה פוגש חורבן... על אותו משקל: 

בני   כל  של  רבם  להיקרא  זוכה  מי  הגולהמי   ??
עד שאנחנו  פעם  מידי  לנו  להזכיר  יין  שדואג 

בגולה... לדעת להעריך את מי שמטיח בפנינו את 
אלה המכות   לאוזן...  ערב  לא  זה  גם אם  האמת 

שמאהבים אותי לאבי    -את הוכיתי בית מאהבי
 שבשמים...  
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 מוטל גנב וחצקל גנב בשיעור כללי בליל שבת בפרק "אלו נערות..." 

ם לויים  צוות הבלשים היו בעיצומו של מבצע... כן... בעיר יודפת הגיעו לאחרונה יותר מידי תלונות על גנבות... והסנהדרין קטנה שיגרה שני שוטרי
בי"ד כבר מכירים טוב טוב את  שיהי הגנבים... האמת היא שלמרבה האבסורד הברנשים פה די מוכרים...  ניצבים בשעת מעשה לתפוס את  ו 

  החשודים בגניבה... כולם מכירים את מוטל גנב!!! הגנב המיתולוגי של הכפר... דא עקא שבית דין לא יכולים באופן רשמי לחייב ממון אלא רק 
או את המעשה!!! ועד כה מוטל גנב תמיד הצליח לחמוק משני העדים... מה פירוש... חלק בלתי נפרד מהתחכום של מוטל  אם יש שני עדים שר

הרבה יותר מסובך להיות גנב יהודי מאשר גנב גוי... לגנב גוי    אני רוצה שתבין: גנב זה לטרפד כל אפשרות ממשית להוציא ממנו את הגניבה...  
פריצת מנעולים ובריחה ללא עקבות וזהו... אבל גנב יהודי?? פה צריך גם תואר שני!!! צריך להיות אשטיקל תלמיד  מספיק שיש לו תואר ראשון ב

חכם... להיות בקי גם בחושן משפט... צריך לדעת את מי אסור לך לפגוש כשאתה גונב... וכשכבר כן תופסים אותך לדעת איזה משפט להגיד...  
 ...  בקיצור: ישראל כשהם יורדים וכו'

דרך איך להסתדר...   עכ"פ עד כה... כשמוטל גנב ראה שוטר ישראל אחד שעוקב אחריו... זה לא כ"כ הרתיע אותו... שיראה... סו"ס זה עד אחד... עם עד אחד יש לי
שני עדים... הם פשוט מגיעים לבית  אבל לאחרונה המצור התהדק והוא זיהה שיש כבר שני אנשים שעוקבים אחריו מידי ערב... כאן זה כבר מסוכן!!! ברגע שיש  

אלגנטית כדי  דין ומעידים ומוציאים ממני באותו רגע תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה וחבל לי... כאן מוטל גנב נאלץ במקביל ליצור איזה פעולת הסחה  
 יראו אותו... אבל הוא ידאג שלא יראו בדיוק...להפריד בין העדים לכמה דקות... והופ... לנצל את ההזדמנות ולברוח עם הגניבה... כן... גם אם  

 אבל כמה שמוטל גנב הוא גנב מדופלם... אבל עדיין חצקל גנב... חצקל גנב שם אותו בכיס הקטן... 

לאכתם!!! היה זה בעיצומו של שבת קודש... לא היתה ברירה... שני השוטרים שבשעריך הנאמנים מטעם השופטים שבעיר הוזעקו דווקא בליל שבת קודש למ
גנב שמרגיש  לאחרונה סגנון ושיטת הגנבות השתנה... ורוב הגנבות נעשות דווקא בשבת ובצורה מסוימת... ובית דין כבר התחיל להעלות חשדות שמדובר פה ב

ק יתפסו את הגנב על חם... שכלתה אליו הרעה... והוא החליט במפלט אחרון לתפוס טרמפ על שבת קודש!!! לצורך העניין הם שלחו שני תלמידי חכמים שלא ר
 לה...  אלא שיעקבו אחרי כל תהליך בשלב של הגניבה... מדובר היה במבצע לא פשוט!!! ר' יענקל ור' יוחנן יצאו למשימה... ואכן!!! ויהי בחצי הלי 

.. בטח... הוא קם פאר טוקס לשירות  קה אכסוף נועם שבת המתאמת ומתאחדת בתורתך... לפתע ר' יענקל ור' יוחנן רואים את חצקל חומק מביתו.-בשעה ש
את זה... אבל  ותשבחות... חצקל ראה אותם והם ראו אותו... הכל כמעט מונח על השלחן!!! הוא הבין טוב מאוד שהם כעת בעקבותיו... והם הבינו שהוא הבין  

ות שהוא אפילו לא נרתע משני עדים... מצידו הם יכולים לעמוד  חצקל לא נרתע!!! חצקל הוא גנב יותר מידי מדופלם... יש לו שיטות עבודה כ"כ מיומנות ומדויק
)שחצקל היה מעודכן מראש שהבעה"ב לא נמצא  כאן ולראות את כל מה שהוא עושה וזה לא יפליל אותו... ואז הגיע הרגע!!! חצקל נכנס בהיחבא לאחד מחצרות הבתים 

ר'    ירובי חצרות שהוא שמע שר' זנוויל השבוע לא השתתף בעירובי חצרות כי השבת הוא לא יהיה פה... אם ככה אפשר להיות רגוע...(והוא יגיע באמצע שבת... את העדכון המדויק הוא קיבל בזכות הע 
 יענקל ור' יוחנן מיד זיהו את חצקל נכנס לבית של ר' זנויל... בחסות אור הלבנה הם הצליחו לראות בבירור כל תנועה וכל שלב...  

  וכל להתקדם הפעם הם קיבלו הוראה ברורה... לא לתפוס את חצקל על חם!!!! לא!! תנו לו לגנוב בשקט... כדי לאפשר מתן עדות מוצקה ורשמית שרק עם זה נ
 מולו בצורה רשמית עד כדי "ונמכר בגנבתו..." 

ם... סו"ס הם  ר' יענקל ור' יוחנן עומדים בפה פעור.... מעשה עוולה מרושע נעשה כעת מול עיניהם הנדהמות!! אבל לא... דווקא לא זה מה שכעת מפעים אות
אבל הפעם זה משהו חריג ויוצא דופן... ר' יענקל לא הצליח התאפק ולאחר  כבר שוטרים ותיקים... הם הספיקו במשך חייהם לראות כל מיני מעשים כעין אלו... 

 חצי שעה של מעקב אחרי כל תנועה... לפתע הוא פרץ בבכי סוער... ור' יוחנן בעקבותיו... 

 הם ישבו ובכו בעיצומו של ליל שבת קודש!!!! הם ישבו ובכו ובכו ולא הצליחו להירגע... 
צוב... הוא דווקא היה מאוד משמח!!! חצקל גילה כעת כזו בקיאות אדירה בהלכה... שאוי כמה כואב הלב... כמה  אם המחזה שראינו לא היה כ"כ ע

 חבל שהוא שנה ופירש... אם היינו מצליחים לתפוס אותו בעוד מועד והוא היה נשאר בבית המדרש... הוא היה צומח לתלמיד חכם מופלג...  
שהוא כבר מכותר... זה עניין של זמן עד שתופסים אותו סופית.. והוא החליט לתפוס טרמפ על עוגן    בקיצור: מה מתברר?? חצקל לאחרונה קלט 

חדש... עוגן שנקרא חילול שבת רחמנא ליצלן!!! קיי"ל שמי שעושה מעשה אחד שהוא מתחייב עליו בד בבד גם מיתה וגם תשלומים... היות והוא  
החליט לתפוס על זה טרמפ... הוא החליט לעשות את זה בשבת מתוך הקפדה שזה יעשה תוך  מתחייב מיתה אזי הוא נפטר מתשלומין... חצקל  

הוא חייב    - כדי חילול שבת רח"ל... ואז גם אם יראו אותו ויתפסו אותו על חם... לא יוכלו לחייב אותו תשלומין כי...  כי "קים ליה בדרבה מיניה" 
וכאן צריך להיות אשטיקל תלמיד    אין כאן... כי חסר התראה... אבל זה מספיק בשביל לפטור אותו בתשלומין...(  )ותכל'ס... למעשה מיתה בפועלמיתה יותר חמורה...  

!!  חכם לדעת איך עושים את זה "נכון"!!! וזה מה ששבר את ר' יענקל ור' יוחנן... הם עמדו משתוממים וראו לנגד עיניהם שיעור כללי לכל דבר!
פרט... ראית??? ראית איך הוא הפיל את הפמוטות על הריצפה ב"כלאחר יד" כזה?? ראית איך הוא הקפיד שלא  גנב כ"כ מחושבן שלא פספס שום  

אותם  להרים אותם בתוך הבית?? בטח!!! אם הוא היה מרים אותם... באותו רגע הוא היה קונה בקנייני גניבה ומתחייב... לכן הוא דבר ראשון הפיל  
הפתוחה... ואז הוא נתן בעיטה חזקה שבבת אחת יתגלגלו ויפלו מהבית עד!!! עד המדרכה... )שלא יעצרו    על הריצפה... וגרר אותם מול הדלת 

  חלילה במדרגות...( כדי שהאיסור גניבה ואיסור הוצאה יבואו בבת אחת!!!! הוא לקח בחשבון שחלק מהבי"ד כאן סוברים כבן עזאי שמהלך כעומד 
 רה של זורק שרק ככה הגניבה והחילול שבת יבואו כאחד!! ואז השיעור כללי המשיך...  דמי... ולכן הוא מוכרח לעשות את זה בצו

חצקל גנב לא מסתפק בפמוטות... הוא גם חמד את הגיזי צמר... ראית איך הוא לקח אותם במיומנות??? הוא גרר אותם בתוך הבית וכשהוא הגיע  
ה לקבל את השק ולהגביה אותו... למה?? כי הוא הקפיד שההגבהה תהיה תוך כדי  למדרגה שבפתח הבית... הוא הקפיד לגרור ביד אחת וביד השני 

בקיצור: אין כאן המקום להאריך... מה שבטוח... ר' יענקל   )כי ההגבהה היא המחייבת בגניבה, ובשביל להיפטר היא צריכה להיות תוך כדי ההוצאה...( ההוצאה!!!! 
היינו מקרבים אותו ותופסים אותו בזמן הוא היה עומד בבית המדרש ומוסר לנו שיעור כללי  ור' יוחנן ישבו ובכו על נשמה אומללה שאם רק  

 דקים ליה בדרבה מיניה... כמה חבל שהשיעור כללי הזה נעשה כאן ועכשיו כשמעשיו במחשכים ובמעשה עוולה...בפרק אלו נערות בדינא 

לחייב אותו לפי שורת הדין... אז המלך יכנס לתמונה והוא יעניש אותו לפי ראות עיניו... מה שבטוח...  ימים יגידו... את חצקל יום אחד יתפסו... אם בי"ד לא יוכלו  
וש את היכולות שלכם  ר' יענקל ור' יוחנן מהיום מקרבים כל מיני חצקלים כאלו... שעוד עלולים להתגלות כבעלי כשרונות אבל חילך לאורייתא... אנחנו רוצים לפג

 יניים... בבית המדרש המאיר ע
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מייל:  בשליחת  שבוע  כל  לקבל  ניתן  שלהבת...  בגיליון  השבוע  נכתב  זה   מאמר 

e.shalhevet@gmail.com 
 וכדי לא להותיר את הנייר חלק העתקנו אותו כאן... שהיה לתועלת וחיזוק...  

 החיה!!!! 
נשיא ארה"ב בכל ביקור שלו...   נקראת שיירת הרכבים הנשיאותית שמלווה את  כך  כן... 

ולא מכבר הוא    )אמנם השם שלה קצת לא כ"כ סימפטי... קצת חייתי... אבל מה נעשה ככה קוראים לזה.(
היה בארץ ישראל והשיירה הזו כמובן משכה את תשומת הלב של כולנו... )בפרט ש"ישתדל 

ת מלכי אומה"ע שאם יזכה וכו'"( ואז פרסמו את פרטי השיירה...  מה כלול  אדם לרוץ לקרא
 ב"חיה" הזו??? ממה מורכבת השיירה הנשיאותית שמלווה את הנשיא...  

זה מתחיל משיירה של חמישים מכוניות שרד ומאה אנשי צוות... יש שם    אז דבר ראשון 
הרכב ממוגן מקרינה... והשמשות   )עם דם שמתאים לנשיא על כל צרה(בית חולים קטן בשיירה  

וכאן מגיע פרט נוסף שאותי באופן אישי זה  של הרכב עבות באופן שהוא ממוגן מטילים...  
שיגור נשק    -לא פחות ולא יותר  -בתוך הרכב הנשיאותי יש מנגנון הפעלה של  מאוד תפס...

וץ על כפתור ... יש לו באמתחתו אפשרות ללח1גרעיני!!!! כלומר: כשהנשיא נוסע לו בכביש  
 ולשגר נשק גרעיני שיכול להשמיד מאות אלפי אנשים...  
ה': למען  מוזר:  מאוד  לי  נשמע  היה  זה  הראשון  צריך    ברגע  ארה"ב  נשיא  מה  בשביל 

שהמתקן לשיגור נשק גרעיני יתלווה אליו לכל מקום??? זה נשמע כאילו הנשיא שולח כל 
ה יהיה נגיש... כמו איזה חבילת טישו כזו  שני חמישי איזה טיל גרעיני... ולכן הוא צריך שז

מה ההיגיון שהמתקן של   מה ההיגיון בזה?? שצריכה להיות נגישה על כל הפצי' שלא יבא...  
זה  בין בית שמש ללטרון??    1שיגור נשק גרעיני היה צריך לעבור לפני כמה שבועות בכביש  

ולפתע  ...  1הזה.. כביש  עד ששבוע לאחמ"כ הגיע תורי לנסוע בכביש    היה לי מוזר עד!!!! 
אוהו... אני נוסע כעת בכביש שלפני שבוע נסע כאן!!! כאן!! ממש    קבלתי פיק ברכיים!!! 

כאן... כאן נסע בן אדם עם מתקן שיגור גרעיני שהיה בהישג ידו ובלחיצת כפתור אחת הוא  
טום  יכל להחריב יבשת שלימה!!!! זה תפס אותי מאוד... תמיד ידעתי שיש פה ושם פצצות א 

שמוחבאות במרתפים או בצוללות בעומק של ק"מ... אבל הפעם אני ממש דורך על כביש... 
שבכביש הזה ממש נסעה החיה!!! איזה חיה... גוב אריות שלם נסע פה... שבלחיצת כפתור 

 אחת הוא יכול להפציץ את הירושימה... לרגע הרגשתי שהאדמה רועדת מתחתי... 
הבנתי למה המתקן שיגור הגרעיני הזה מתלווה יחד עם    כעת  ובאותו רגע הבנתי הכל!!!! 

הנשיא לכל מקום... זה לא בגלל שהנשיא הולך לעשות בו שימוש... אלא בשביל לתת מקום  
של ביטוי מוחשי מי חלף כאן לפני כמה ימים!! חלף כאן אדם שבלחיצת כפתור אחת יכול  

כלים לך  לתת  המטרה!!!  זו  זהו...  ומלואו...  עולם  העוצמה האמיתית    להחריב  להבין את 
 שטמונה בשיירה הנשיאותית שחלפה כאן... 

זאת אומרת: כל מי שראה את השיירה הנשיאותית חולפת... זה היה נראה מאוד מרשים...  
תחושה   נותן  זה  ריק  בכביש  שועטים  יוקרתיים  הכי  שרד  רכבי  חמישים  לראות  רק 

ם... למעשה זה הדבר הכי פחות מרשים  מלכותית... אבל בינינו לבין עצמנו... זה צחוק ילדי
והבודד שנמצא כעת בתוך הרכב...   זה הלחצן התמים  כי מה שבעיקר מרשים פה  כאן... 
ולפתוח   הכפתור  על  ללחוץ  נתון  רגע  בכל  יכול  פה  שיושב  רדום  והחצי  הזקן  והאיש 

 במלחמת עולם ולהפוך את הכל לדם ואש ותמרות עשן... זה הדבר בה"א הידיעה... 
 לכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא...  מ     ---

האיש היהודי שנשמתו חצובה למעלה מהכסא... והקב"ה מוסר בידיים שלו את ההנהגה  
של כל העולמות... אותו יהודי גם מסתובב בימים אלו בכל מיני מקומות ולאו דווקא בכביש  

רת הנשיא... כי ... וגם הוא מוקף בשיירה... והשיירה שלו היא הרבה יותר משמעותית משיי1
כאן מדובר ב"נפש רוח ונשמה חיה יחידה" שבאמת באמת יש לה אפשרות לפעול בחלונות  
הגבוהים באמת... כל מעשה ופעולה של יהודי כאן בארץ שולט בכפתורים ובשיברים הכי  
הנשיא   של  המדומה  לא  האמיתי..  )השפע  מהשמים...  שיורד  השפע  במערכת  ראשיים 

קוף אצבעו מלמטה אא"כ הכריזו עליו מלמעלה( וממילא מותר  שלמען האמת לא יכול לנ
לנו ביושר ובצדק להמחיש לעצמנו שכל תנועה שלנו בימים אלו זו החיה!!!! שיירת הנשיא...  
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך על כפיים ישאונך פן תגוף באבן רגלים... יש שיירה  

מה יש.? במה אני מיוחס  לווה אותך...  שלימה של מלאכים ומערכת מסועפת של אבטחה שמ
התשובה היא: הקב"ה תלה את כל המפתחות והשיברים של מערכת ההשפעה של    כ"כ??? 

ולמוטב...    לטוב  שלך  בידיים  במקביל...העולם  מתלווה    אבל!!!  ארה"ב  שלנשיא  כמו 
אפשרות הרסנית של שיגור טיל גרעיני... כך לכל נפש רוח ונשמה חיה יחידה שמהלכת 

גם ליהודי מתלווה באופן קבע אפשרות כזו הרסנית על בסיס קבע...  כ אן בעולם הזה... 
שימוש לא נכון... או יותר נכון שימוש חובבני במתקן הגרעיני הזה עלול להסתיים באסון  

אומרת: טראגי...    לעולם!!!    הגמ'  מבול  מביא  כאילו  הוא  הרי  יסוד  בפגם  שחוטא  שמי 
ותו רגע פצצת אטום שיכולה להרוג מיליונים... ומי שבקי  במילים אחרות: הוא משגר בא 

גוזמא... כי באמת   והקונבנציונאלי יודע שזה לא דרך  בנושא מההיבט הרפואי המקצועי 
והנשק המפחיד הזה   הגזמה...  באמת מדובר במספרים של מיליונים כפשוטו ללא שום 

 מסור ל"חיה" הזו... 
יך של ה' שמסתובב בימי בין הזמנים אלו הנשק המבהיל והמבעית הזה מתלווה לכל נס

בכל מיני מחוזות ונאלץ להתמודד מול כל מיני אתגרים רוחניים שעלולים בכל רגע נתון  
טובים   והורגת  לעולם  באה  ל"אנדרלמוסיה  כולו  היקום  ולגרור את  היציבות  לדרדר את 

 ורעים..." 
ל אופי הפעולה שלו היא  כן.. נשק גרעיני הוא אף פעם לא פעולה כירורגית נקודתית... כ

בצורה של אנדרלמוסיה ואסון נרחב שהורג טובים ורעים... זה הסיכון הגדול שיש במתקן  
שיגור פצצת אטום שמתלווה לשיירת הנשיא... אבל באותה מידה. זה גופא מה שמבטא 

 בייתר שאת את העוצמה שלו! מתהלך כאן בן תמותה שיכול להחריב עולם ומלואו... 
... מדה טובה מרובה... כשהנשק הזה שעלול להיות כ"כ הרסני... אם הוא נשמר  ובאותה מידה 

בקנאות ובזהירות ע"י הנסיך של הקב"ה שמגלה נאמנות כלפי אביו שבשמים ומכיר בגודל 
האחריות שיש לו ולא מתפתה לעצת היצר להתייחס אליו בחובבנות ובקלות ראש )כפי 

"אשר בשר חמורים בשרם וגו'...( ברגע שה'    שכל שאר בני תמותה מתייחסים לתחום הזה
בוחן אותו והוא נמצא עבד נאמן וזהיר בעבודתו... הרי ה' מפקיד בידיים שלו באמת את כל  

ו"הרי הוא הסוגר והפותח של כל העולמות" ומכאן מגיע  המפתחות של הבריאה 
ברוך  )כי  המושג שהצדיק הוא זה שיכול לפעול ישועות ולהביא ברכה לכל העולם...  

המקום שמסר עולמו לשומרים... ה' לא מפקיד את משרד האוצר בידיים של חסר אחריות שמתייחס  
בחובבנות למתקנים גרעיניים... שם היהודי נבחן ומתנסה האם הוא באמת אחראי שה' יכול להפקיד  

     בפניו באופן מעשי את כל מערכת ההשפעה של העולם(
חיד שנותר לנו זה בסך הכל להפנים את זה!!!  הדבר היחיד!!! היחיד!! האחד וי  ---

גודל   נקלוט את  רק  זה... אם  את  נפנים  רק  יותר... אם  ולא  פחות  לא  הכל!!!  זה 
זה התהום היחידה   ולמוטב...  ויחיד מכלל ישראל לטוב  יחיד  לכל  ההשפעה שיש 
שמפרידה בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים לאשר לא עבדו...  יש כאלו שחושבים  

יל להיות קדוש ומרומם צריך להתפלל על זה... צריך להעלות במעלות התורה  שבשב
והחסידות ורק אז זוכים להגיע למעלות הקדושה... אבל לא!! זה לא נכון... איך ר'  

 עזריאל היה כל הזמן חוזר ואומר?? זה עניין של בהירות!!!
ם שכשאנחנו אם רק נפנים איזה כח עוצמתי ה' מוסר בידיים שלנו!!! אם רק נפני 

מהלכים בכל מיני אזורי קיט בימים אלו ולפעמים ניטש בתוכנו מלחמת יצרים... 
להבין שזה לא סיפור חובבני!!! הניסיון הזה שמתחולל כעת בקרבי זה לא עוד איזה  
ריגוש יצרי גרידא... זו מלחמה על מתקן נשק גרעיני!! לא לחינם היצה"ר מפעיל 

רנו כדי לנגוע בכף ירך יעקב... זה... זה לא סתם!!  אינסוף משאבים של אנרגיות בדו 
זה מאבק האם הנשק הגרעיני ישאר בידים של בורא עולם או יעבור לידיים חסרות 

 אחריות שמביאות אנדרלמוסיה לעולם...  
אם רק נקלוט על איזה שיבר אנחנו יושבים... אם    בסה"כ להפנים את זה!! זה הכל!!! 

שלנו הם לא חובבניים... עד כמה שזה נושא אסטרטגי  רק נקלוט עד כמה הניסיונות  
 שעומד ברומו של עולם אנחנו נקבל כוחות עילאיים להתגבר... רק להפנים את זה!!!!

ואתחנן יש כמה פסוקים    - בתחילת פרשת השבוע וכעת נגיע לפרשת השבוע...  ---
ל התורה פותחת בלאו של בל תוסיף וב  שנראים לכאורה לא קשורים אחד לשני:

ומה   ממנו"!!  תגרעו  ולא  אתכם  מצוה  אנוכי  אשר  הדבר  על  תוסיפו  "לא  תגרע... 
הפסוק הבא?? "עיניכם הרואות את אשר עשה ה' בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך 

וכו'..."   רבש"ע: מה זה  אחרי בעל פעור השמידו ה' אלוקיך מפניך ואתם הדבקים 
: מה זה קשור לבל תוסיף ובל  ובכלל  קשור עכשיו בעל פעור?? מי דיבר על זה???

תגרע... אנחנו יודעים שבל תוסיף זה שייך למצוות... לא להוסיף על ארבע כנפות  
בציצית ועל ארבע טוטפות בתפילין... אז איך נכנס כאן בעל פעור? איזה בל תוסיף  

 שייך בפעור??? 
כידוע:  הכבוד!!! כל החטא של פעור היה    התשובה היא:  ורמיסת  לזלזול  הסגידה 

עזוב... הכל נגמר בביוב... ואם ככה... מכאן ואילך הכל מותר לי... וכידוע: מכל העבודה  
על   זו תכונה שיושבת  כי פעור  זה פעור!!!  זרות שבעולם הע"ז היחידה שנשארה 
הפקרות... תן לי לעשות מה שאני רוצה ללא נקיפות מצפון... ובשביל להשקיט את  

)זו שיטה מתוחכמת איך להרדים  פון... אני מחליט מצפונית לסגוד לחוסר המצפון...  המצ

ואז אני ברשות עצמי... מהיום אני זובח ליצרים האפלים שלי... ואכמ"ל   את המצפון...(
אבל כאן במילים הקצרות האלו אנחנו מתמצתים את משנתו של העולם המופקר 

 ...  2022והמתירן של דור 
זה החטא הכי הכי חמור!!! והיחיד שיכול לעמוד כמשקל נגד בית  ולמעשה פעור  

פעור זה קבורתו של משה... שמשה רבינו שמייצג את האדם השלם בבריאה שכל 
מהותו עבד ה', נקבר מול בית פעור... שכל פעם שהפעור יוצא... משה רבינו יוצא  

 מולו ומטביע אותו בחזרה... 
עמ עמוק  ומבוססים  חיים  אנחנו  פעור...  עכ"פ  עניינו  הזה שכל  המבול  הדור  בתוך  וק 

הפקרות מוחלטת... מילוי סיפוקים ללא רסן וכמובן שבימי בין הזמנים ובחופש הגדול  
זה פוגש אותנו בייתר שאת... ואנחנו מתמודדים מול הבית פעור הזה.. גם לנו מידי פעם 

 תעשה מה שבא לך... מגיעים כל מיני פרפרים בבטן... נו... עזוב... תהנה מהחיים... 
וכאן מגיע משה רבינו שבעוד שבועיים עתיד להיטמן מול פעור ולשמור על הציביון 
הרוחני שלנו משם... משה רבינו מזהיר אותנו... נסיך של ה'... אל תזלזל בעצמך... אל  
תתפתה לחשוב שהכל זבל... תדע לך שהגוף של יהודי זה כמו מערכת לחצנים...  

ל תוסיף ובל תגרע... אם כעת אני אלחוץ על המקלדת יותר מידי  הכל פה מדויק... ב
חזק יצא לללללללללללי משהו לא נכון... למה?? כי המקלדת זה לא כמו שהתינוקת 
עליו כמה שרוצים... יש פה   צ'ופציק שאפשר ללחוץ  עוד איזה  שלי חושבת שזה 

מסתכל עלי מקלדת שכל לחיצה עליה זה אות!! זה מחושבן... גם אם מישהו כעת  
איך שאני מקליד במהירות ונדמה לו שאני סתם מעיף את האצבעות לכאן ולכאן...  
אין צורך להבהיר שאם אתה קורא שורות אלו וכתוב כאן משהו זה אומר שכל אצבע  
שלי נחה במדויק על לחצן מסוים לפי סדר מסוים... לא לחצתי פחות מידי ולא ארוך  

א פה את מה שקראת...  זה מה שמשה רבינו  מידי כי אחרת לא הייתי קקקקקקור 
מזהיר את היהודי: תבין שאתה מערכת שיגור!!! אתה לא יכול לשחק ולהשתולל 
עם עצמך... יש פה מערכת הפעלה מדויקת של בל תוסיף ובל תגרע... וממילא אל 
תעיז לזלזל בגוף הקדוש שלך ואל תטמא אותו חלילה... תבין שאתה בן מלך!!! תבין  

בתנאי שתגלה שהמלך   בפוטנציאל את כל המפתחות... כמובן  מסר בידיים שלך 
 אחריות ורצינות... 

יש בידינו לצאת מהחופש הגדול הזה עם מדליה של גילוי אחריות... ברגע שה' רואה  
שבנו אחראי... ה' מוסר בידיים שלו מפתחות מאוד מאוד גדולים... ובינינו לבין עצמנו...  

בידיים שלו מפתחות של חיה... שבברכה שלו הוא יכול לפקוד  מי לא היה רוצה להחזיק  
עקרות... מי לא היה רוצה שה' ימסור בידיים שלו מפתחות של פרנסה... ובמילה אחת 
של עין טובה להרעיף פרנסה טובה לכ"כ הרבה מכרים שהייתי רוצה לסדר אותם בחיים... 

א בימים  רצינות  בגילוי  תלויים?  האלו  המפתחות  כל  הנשק  ובמה  מתקן  מול  לו!!! 
העוצמתי ביותר של קדושה... שה' מזמין לפני כל אחד ואחד מאיתנו רגעים של כמעט  
מחטף... וה' רוצה אותנו שלא נלך אחרי בעל פעור... שנדע שיש לנו עסק עם לחצנים  

 אלוקים ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים!!!!
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