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   תודה מראש!!!

 

 . ...2... שמעון הקש  1ובן הקש  שבט ראחות... ל לפניך מערכת לניתוב שי 

  אצלי   זה  ויחי  פרשת   רשת ויצא עד. כשמגיע פרשת ויצא זה חג!!! מפנה מחדש..כל ש  י,אצל  :תבנימה אישי  אשתף אותך
 ם...בטישנים עשר ש ראקנעצם המושג היהודי הזה ש ...ללבי רובק מאד י"ב שבטים  של הנושא מה יש??   חול המועד!!!

 ליום  וםמיש אני מחובר לנושא הזה... הבעיה היא לא צריך לסבול ש אמת היא שאף אחדוה  מהותי... א נושאהו  מבחינתי
שנים  זה שיש    הרעיון של י"ב שבטים במילה אחת  כי  הנושא הזה מהותי ונצרך!!!!מה  עד כ  יותרע יותר ורק משתכנ  אני

גם אם אתה  . התורה לא ניתנה רק לסבא שלך.. ..בעבודת ה' אתה לא בן יחיד ת:ם אחרובמילי בודת ה'!!! ר דרכים בע ש ע 
פשוט!!!! אבל   מאד  לי  פעם זה היה נראהקח בחשבון שיש מקום לעוד כמה דרכים... ועבודת ה'...  שלך ב  רךמשוכנע בד

שלהם   ר סיני ורק הדרךלהם היה במעמד הת האחוזים שרק סבא שמשוכנעים במאיש כאלו ש...  לא כ"כמסתמן ש... ש
... חושב ככה... ובינינו   די  ברגעים מסוימים גם אנית היא שכאלו שחושבים כך... אבל האמ  הייתי קצת בהלם שישנכונה!!!!  

 מי אמר שלא...  רגע... ובעצםגם אתה...  בינינו
ה זה    בדיוק  נה!!!אז  התורה  בשביל  אלו  שנקר  מאדבפרשיות  ערך  מול  אותנו  שבטיממקדת  י"ב  הא  מול  ניגודים  ם... 
 אחווה... בנהוג ני ולחד את השואיך שהם מוכרחים להבין א  יהם...שבינ

 --- 
בדלי  ... היש בינינו המון חילוקי דעותשד  זה לא סו  אותה על השלחן!!!ותה ולהניח  ף אנה נקודה שצריך להציוכאן יש

אני לא ו) !!!" ...מצוות "ואהבת לרעך כמוך ם אתיילק לא קל לנו  בקיצור: כוך רגישות...נקודות חי  המוןמנטליות תהומיים... 

יח נ... מה איכפת להם... איש באמושבינינו... שהשטחיים    הטיפוסים  על  כעת  מדבר ויש לו    קה!!!שיש לו דעה מוצ  אחד כזהיה... אני מדבר על  תו 

סולם ערכים    זר השני... אתאת ההתנהלות של המג   לראות  נומעצבן אות  (- וממילא  םבעבודת ה' והוא עומד מאחוריהעקרונות  
 וקשה לנו עם זה!!!  (...יעמעכ"פ לט)מעוות השונה וסדר עדיפויות ה

גר בהונגריה ולא  אני הייתי    עד לפני שבעים שנה  כי תחשוב...  !!! הוא טרי!!!! דשצה שתבין!!! הקושי הזה הוא ח ואני רו 
א י לו שם במרוקו ולרוקאי היה חהמלו  איו!!!  תעשייתי  קטש  איזה  ה??אתה יודע מה שז  אחד...  פולישער  אפילו  תיגשפ

   ך שם...בשל למאתה לא יודע מה הוא מתחת השפם ו משהושמסנן לך  הזה התמודד עם האשכנזיל היה צריך

יסאים... והפולישע'ר יסאי היה מדבר רק עם תונתונוגש רק רומנים... והמני היה פשבעים שנה... הרו  בקיצור: עד לפני
ומה נעשה  ..  .ההונגרים  שאר  כל  עם  יחד  נשאר בחיים  היה  ונגריוהה  ס..ערשילוירק עם הפפט  שעגעלעשות    יכול  היה

של קולות שונים...  ד... בליל  יבלאך אח נו בשטיש אותתוך כמה שנים ה' הפגעליונה ופתאום גזרה חכמתו ה   שפתאום!!!
כל    יתו את, כל אחד הביא א יגוד בהו  והשפה,  יותהמנטלהמאכלים והמנהגים ו  כל   כל אחד הביא איתו על הכתפיים את

תזכרו    י! השנת תסתדרו אחד עם  וכע וכולנו נפגשים בשטיבלאך אחד...    (...גם של הבית מדרשכולל הד)  לכאן  העיר  ולתתכ
...  אל בדורנוגר של אהבת ישר זה.. לדעת שהאתמותר לנו להכיר ב  ! נו!! זה לא קל!!! זה לא פשוטשכולנו בני איש אחד נח 

 דופן... אתגר יוצא הוא 
   אתגר!!! זה !!טבעי היותאמור ל זה לא נשלף!!!ש משהו יום זה לאכאל בקיצור: אהבת ישר

אז אין    ווה!!!אחחד את השני ולנהוג ב לאהוב א בכל זאת נדרש מאיתנו    אםו ן טבעי אנחנו לא מסתדרים...  ופ אדרבה... בא
יש פה משהו שמצריך  ך לשרוד אחד לצידי השני...  להמשי... ולשתוק... לוותר אחד לשני  לוע...רק לבברירה... זה לא תכל'ס  

  קרוב של ג  דרמול מישהו מ  ספיציפית  מידיתתך התחככות  פרט אם יש לב  יש פה דרכים שונות!!!להבין ש  סודי!!!לימוד י 
 מוקדיםמ  שיעורי בית  לעשות  מומלץש  כמדומני  ם השקפתיים!!! כאןפעריעל    מתבסס  ךוכיח שהה  ותחה או שכנמשפ

מדה ר בעיך להתבצצר  אמנם  קים בעבודת ה' ואניחל  ינכאן ש  אולי ישש  להביןלנסות  יפלגי??  במאי קמ  הביןולנסות ל
  נעליים.ת הדרך שלו בחנות ר אמכולא צריך לאבל  ..שלי
 --- 

 א עקא שמישהו טען ד  (...גיליוןשכבר נכתבו כאן במהמאמרים    ולו)  כבר התחלתי לערוך ספר על י"ב שבטים...אמת היא שאז ה
פחות מתחבר רק לת: כל אחד י שייך לשבט אחד... זאת אומרלמה?? כי כל אחד הרו פר!!! קנה את הסלי שאף אחד לא י

  ... רק על השבט שהואנוגע אליו יקנה את הספר... הוא יקרא רק את הפרק ש  ישהומשע  הספר... כך שברגת ממעשירי
  !!! בלבד  חבר רק לשמינית מהספרכל אחד יתיצור:  בק   זה.בקנאות ויזרוק לגני  שליךי  ואת שאר הספר הוא  מזוהה איתו!!!

... שזה מעניין רק את מי התרשם מהידיעות מאד ר והוא ל הדוגדו כמו הכתבות האלו על חידר פלוני שנסע ל רה הטובבמק וכל השאר זה יהיה בשבילו)
   (...עליו שזה נכתב

עשרה    כבר להוציא שתים  על י"ב שבטים... עדיף  שבמקום להוציא ספר אחדי  טתהחל  בינתייםאז    אם ככה: מה עושים??
י"ב חוברותונטק ידור ה של סרשימ   ב שיחות...ערכת לניתואעשה מ  ואז  ...בפ"ע  להקדיש לכל שבט חוברת...  רסים!!! 
אם אתה מרביץ ו  ש לוי, הק אתה אברך  אם    קש דן...האם אתה עוסק בקירוב    בנימין... הקש    יייבד ה'עודפים... אם אתה  מ

 רטנית שנוגעת אליו...  ת הפת החוברא רכושכל אחד יככה וכן הלאה... וכן הלאה ו יששכר   ש קה תורה 

את    ר להבין את השני... לא רקבעיק  צריךתה  אדרבה... אי  טוב!!! כ  לא ן  ושזה רעי  סבורן?? אני דווקא  אה... מה אתה אומר על הרעיו
בתי כתמר שלפניך  מאב  ובכן:. וניסיתי להתחיל לבנות משהו...  ת..יחויתוב של מערכת לנמעצם הרעיון שלהבתי  הת  כ"פעעצמך... אבל  
   ספר השלוחה הקש אותה כעת...ם ידוע לך מא ...י"ב שבטיםעם סיווג ל שונים נותמגוון של סגנו בקיצור נמרץ

 יון זה... ל י ג ב   4-3ההמשך בעמוד  
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 בחור יקר: אתה בדרך!!!! בדרך להקים בית... תזדרז... 

שנים בחייו   14נעלמו  שנים נמחקו בחייו של יעקב אבינו!!! נבלעו... נעלמו... חז"ל יצאו לחיפושים נרחבים איפה    14
שנים האלו יעקב אבינו נטמן בישיבת   14-של יעקב שלא ידוע לנו מה היה שם... ואז חז"ל מגלים ש... אל תשאל... ב

 שם ועבר!!! כלומר: בדרך!!! על הדרך...  

שנים של עמל התורה בישיבה לא שוים התייחסות קצת יותר מכובדת?? סו"ס מדובר   14  והשאלה זועקת מאליה: 
שנים שיעקב אבינו יושב ועוסק בתורה ודבוק באילנא דחיי... אז למה התורה מתייחסת לזה כ... כאילו זה  14-אן בכ

מילא אם היה מדובר בבחור שלא עשה חיל בישיבה... כל היום ישן בפנימיה ובזבז את הזמן... נו... אני    עעעל הדרך?? 
.. אבל עד כמה שידוע לנו יעקב דווקא הגיע "בזמן" מבין שמומלץ כמה שפחות להזכיר את התקופה האפלה הזו.

לנכון להזכיר את השנים האלו בדרך  לסדר... הוא "לא ישן כ"כ הרבה..." אז ממי מתביישים?? למה התורה רואה 
 למה??? אגב?? כאילו על הדרך!!    

 ואולי התשובה היא כך:  

להקמת בית!!!!   בדרך תשכח שלמעשה אתה    שנים בישיבה... אל  14ללמדך!!!! שגם אם אתה עושה שטייגן במשך  
כי עקרונית אתה כעת בדרך להקים בית... זה כעת המסלול... רק מה??  תמיד תזכור שאתה כעת בתחנת דלק... 
עצרת בצידי הדרך כי אתה צריך לתדלק ולאגור תעצומות נפש רוחניות בשביל להקים בית של תורה.. זה לא סתירה  

 שנה...  14ו עוד הרבה מה לעשות כאן... אבל אז מה!! גם אם זה יארוך לך שיתכן ותתעכב כאן... ויש לנ

(  אם נחשיב גם את השנים של הישיבה קטנה...)שנים...  14אני רוצה לומר יד על הלב... ניתן לומר שאני למדתי בישיבה בערך 

בה... נמצאים שם בקושי  תמיד הסתכלתי בעין מוזרה על הבחורים החסידיים האלו ש... מה שנקרא "מבקרים" בישי
שנה שנתיים והופ... כבר מתחתנים... מבחינתי הם לא למדו בישיבה... הם רק ביקרו שם... ככה הסתכלתי עליהם 

אם יש חסרון לשנים שצברתי בישיבה זה בדיוק    והיום במבט לאחור אני רואה את זה בדיוק הפוך!! בתור בחור...   
מתי בשמירה.. היה נדמה לי שהישיבה זה הבית שלי... למעשה השנים  הנקודה הזו!!! שמרוב שהתמקמתי שם נרד

רק היטיבו אותי... כל שנה שהתעכבתי בנתה אותי יותר... אבל אם בכל זאת היה שם חסרון!!!! החסרון היה שיותר  
 מידי התמקמתי!!!  

יכול להחזיר את הגלגל אחורה הייתי משנן לעצמי ללא הרף... אני כאן   עקרונית אני בדרך    ים!!! בסידור אם הייתי 
להקים בית... רק בינתיים התעכבתי פה כדי לתדלק את עצמי לקראת!!!! לקראת חיי הנישואין... אני חושב שאם  
הייתי מפנים בתור בחור שהישיבה זה לא המקום שלי... הישיבה היא רק תחנת דלק לקראת חיי הנישואין... הייתי 

הרבה יותר מתוכנן... עם יד על הדופק... ההלו... אין לי זמן... תחשוב שבן אדם הרבה יותר דרוך!!! הרבה יותר מעשי!!  
מתמקם לו בתחנת ריענון של חוצה ישראל... מתחיל לריב על החניה... לריב על התור... מתחיל לנייעס מי הבעה"ב  

פיצ'יפקעס של חברת   בדרך להקים בית... יש לך זמן להתקשקש על כל מיני  בדרך!! של התחנה... אדוני!!!! אנחנו  
 אלון ופז... מחירי הגז והסולר?? אדוני... הלאה... ממשיכים...  

ומה אתה חושב... למה יעקב אבינו לא ישן בישיבת שם ועבר?? כי... כי הוא לא נרדם!!! הוא כל הזמן היה דרוך... על 
זמן שהוא פה על זמן שאול בשביל  החבילות... הוא כל הזמן זכר שהוא בדרך!! אני לא מתמקם פה...  הוא זכר כל ה

 להתמלא בתורה ובעבודת ה'... ולכן הוא לא ישן... הכוונה היא שהוא לא היה ישנוני... לא היה לו את הזמן שיש לנו...  

משום מה אני דווקא ישנתי מאד טוב בישיבה... בטח... לאיפה אני ממהר... יש לי פה לפחות עוד חמש שנים ללמוד...  
ול להיות שגם עלי האבנים רבו אבל מה אעשה שבדיוק ישנתי אז... אבל למעשה הן לא היו צריכות לריב... כל אבן קיבלה לילה האמת היא שיכ)

 אז זהו שלא!!! אם אתה לא רוצה להירדם בשמירה בישיבה... אז בבקשה... תזכור כל הזמן שאתה בדרך!!! ( אחר...

גע אתה מתחתן... אל תשקיע יותר מידי בתדמית החברתית... אל  ההלו... בחור יקר: תכניס לעצמך לראש!!! עוד ר 
כן... כשהייתי שבת בצפת וראיתי אותך... דברת בקולי קולות    ..תעשה עסק ממה שחושבים עליך כי זה לא רלוונטי

זהו!!!  זה... אז  לא מכיר את  כי אף אחד  למה??  להם מה להפסיד...  ואין  לארץ  שמגיעים  כמו האמריקאים האלו 
לפני  שביש שבועיים  הכלל...  מן  יוצא  ללא  החתנים  כל  יום  של  בסופו  רלוונטי...  לא  זה  אותך  שמכיר  מי  גם  יבה... 

הרצון העז של חתן שיבואו לחתונה שלו... זה רק )  החתונה מעדיפים להתחתן ברבנות ולא מעניין אותם אף אחד מהחברים...

ולכן אדרבה... בחור   (  ם על הראש ולא מעניין אותו אף אחד מהעבר המאובק...בחלומות... כשזה מגיע למייעשה יש לו שווער וחיים חדשי
נפקא  למאי  שאול!!!  זמן  על  פה  נמצא  שהוא  לראש  לעצמו  להכניס  צריך  הוא  א'  בשיעור  כבר  לישיבה...  שנכנס 

כי הכי: כעת!!!  מינה?? דבר ראשון: לא לקחת ללב כל מיני שטויות... לא להיכנס לכל מיני פוליטיקות וקשקושים... וה
כבר על ההתחלה לבנות איזה יעד!!! איזה חזון עם מה אני אמור לצאת מפה!!! עם נשים נזיקין לכה"פ... עם מאות 

שעות של ויתור וסבלנות... עם טעם בתפילה... עם משטר עצמי של יראת שמים והתרחקות מדברים לא טובים...    
וכמובן... אחרי שהצבת לעצמך את היעד החוצה!!! כעת    לצאת...  תתמקד במה לצאת!!! לא במה להיכנס... אלא במה

תתמקם!!!  זה מזכיר לי את מה שלמדנו השבוע בדף היומי... מי שנדר שהוא לא יהנה מיורדי הים מותר ליהנות 
מיורדי היבשה... אבל מי שנדר שלא יהיה מיושבי היבשה אסור לו ליהנות מיורדי הים... למה?? כי יורדי הים הם 
 בכלל יושבי היבשה... כי גם ימאי שכעת יוצא להפלגה ממושכת של ששה חודשים... גם אז... הוא לא מתכוין לגור

בים... אלא מאי?? הוא רוצה לעבור מיבשת ליבשת והוא רק עושה את זה דרך הים!!! ולכן גם בששה חודשים שהוא  
יתכן מא הקלאסית: בחור ישיבה נמצא בהפלגה...  התמקם בים... רב החובל חותר כל הזמן ליבשה!!! זו בדיוק הדוג

מקום! לאיזשהו  להגיע  פה  רוצים  ליבשה!!  פה  חותרים  סו"ס  הההלו...  אבל  ממושכת...  בהפלגה  וצריך   שמדובר 
אפילו  )יודע לאן אתה חותר... אחרי שיש לך תכנית עבודה    שמהרגע הראשון תדע שאתה חותר לשם... אחרי שאתה

להתמקם... כן... אפשר לרדת לבטן האניה... אבל אל תרדם שם... בן אדם מה לך נרדם...    כעת אתה יכול(  גלובלית
שנים בישיבת שם ועבר מובלעים בדרך!!! בדרך של יעקב להקים   14-הההלו... תזכור שאנחנו בדרך!!!  זו הסיבה שה

 ה לקחת איתך הבייתה... בית... כי המבחן האמיתי של "מה עשית בישיבה" מחכה לך בבית, איזה בית תבנה... מ

( ציפור)אלא    תור(  יונת)איך בחור אחד טען לי?? החיים בישיבה זה תקופת תור הזהב!!! חלקתי עליו בתוקף... זה לא  
החיים בישיבה לא יכולים להיות תקופת תור הזהב... כי הם לא נחשבים לתקופה!! הם בסה"כ הכנה לתקופה..    דרור!!

ן בישיבה... הרי בחיי הנישואין הוא מגיע לתקופת תור הזהב... ומי שלא... נשאר גוזל  אז מה כן?? מי שניצל את הזמ
 בתחילת הציהוב... ודו"ק...  
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 חו גדול!! כח הויתור!!! מלמד שכו 
 ת האבן מעל פי הבאר וישק את הצאן... ויגש יעקב ויגל א

רש"י במקום: מלמ בקיצור:אומר  גדול!!!  שכוחו  במילים    ד 
שרירים!! יש  רחל... יש לי  למעביר מסר  אחרות: יעקב אבינו  

בינו להציע?? עקב איש ליש  רבש"ע: זה מה...  פיזי   לי הרבה כח
ה  חשוב בחיי הנישואין?? וכי זה מ שיש לו קצת כח... זה מה ש

ר את  להרים  שמרשים  יודע  החתן  הנה...  אמנו...  חל 
 משקולות??

 הרבה יותר רציני...    התשובה היא: לא!!! הסיפור פה 
גיבור!! באמת  אבינו  אבן  יעקב  כזו  להרים  מסוגל  הוא   !!

קושיה: הרי  ככה יש לי    םא ותה כמו פקק...  ולהסיר אגדולה  
רץ   אליפזש  ריםחז"ל מספ  יו...עשקב ברח מיעמקודם... כש 

בשליח  יעקב  אחריו  אותו...  להרוג  ורצה  עשיו  לו: ות  הציע 
צאת אז תוכל לשוב כמת ו עני חש שלי ו תקח את כל הרכו 

 ידי שליחות אביך... 
מלחמה שערה??    שיב אבינו לא ה   לא מבין: למה יעקב אני  

אבינו היה כזה כחוש וחלוש   חשבתי שיעקב  ילא עד עכשיו מ
ת  היה באמת בצרות... אבל כע  קביעואליפז היה גברתן... נו...  

מה ת כמו פקק... אז  יכול להרים אבן ענקישמתברר שיעקב  
כמו  ...יההבע הראש  את  לאליפז  להוריד  גם  יכול    הוא 

את    לו   לקחת  לאליפז  איפשר הוא    ... אז למהקקפ  םשמורידי
 אה...? למה הוא בכלל ניהל אותו משא ומתן?? כל הרכוש... 
 לרחל!!!    עקב אבינו מעביר שי המסר   אז הנה... זה 

כו  גד חתראי כמה  זאת!!!!  י  ובכל  גיבור  ול!! תראי כמה אני 
מהסיבו  לאליפז...  כלום  עשיתי  לא  זאת  השמורות  בכל  ת 

גדול!!! איזה כח?? כ ח  עמדי.. אומר יעקב לרחל: יש לי כח 
 פיזי?? 

זה להשלח הגדול  לא!!! הכ לי  למרות שאני  שתוק...  בליג... 
חי גדול  כו   שים....ולערוף ראאת היד    אחד  רים רגעיכול לה
 בויתור!!  

כח   כמו  גילה  הוא  בזה  הפגין...  אבינו  שיעקב  הפיזי  הכח 
ושה ת שיש לי כזה כח... אני לא ע למרו הויתור שלו עצום!!!  

שימוש...   המסרבו  את  מעביר  אבינו  יעקב  סתם  הזה    לא 
 חל:לר

 יפה... טוב ו מודאגת... היא אומרת ליעקב: הכל  מאד רחל
את אבא  גוש  עד שתפ  זה טוב פן... כל  ג נבי ההגפן בעענבי  

א שתפגוש  ברגע  מעמד    ו ת ו שלי!!!  איתו  תחזיק  לא  אתה 
ד אתה לא תעמו   טין...בלתי נסבל לחלו אפילו יום אחד... הוא  

 בזה...  
... מלמד שכוחי גדול...  אומר יעקב לרחל: תנוח דעתך!!! הנה 

כח לי  שימוש...בכו  פיזי...  יש  בו  עושה  לא  אני  לא  א  "ז  ז 
אם  לדאוג...   ציני גם  להיות  יודע  מה    וגם אם  אני  לי  יהיה 

מלמד שכוחו   נה...ש  22  ו אני אשתוק לאבא שלך...  ות ללענ
לא להשתמש עם שח  כהה...  לג .. כח ההבהויתורגדול!! כח  

 להמשך החיים...  יטי רסר קעוצמות איפה שלא צריך... מ

 



 

  

 אם ידוע לך מספר השלוחה 
 הקש אותה כעת.....   

מחבר שלי שכל תפילה או מצוה... הכל ובכן: נתחיל  
אצלו חייב להגיע מתוך חיות והתלהבות וכיסופים  
כי  יתעכב  הוא  פעמים  הרבה  והכנה...  והתעוררות 
המון   משקיע  הוא  ובקיצור:  מוייחין...  עדיין  לו  אין 
אנרגיה ברגש והתלהבות בעבודת ה'!!! לעומת זאת 
מגיע   הכל  שאצלו  גדול  חכם  תלמיד  מכיר  אני 

ם של "מה צריך לעשות..." אם צריך להתפלל  ממקו
אז הולכים להתפלל ובזמן!! ואם צריך להדליק נרות 
חנוכה... אז האם יש מוייחין או אין מוייחין... זה לא 

אני לא מדבר כעת על אדישות... )  עושים כי צריך!!!נושא...  

עושים מה שצריך...    הכנעה... זה יושב בעיקר על מקום פנימי של  
וא יבכה בהדלקת נרות זה לא ממקום של התלהבות  גם אם ה

את  לקיים  שזכינו  וסידורו..  משפטו  ככל  כהלכתו  חסל  אלא 

בשלימותה  היותר (  המצוה  ההבדלים  אחד  זה  בגדול 
הרבה  זה  אבל  לליטאים...  חסידים  בין  מוכרים 
מעבר לזה... לדוגמא: אם אני מאד מאד אוהב את 

אני מאד אוהב מירון... אז אותו תלמיד חכם יגיד לי:  
לעשות מה שה' רוצה!!! ובינינו... ה' לא רוצה אותי  

 עכשיו במירון... 

דגל   זה אחד ההבדלים הבולטים בין יוסף ליהודה!!
אחרי   הולך  יהודה  מה  מחנה  עושים  הענן...  עמוד 

ילך    שצריך!! והוא  ואילו דגל מחנה אפרים ימתין.. 
  בדבקות ובהתלהבות ואכמ"ל...   אחרי ארון ברית ה'

אז מי אתה? תמצא את עצמך... יוסף צריך ללמוד 
צריך  יהודה  ואילו  שצריך...  מה  לעשות  מיהודה 

 שיוסף מידי פעם ירטיב אותו.. ילהיב אותו... 

--- 

הוא  לו  בעיה שיש  לי חבר שכל  יש  נעבור הלאה... 
מיד רץ לצדיק.. מבקש ברכה... יש לו תמיד סיפורי  

הסתופף אצל  צדיקים שפעלו ישועות... הוא נוסע ל
הזמן   כל  הוא  ישועה  צריך  וכשהייתי  הצדיקים.. 
אמונת  קצת  רק  לך",  קורא  "הצדיק  אותי  שכנע 
צדיקים וברכה אחת טובה ואתה כבר מסודר.. ואילו 
עם  להסתדר  לי  תן  לי!!!  תן  התחמקתי:  אני 

לא רק  )הרבש"ע... גם לי יש עסקים עם הרבש"ע!!!  

עות לשמירה ואז הוא ניסה לדחוף לי מטב(  לצדיק...
ואני  ישועות  לפעול  שיכול  תפוח  וגם  מהצדיק... 
בשלי... תן לי להבין מה הרבש"ע רוצה ממני... נו...  

 מי צודק??? 

יש פה חלוקה מאד ברורה של שני שבטים!!! שבט 
שבט  (  ויוסף)  גד  של   יהודה!!מול  סוגים  שני  זה 

ה'!!!   זה מאד בולט.. הכל  )עבודת  נביא מלכים ב'  בתחילת 

סי וההתבטלות  שם  האמונה  בזכות  שהגיעו  מופתים  פורי 
לנביא... לעומת זאת כשישעיה הנביא מגיע לחזקיהו ואומר לו  
עם   לדבר  לי  תן  לי!!!  תן  מתרגש...  לא  חזקיהו  ה'...  אמר  כה 
הרבש"ע ותוך כמה רגעים ישעיהו מקבל נבואה אחרת לגמרי... 

גיע גם כשהקב"ה אומר לנתן הנביא לומר משהו לדוד... דוד מ
מהדלת האחורית ומתוודה חטאתי... וברגע אחד טורף את כל 

  ( הקלפים והנבואה משתנה "גם ה' העביר חטאתך, לא תמות..."

יש לי חבר שהוא   הלאה... נעבור למסגרת וקהילה...
הדיבוק  את  הקהילה..  של  האוירה  את  חייב 
התחרות  את  השוקק...  מדרש  הבית  את  חברים... 

יר החרדית ללא הפסקה... והאוירה הגועשת של הע
לעומת זאת אני?? שקט!!! תן לי את העולם הפנימי 
ה'  עובדי  מידי  יותר  שיש  לי  מפריע  דווקא  שלי... 

סביבי... בא נדבר ככה: בהגבלות של הקורונה... חבר 
שלי יצא מדעתו... כשלקחו לו את הקהילה והאוירה  
ישבה   איכה  החמצן...  את   לו  שלקחו  הרגיש  הוא 

  לבדדאילו אני?? אני הרגשתי נפלא!! הן עם  ו  בדד...
ה' בשקט ממקום   לעבוד את  ישכון!!! סו"ס אפשר 
פנימי כמו דוד במדבר בלי כל התעשה ולא מן העשוי 

החברתי...   הלחץ  של  של  מובהק  מאפיין  לך  הנה 
ליהודה!!  יוסף  בין  עבודת    הבדל  זה  הכלל...  יוסף 

"פ  השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי... ע
מלוכדים   כולם  יוסף...  זה  החסידית  ההנהגה  רוב 
כאחד סביב הצדיק שכל הגולה סביבו כמדורת אש 

עבודת   זו  יהודה  לעומת זאת    היחיד!! בהתלהבות... 
יהודה חי לבד!!! זה הבן עליה הספרדי שמסוגל לגור  
אנשים   בצל  שם  לחיות  מסוגל  הוא  השדה...  בערי 

יושב לו עם  מסורתיים שבקושי שומרים שבת... הוא  
המחברת חידושים בעיון ולידו יושב הבן דוד החילוני  
עם קוקו ועגיל... וזה לא מפריע לו להיות בן עליה!!!  
נו... האם צריך לחיות בעיר חרדית צפופה או אפשר 
עניין של אופי!!!   בפריפריה? אין על זה תשובה! זה 
זה עניין של סיווג... לאיזה שבט ותפקיד אתה שייך...  

ה מסוגל להיות מלך על מקלו!!! ואילו יוסף צריך יהוד
הוא  לו...  שישתחוו  כוכבים  וי"א  והירח  השמש  את 
לעבדך...   כל  ויאתיו  בשביל  הכלל  הנהגת  את   צריך 

נוספת:  נקודה  יש  האשכנזי   ופה  החינוך  זה  יוסף 
להתנהג!!  צריך  וכך  שכך  צדדי!  והחד  הקשוח 

ת...  וחססססר לך אם אתה נופל... אם חלילה התגלש
זהו... סיימת... אתה מממחוק מכתפי האפוד... ואילו  
מודע   יהודה  רגל...  פושט  לא  פעם  אף  יהודה 
לאפשרות של ער ואונן... כן... הם חטאו ואפילו מתו...  
מודע   יהודה  היבום...  בסוד  חזרו  חזרו!!  אבל 

זה מאד מאד  ...  בתשובהלאפשרות של חזרה   וכאן 
החינוך  חשוב!!!  את  צריכים  והנוקשה    כולנו  הברור 

שאסור לחטא וזהו!!! אבל מצד שני תמיד צריך את 
ערכת ההחייאה ש"אפילו בהסתרה... גם שם נמצא  
שתי   לך  הנה  ביחד???  הולך  זה  איך  נו...  יתב'..."  ה' 
מרכזים  משרדים  שני  שבטים!!  שני  משבצות!!! 
מומלץ   אחד  מצד  סבא..  ישראל  בדרך  שמאויישים 

יו  נוסח  תובעני  חינוך  יהיו  לחנך  שהגבולות  סף... 
ברורים... אין סחבק עם בורא עולם... אבל מה קורה  
אם נפלת...?? כאן אתה חייב לקחת אמבולנס ישיר 
לחזור  שאפשר  מלמדים  שם  יהודה...  של  לבית 

 בתשובה... 

--- 

הישיבוחר המתוסכל שמגיע ושואל:    וכאן מגיע דן... 
ום  יום אחד אני מלאך, י אני לא מבין מה עובר עלי?? 

גלח... אני  נפלא...   אחד  חיזוק  תופס  אני  אחד  יום 
שטייגן עצום... רוח ה' מפעמת בי... אף אחד לא עומד 
במחיצתי... נכנס ראשון לביהמ"ד ויוצא אחרון... ואז  
אחרי חודש... בבת אחת בום טראח!!!! ואיננו!!! אני  
מוצא את עצמי בצניחה רוחנית טוטאלית ה"י... ואז 

יזוק לחודש ימים ושוב טראח... מה שוב אני מתחיל ח
ויתרוצצו  רבקה...  כמו  מרגיש  אני  שלי??  הסיפור 
אני   מי  אז  בבטני...  גויים  שני  בקרבה...  הבנים 

 האמיתי?? המלאך או הגלח?? 

דן זה פעמון!!    זה הכרטיס ביקור של דן!!!אז הנה...  
יום אחד ה' מזמין ממך "עשה טוב..."   גלינג...  גלינג 

ה'   אחד  אריה  ויום  גור  זה  דן  מרע..."   "סור  מזמין 
מקוטב   בלזנק מזנק מן הבשן.. הוא מומחה  מזנק!!!! 

לקוטב... חוץ מזה... עוד אחד מהמאפיינים של דן...  
לא   הוא  הדין!!!  לעיקר  נצמד  כלל  בדרך  שהוא  זה 
להחמיר...   הלוקסוס  את  לו  אין  להחמיר!!!  מחפש 
את   בלשרוד  מושקעות  מידי  יותר  שלו  האנרגיות 

בנימין כל כולו חבוק   וכאן מגיע בנימין!!!היהדות!!!   
והוא   היום...  כל  עליו  חופף  ה'...  ידיד  בה'...  ודבוק 
לא  יודע שקיים משהו אחר... הוא מצידו  לא  מצידו 
מבין למה לא להחמיר... אם אפשר להחמיר אז למה  

לך תסביר לו שדן לא גר )להקל... מה זה הקמצנות הזו??  

כמוהו. ספיגהבירושלים  בכוננות  נמצא  הוא  שייך  (  ..  בנימין 
לחבורה של הגה"צ צבי מאיר שליט"א וגם את הנגן 
קדוש   הוא  פרש...  הוא  מזה  גם  לו...  היה  שפעם 
בתפילה  והתלהבות  וטהרה  קדושה  כולו  מרחם.. 

 ובלימוד... כי מה יש לנו בעולם חוץ מזה...  

איתו!!!  נפגש  דן  אחד  בחיזו)  ויום  כעת  נמצא  דן  גם  ק  כי 

ובטעות דן פלט (  עצום בעבודת ה' והוא אפילו עוקף את בנימין
לבנימין לאיזה תהומות עמוקים הוא לפעמים נופל... 

 אתה קולט איזה פיצוץ קרה שם??? 

ממחננו.  טמא  צא  הבנין..  באמת  אותו  גירש  בנימין 
 אז זהו שלא!!! רשע... 

ה'...  מותר   ידיד  כן... אתה  דן!!!  לבנימין לדעת שיש 
נמצא   דן  שלך  שחבר  לך  תדע  ה'...  של  שכן 
יומיומיות שאתה לא חולם עליהם!!!   בהתמודדויות 
לצבור   לשאוף  בנימין!!   שיש  לדעת  צריך  דן  מאידך 
ויום   נפילות  שפחות  וכמה  התגברויות  שיותר  כמה 

צרי בנימין  בנימין...  של  לסטריליות  להגיע  ך  אחד 
רק   שם  שיש  סגור  בשיכון  לגור  להמשיך  תמיד 
גם   לגור  לעצמו  להרשות  יכול  דן  ואילו  חרדים... 

 בפריפריה... הוא בלאו הכי צריך ללבוש שחפץ... 

ניסיונות ועם תנודות   רוצה אותם עם  יש כאלו שה' 
   כמו דן!!! קוטביות 

לגמרי   בה'  דבוקים  אותם  רוצה  שה'  כאלו  כמו  יש 
   בנימין!!!

כאלו   יציבה  יש  רוחנית  בשלימות  אותם  רוצה  שה' 
 כמו יוסף!!! לגמרי 

ויש כאלו שה' אוהב לראות אותם מידי פעם שבים 
 בתשובה כיהודה!! 

האישית...  בהתמודדות  רק  לא  שזה  כמובן  עכשיו: 
בתחום  גם  ביטוי  לידי  בא  זה  אחד  יום  סו"ס 
גדלו   ויהודה  ויוסף  ודן  בנימין  אחד  יום  ההשפעה!! 

ומש  מחנכים  מחנךפיעים..  ונהיו  הבנים   בנימין  את 
לצאת  זה  מה  אברכים...  להיות  שחחחייבים  שלו 

זהו!!   תורתו אומנותו!!!!  יש  לעבוד...?? אסור!!!  לדן 
הוא    גישה מתמודד...  למצא  לנוער  שיודע  היחיד 

לארגן  יצליח  הוא  שלנו...  המבולבל  לנוער  מסילות 
דווקא בנימין  )לבחור איזה עבודה טובה בתור תעסוקה 

דור    יוסף מגדל (  מורחק מכאן... מה הוא מבין בהתמודדויות...
ישרים מבורך של קדושים ופרושים ונוטרי ברית... על  

הקודש!!!   יהודהטהרת  בנים   ואילו  של  דור   מגדל 
גם  אותם  אוהב  שה'  שיודעים  כאלו  לה'!!! 

כשלפעמים הם מתלכלכים... ושבע יפול צדיק וקם...  
ואם כבר דברנו על חינוך... אז בתחום החינוך יש לנו 

הוא המלמד תינוקות    שמעוןאת לוי שמעון ויששכר...  
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קנאי!!  הוא  שארף..  הוא  שמעון  כי  האידיאלי!!! 
צעי וחד!!!  ברור  מאד  קו  יש  צריכים  לשמעון  רים 

הגישה   דווקא  לכן  כתער...  חדה  השקפה  דווקא 
התוקפנית והקנאית היא הכי טובה לצעירים... זרוק  

בתלמידים...   לוי!!! מרה  את  יש  הוא    מאידך  לוי 
התורה  המקורי!!  האברך  הוא  לוי  התורה!!  עמוד 
זה   חינוך  כי  בחינוך!!!  נוגע  לא  עצמו  לוי  בעצמה!! 

לא   דווקא  ולוי  הנגשה...  אמת )מנגיש!!!  כבר  תורת 

ובלי  הפשטות  בלי  שהיא...  כמות  התורה  בפיהו...  הייתה 

תלמידים (  פרשנויות  שני  יש  ללוי  מה??  רק 
להם   קוראים  וזבולון מובהקים...  שהם    יששכר 

קדימה   אותו  משווקים  הם  לוי...  של  הרגלים 
ליששכר יש גישה...  ומתרגמים אותו לפרקטיקה...  

תורה של לוי ולהנגיש יש לו כלים איך להרביץ את ה
שלב   עוד  כבר  זה  זבולון  ואילו  לארץ...  אותה 

 בפרקטיקה התורנית ואכמ"ל...  

   נו... קורא יקר: אז איפה אתה מוצא את עצמך???

יש את מי שנמשך  זה מאד מצוי!!!  בבית המדרש 
  זה לוי!! לעסק התורה בעצמו!! לימוד לשם לימוד!! 

ל תלמ  הרבצת ויש מי שנמשך  והעמדת  ידים תורה 
ויש את השותף של יששכר... זה אותו    וזה יששכר... 

אחד איש צוות שמלווה את הבחור בשידוכים... או  
לחילופין להתעסק בצדקה  לו... או  מבין מה חסר 

כן... פעם עסקנות זו )הטהורות...    עסקנויותוכל שאר ה

שלא   ארצות  שהעמי  עד  קודש!!  של  לעסק  כינוי  הייתה 
יה... יותר נכון עד שאנחנו גרשנו את  מתבטלים ללוי השתלטו על

 ( זבולון מבית המדרש וקראנו לו בעלבת...

 -- 

שצורת  משפחה  יש  חיים...  לסגנון  נעבור  כעת 
זה   במועט...  הסתפקות  של  בסגנון  היא  החיים 

כלל החינוך של   וזבולון...בדרך  ויששכר  זה   לוי  לוי 
פת במלח תאכל ועל הארץ תישן... יששכר רובץ בין 

ם וזבולון בכלל חי בגלות הרחק מהבית...  המשפתיי
נראה   הבית  טוב...  שחיים  בתים  יש  זאת  לעומת 
שיהיה   להם  חשוב  טוב...  טעם  להם  יש  מטופח... 

ונעים...   טעים  שיהיה  ומכובד...  שבט  מלכותי  זה 
כן!!    אשר!!!  בהנאות!!  שטייגן  עושה  אשר  שבט 

לו   שיש  מי  אשר...  בשבט  מתאפיין  די  שלנו  הדור 
נאות... אז שבט אשר... עיקר עבודת ה' שלו  נטיה לה

לחמו"  ה"שמינה  של  מהמקום  דווקא  מגיעה 
יתן   כזו    מעדני וב"הוא  שיש  מאמין  היית  מלך..." 

עבודת ה'? היית מאמין שיש שבט שהתפקיד שלו 
זה  ה'  שהעבודת  שבט  ויש  במועט  להסתפק 

 במלכותיות ויופי וגישמאק והרבה הרבה שמן?? 

נפרט... אבל לפחות נדע שיש  לא נכנס לזה... לא   
 י"ב שבטים!!!! 

--- 

הוא בחיים לא יקרא   ויש את נפתלי שהוא שמרן!!!! 
את העלון שלי... כי מאיפה הוא לוקח את הרעיונות  
שלו?? נפתלי הוא אולטרא שמרן!! הוא  יצמד למה 
למנהגים  יצמד  תמיד  הוא  מרבותינו...  שקבלנו 

י יששכר...  לעומת זאת  בינה שנהגו אבותינו..  ודעי 
 לעיתים... ליששכר יש הרבה חידושים...  

אם היום אנו דתיים שומרי מסורת  זה שני שבטים!
ארון   ותכל'ס...  נפתלי.  של  השמרנות  בזכות  זה 

 הספרים היהודי הענק זה בדר"כ יששכר...  

נפתלי   לכן  סוד!!!  איש  צנוע...  מאד  גם  הוא  נפתלי 
אם   כי  שלא...  בטח  מרשים...  לא  כלל  יום בדרך  אני 

ואילו   זה...  את  תדע  השכונה  כל  ותיקין  אקום  אחד 
נפתלי עושה הכל בשקט ונותן לאחרים את הקרדיט... 
כן... צריך לדעת שיש שבט שמתאפיין דווקא בצניעות 
ופנימיות האפיינית ליהודי!!! ומצד שני יש את יששכר  

 וזבולון שמתאפיינים דווקא ביחצנות ובשיווק... 

רתי פחות או יותר על כולם... חוץ  ואם שמת לב.. דב 
 מראובן!!!  

כן... ראובן זה השבט שהכי קשה לפענח אותו... וככל  
ומרוב    הוא בכור!!! הנראה הסיבה היא: בגלל שראובן  

שהוא בכור אחראי למעלה מכולם אז הוא פחות בן!!!  
מה  אביו...  לצד  העומד  הוא  פרטי...  כח  כ"כ  לא  הוא 

ואדרבה...    זה בכור!!! בן  שכן המאפיין העיקרי של ראו
הוא   לפעמים  אישית...  אחריות  לוקח  שהוא  מרוב 
וזו  במחלוקת...  פותח  או  לידיים  החוק  את  לוקח 
נקודת הסיכון שלו!! ומזה הוא צריך להיזהר!!! ואגב:  

ראובן וגד שניהם ) לראובן יש שכן ושותף שנקרא גד  
הירדן ששניהם  (  בעבר  ביניהם  המשותף  והמכנה 

ת!! רק אצל ראובן זה אחריות אישית!! לוקחים אחריו
זה  גד  ציבורית...  אחריות  זה  אדרבה...  גד...  ואצל 
כוחו   כל  להנהגה!!  מציית  הכי  ממסדי!!!  הכי  השבט 
חיל   כמו  ולציית  מגבוה  הוראות  בלקבל  בגדודיותו!! 
ממושמע... לעומת זאת ראובן זה ההיפך הגמור.. זה  

אישית!!!!   בעלמא)אחריות  דוגמא  בתור  יקנה  רק  ראובן   :

להפעיל   ינסה  גד  ואילו  על שבת...  מתוך אחריות אישית  מצברים 
מאבק ציבורי נגד רשתות שמחללות שבת וכדו'... שניהם חותרים  

 ( לאותו מקום רק זה באישי וזה בציבורי...

 ---- 

את  לדוגמא  ניקח  בא  ההתלמדות...  בשביל  כעת... 
שבט הנושא של פגעי הטכנולוגיה!!! בא נראה איך כל 

 ניגש להתמודדות היומיומית הזו... 

לא רואה פה בכלל הנושא...    בנימין נתחיל מבנימין!!!  
מה עובד ה' צריך קשר עם העולם החיצון...?? בשביל 
צריך   לא  עיתון  גם  פלאפון??  צריך  ישיבה  בחור  מה 
לקרא... רק תורה ועבודת ה'... בנימין זו ההנהגה של 

המיזינ האידיאלי!!  ישיבה  הרבש"ע..  הבחור  של  יקע 
 חופף כל היום...  

את   יש  יוסף!!!אבל  של  כזה   הגישה  לא  הוא  יוסף 
המזי'ניקע כמו בנימין... הוא כן מכיר עולם... יודע מה 
מהלך  מוביל  הוא  זה  בגלל  ודווקא  ניסיונות...  זה 
נוקשה ובלתי משתמע... אסור לנגוע בזה!!! נקודה!! 

לאלת מהקהילה  מסולק  מכשיר  עם  שימצא  ר... מי 
זה שנוטל את    וכאן שמעון הואנמחק מכתפי האפוד...  

חרבו וישבור את האייפון ויעקב אבינו יתנער ממנו... 
ביקורת ) כמו  הוא  שמעון  שמעון!!  עם  מסתדרת  לא  ההנהגה 

חיצונית!!! כמו פרקליטות!! הוא מבקר את המערכת בעצמה כמו  
יוסף מכניס   קונטרה... ולכן הוא אנטי ממסדי... יעקב כועס עליו...

אותו למשמר... משה לא מוכן לברך אותו... אבל יצחק אבינו דווקא  

נפתלי גם מתנגד    כאן מגיע נפתלי!! ו (  מגבה אותו...
מגיע  זה  אצלו  אבל  אלו...  למכשירים  בתוקף 
של   המחשבים  גם  מצידו  לגמרי...  אחר  ממקום 
גם  תפילות...  זמני  של  והמסך  החכמה  אוצר 

כי   לא קבלנו מרבותינו! לא אותם צריך להוציא. 
 שמענו ולא ראינו.

יהודה?? זאת  מוביל    לעומת  גם  אמנם  יהודה 
הנהגה  זו  יהודה  אבל  בנושא...  עיקש  מאבק 

ההולכים   השילוח  "מי    בנחת..."שנקראת 
לכן  נפילה!!!  של  לאפשרות  מודע  יהודה 
בתשובה...  תחזור  תשובה!!  תובע  יהודה 
את   תזרוק  חיזוק...  עצמך  על  תקבל 

ואזהאייפ אחיך.    - ון...   מגיעים  יודוך  וכאן 
  לוי ושוקדים מול הרבה הגדול    יששכר וזבולון

הם מובילים בזהירות כל מיני על פתרון!!! וכאן 
בצורה  למייל  גישה  של  טכנולוגיים  פתרונות 
מבוקרת וכו' וכו'... לוי הוא הדעת תורה!!! יששכר 
וזבולון הוא האיש מקצוע שמגיע  הוא המתווה! 

לדן...ל...  לזה בפוע לשם    וכאן אנחנו מגיעים  דן 
שינוי מבין לליבם של אלו שנופלים... ודן מאסף 
ושולח  שנפל  עליה  הבן  את  מחבק  דן  אותם... 

שיורד )דן  -אותו עם ספינה משוריינת בנהר היר
עד שיגיע לים המלח שכולו בנחלת יהודה... (  מדן

שם יהודה מחכה לו עם מסוק חילוץ ויהודה יקח  
לשי יפול אותו  ששבע  לו  ויגלה  שבע  בבאר  קום 

וקם...   פה  צדיק  הוא  אשר  אשר!!!  מגיע  וכאן 
האדום!!! שאנחנו מצידנו מנדים אותו...    הסדין 

ינון ) יבא  כי  עד  אותו  לנדות  נאלץ  הוא  (  ואנחנו  אשר 
אשר  יודע     מכיל את כל כלל ישראל!!! מאשר!!!  

ה כן...  חי...  יוסף  עוד  הזה -להתנבאות  יוסף 
שלשם שינוי כן נפל במצרים... והוא ח"ו כן נמחק  
מחוק   כבר  הוא  ואצלכם  האפוד  כתפי  מבין 
לגמרי... אבל לא!! עוד יוסף חי... עוד אבינו חי... 
עם ישראל חי... ולכל יהודי יש ניצוץ אלוקי וצריך 

אותו...   ולהכיל  אותו  מא לקרב  אנחנו  ד  ומזה 
גם אם אנחנו יודעים שאשר צודק...    מסתייגים!!!

אבל אסור לנו לגבות את את זה... אין ברירה!!!  
אלו...   בנושאים  ונוקשה  נחוש  קו  חייבים  אנחנו 
אבל!!!! מה שכן נדרש מאיתנו לדעת שגם אשר  
קיים וסו"ס ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא...  
כל  של  חלקי  מדגם  לפניך  הנה...  בקיצור: 

יותרהשבטי או  פחות  את  ...   ם  תחפש  כעת 
מתחבר...    עצמך!!!  הכי  אתה  שבט  לאיזה 

איפה אתה ממקם את עצמך... ובינינו... כעת  
הזו...   החלקית  המפה  את  שקראת  אחרי 
כולנו בני   האם אתה מוכן להבין שתכל'ס... 
כל  את  צריך  ולמעיישה  נחנו  אחד  איש 
הקצוות האלו?? ושלא תבין: זה לא סתירה 

צרי במשבצת  שאתה  להתבצר  להמשיך  ך 
ובשבט שלך עם כל העוצמה... אבל לפחות 
להבין שיש צורך הכרחי גם בצד המקביל?? 
צריך   אחד  שמצד  להבין  מסוגל  אתה  האם 
מיד   הוא  שחוטא  שמי  ובנימין  יוסף  את 
שני  מצד  ואילו  האפוד...  מכתפי  נמחק 
מוכרח להיות פה מישהו שיזכיר לו "ואפילו 

הסתרה   שבתוך  ה' בהסתרה  נמצא  שם  גם 
אני חושב שיהודי!!!! יהודי אמור  יתברך"??? 

מותר לנו מידי פעם לזכור  להבין כזה דבר!!!!  
שהיהודי שמוביל מהלך שונה ממני בעבודת 
של   בבית  מיטה  מחכה  לו  שגם  לזכור  ה'!!! 
לגמרי  אותו  לזרוק  לי  ואסור  אבינו...  יעקב 
אותו  ולמכור  ועקרבים  נחשים  מלא  לבור 

 למצרים...

 כולנ בני איש אחד נחנו!!!!  
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 לבקרים אצמית כל רשעי ארץ... פרק ב'... 

בשבוע שעבר נעצרנו בשיא המתח... עם קובי הגברתן ש"הרים" שרוול כוסות לאבריימי משיעור א'... אבריימי תבע אותו לדין  
תורה... וכעת אבריימי מחפש עדים משיעור ב' שנוכחו במקום שיסכימו לבא ולהעיד על מעשיו של קובי... בינתיים נעצרנו 

 בשלב שהם רועדים מפחד ומסרבים לעת עתה להעיד!!!!
 --- 

בקול רם לעיני כל זה היה מחזה נורא!!! עומד לו אבריימי משיעור א' ומצליב מבטו מול אהרן ודודי משיעור ב'... פונה אליהם  
הישיבה... ביקשתי מכם לבא ולהעיד לי ואתם לא מסכימים!!! אם ככה: אני מזמין אתכם כעת לבי"ד ושם אני אשביע אתכם... 
כן... יש זכות כזו!!! אם אני יודע על עדים שיודעים בשבילי עדות ולא מוכנים להעיד... יש לי רשות להשביע אתכם בבית דין 

השנים החוירו כסיד... עיני כל (  דהיינו כפירה בשבועה שנחשבת לשבוע )... או שתודו ותעידו לי או שתשבעו לשקר  ולהצמיד אתכם לקיר
הבחורים ננעצו בהם... הראש ישיבה עשה את עצמו כאילו הוא לא שומע והמשיך ללמוד... אמנם במסתרי לבו הוא דווקא עודד 

וברכוש של השני צריך פה חיזוק דחוף!!! אבל כעת הראש ישיבה קצת נכנס את ה'בירור' שנעשה כאן... הזלזול בדיני ממונות  
ללחץ. כי אבריימי כעת עבר להילוך של שבועה. זה קצת מלחיץ!!! אבל בשלב זה כבר א"א להחזיר את הגלגל אחורה!!! תכל'ס... 

פעולה... אבריימי לא ויתר...    קובי עומד מולם ומסתכל להם בעיניים מזרות אימה ומסמן להם!! אבוי לכם אם אתם משתפים 
  מתן עדות!!! נו... תכל'ס... מה החלטתם?? אני חוזר לבי"ד ואני רוצה לדעת מה אני אומר... האם להזמין אתכם לבית דין בשביל 

   שבועת העדות!! או בשביל 
. מה עשינו לך?? מה  החברותא משיעור ב' לא ידעו מה לעשות עם עצמם... אחד מהם ניגש לאבריימי בשקט: תעשה לי טובה..

נפלת עלינו?? למה אתה מתעלל בנו?? כן... אנחנו מפחדים מקובי... יש לו פה קשרים בשכונה עם כל העסקנים... הוא גם איים  
עלינו שהוא יתפור לנו תיק ברישום לישיבה גדולה... לא יקבלו אותנו בשום ישיבה... אבריימי ראה את המצוקה שלהם ונו... בא  

 ( סו"ס אל תשכח שהיו שם לפחות שמונה בחורים משיעור ב'...)אחר...  הוא עבר לרשימה השחורה השניה... ננסה מישהו  
דובי וצביקי ישבו להם בספסל הימני... והם כבר שמים לב שאבריימי מתקרב לעברם... אוי אוי אוי... הם ניסו ללמוד ככה בקול... 

אבריימי לא ויתר!! כן... גם אתם הייתם שם!!! אני מבקש מכם לבא ולהעיד... לדובי    אבל(  סוג... סוג של "אל תפריע לנו באמצע הסדר")
לא היה כח להתחיל להיכנס להסלמה הזו... אין לי כח עכשיו שכל הישיבה תסתכל לכיוון שלי וקובי עוד מעט יגיע גם אלי... 

מה אתה מדבר... הופה!!!! שמעתם?? הוא נשבע...  עזוב אותי... לא יודע עלאני נשבע לך שלא ראיתי כלום!!!  תקשיב אבריימי: 
נשבע שלא היו דברים מעולם! תזכרו!!! אבריימי ראה שזה לא תכל'ס... סו"ס לאף אחד אין עניין להכשיל סתם אנשים בשבועת 

כן... מי זה הח ברותא אהרן  הפקדון... אבריימי יצא בסערה מהישיבה והלך לבית דין... אחרי חצי שעה מגיע שליח בית דין... 
יכול להצטרף??  ואני  קובי...  קולו הבוטח של  ואז נשמע  עדות או לשבועת הפקדון...  או למתן  דין מזמין אתכם  ודודי... בית 
בשמחה!! אמר לו שליח בית דין... הם הלכו בצעדים כושלים וקובי איתם... קובי הסביר להם בדרכים השמורות לו שחסססססר 

 חרי שלוש דקות  הם הגיעו לבית דין... לכם... אתם גממממורים... א
כולם יודעים שיש כעת שני בחורים שהם בדרך להישבע שהם לא יודעים כלום!!!!   ולבנתיים בישיבה!!!! הישיבה כמרקחה... 

ואז לפתע!!!! לפתע קמו שני בחורים נוספים משיעור ב'... עד עכשיו הם הסתודדו ביניהם בלהט ולפתע הם קמו בסערה... רצו 
כן!!! היו  -כיוון הראש ישיבה... וסיפרו לו עם דמעות בעיניים... הראש ישיבה... קובי כעת לא כאן... ו... ואנחנו רוצים לספר של

דברים מעולם!!! זה נכון!! אבריימי צודק בתביעה שלו. קובי באמת גזל ממנו את השרוול כוסות מול העיניים שלנו. ומה קורה  
אן והוא מגיע אלינו... מה אנחנו עושים?? האם גם אנחנו נעשה שקר בנפשנו ונעיד שלא היו דברים אם עוד רגע אבריימי חוזר לכ

 מעולם??
הראש ישיבה הזדעזע עד עמקי נשמתו!!! מה... אתם בעיניים שלכם ראיתם?? ו... ואתם רוצים להגיד לי שאהרן ודודי שכעת  

 ? הראש ישיבה כמעט התעלף..הלכו לבי"ד... גם הם ראו... ובכל זאת הם נשבעים לשקר?
 אז רוצו!!!! רוצו מהר מהר לבית דין... תתפסו אותם לפני שהם נשבעים לשקר... 

הם יצאו בריצה לכיוון הבית דין אבל הם פספסו ברגע!!! לפני שניה אבריימי השביע את אהרן ודודי מול בית דין... משביע אני  
הזה   כן... מה קרה? אתכם... ואמרו אמן!!! ופה!!! בדיוק בשלב  הם הגיעו מתנשמים ומתנשפים... ראש בית דין שאל אותם: 

 מאיפה באתם?? למה אתם כ"כ דחופים ומבוהלים??  
להישבע   מוכנים  לא  ואנחנו  ראינו בעיניים שלנו...  גזל!!!  קובי  כן!!!  אנחנו מעידים שאכן  ואמרו:  ושלוימי פרצו בבכי  מוישי 

ה' שנעשה כאן... בכפירה בשבועת הפקדון... ולכן אנחנו שנינו מעידים שבעינינו ראינו    לשקר... אנחנו גם לא ניתן יד לחילול
 שקובי גזל את השרוול כוסות מאבריימי... 

ברגע שהתקבלה עדות גמורה בבית דין שקובי גנב... כעת מתברר שאהרן ודודי שלפני רגע   והמקום נהפך לחרדת אלוקים!!!! 
י... הם עברו על שבועת הפקדון!! וכמובן שגם קובי עצמו קפץ פתאום ונשבע שהוא לא שלח ענו אמן ל"משביע אני" של אבריימ 

אגב... הוא סתם נשבע... אף אחד לא ביקש ממנו... עקרונית א"א בכלל לחייב אותו שבועה... אבל על זה נאמר עבירה גוררת  )יד... וזה שבועת ביטוי!!!  

עמד בבית מדרש ונשבע שלא היו דברים מעולם...?? זה אמנם לא שבועת ביטוי... וגם  רגע... ושלוימי... זוכר ששלוימי נ  (  עבירה
 , אבל זה בהחלט שבועת שקר!!! בקיצור: בלגן שלם!!!  (כי אבריימי לא הספיק להשביע אותו והוא הקדים אותו)לא שבועת הפקדון 

אבל הוא (  אין כאן כפל כי מדובר בגזלן ולא גנב) כעת קח דף ועט ותרשום: קובי החתן הראשי... התחייב כמובן שרוול כוסות,  
התחייב להוסיף חומש ואיל אשם בערכך מן הצאן על שבועת ביטוי!!! לעומת זאת שלוימי שנשבע בישיבה שבועת שקר... הוא  

את המצב    התחייב מלקות... ואילו אהרן ודודי שנשבעו שבועת העדות... הם התחייבו קרבן עולה ויורד... בי"ד מיד שלחו לבדוק
הכלכלי שלהם... אז דודי שאין לו גרוש על הנשמה... התחייב מנחת חוטא... מה שנקרא דלי דלות!!! עשירית האיפה סולת ללא  
שמן וללא לבונה.. ואילו אהרן שלאחרונה נהיה בעל קורא בכמה בתי כנסיות... לו יש טיפ טיפה כסף... ולכן הוא לא נידון בדלי  

כלומר: עולה ויורד מתחלק: עשיר נותן כבשה, )ומר: הוא יצטרך לתת שתי בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת,  דלות אלא בבינוני.. כל

 בקיצור: זו הייתה פרשיה מטלטלת..  ( שני בני יונה, והדל מביא עשירית האיפה, והוא נידון בבינוני -בינוני
בראש מורכן... ומשם הוא נסע לירושלים להקריב את האשם... אהרן קובי כבר לא יכל לחזור לישיבה!!! הוא דבר ראשון השיב את הגזילה  

הוא עם האיל והם עם הבני יונה... הם לא דיברו... הם רק הסתכלו אחד   ודודי העדיפו לנסוע בנפרד מסיבות מובנות... אבל הם נפגשו שם!!! 
שיבה התעורר חיזוק עצום בדיני ממונות... בחורים התחילו על השני בעיניים מבינות!!! הם הבינו שנפל דבר... מה שהיה כבר לא יהיה... בי

כמה פסי עוגה... זה לקח עשר גלילים...   להגיע בזה אחר זה לראש ישיבה... כל אחד ווידוי האישי... זה שבר קיר גבס לפני חודשיים... וזה הרים 
חזר לישיבה ותפס את עצמו לידיים... דבר אחד היה ברור לו:    אבריימי אמנם חזר לאלמוניותו... חזר להיות בחור שקט... אבל גם קובי יום אחד

אני תופס את עצמי לידיים... הוא החזיר את המפתחות ואת הפה הגדול. נהיה שקט וכנוע והתחיל לשבת וללמוד ברצינות... הראש ישיבה 
       ן...  תקווה שעד הקיץ הקרוב נוכל כבר להגיד עליו שהוא עשה שינוי דרמטי ופנים חדשות באו לכא
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 בקרוב ממש
 מרכיבים ממשלה!!!! 

בחלוקת  עסוקים  ישראל  במדינת  אלו  בימים 
ותפקיד  הנחשקים  המשרדים  ובחלוקת  השלל... 
סביב   שלם  ומתן  משא  ונערך  הבכירים...  השרים 
הרכבת הממשלה... מה פירוש הרכבת ממשלה??  
יהיה   מה  הממשלה!!!  מורכבת  תהיה  ממה 

מי יקבל    המרקם שלה... מה יהיו יחסי הכוחות??
הפירורים??  את  יקבל  ומי  סמכויות  הרבה  הכי 

 ואכן כל אחד מושך לכיוון שלו וכו' וכו'... 

פוגשים  גם  אנחנו  היומי  בדף  אלו  בימים  בדיוק 
תפקידים   חלוקת  יש  שם  גם  ממשלה...  הרכבת 
שליטים   מעשרה  לחכם  תעוז  "החכמה  ושרים... 

 שיהיו בעיר"!!! מי זה העשרה שליטים??

הגמ': שתי   אומרת  אזניים!!  שתי  עיניים!!  שתי 
ידיים! ושתי רגלים! ברית קודש! ופה!! אומר הר"נ  
במקום: שהאברים האלו נקראים שליטים "שהם  
שולטים באדם לפי שרוב מעשי האדם נעשים על  
חשובים   הם  אברים  הרמ"ח  כל  כלומר:  ידיהם..." 
מוקד  עיקר  עדיין!!!  אבל  ביטוי...  להם  ויש 

של בעשרה  זה  במילים ההשפעה  האלו...  יטים 
הכנסת   את  מזכיר  מאד  מאד  זה  אחרות: 
והממשלה... כל אחד מהמאה עשרים ח"כ שנמצא  
אבל   מה...  במידת  השפעה  לו  יש  באופוזיציה 
עדיין!! עמדת ההשפעה נמצאת בממשלה!! ובא 
נראה... בא נראה מי ירכיב ממשלה ומי יקבל את  

 התיקים הבכירים ביותר... 

ק עיר  בבקשה...  עיר  אז  מעט...  בה  ואנשים  טנה 
רמ"ח  זה  מעט  בה  ואנשים  אתה  זה  קטנה 
איברים... וכעת צריך להחליט מי ירכיב ממשלה... 
מי יהיה בראשות הממשלה!!! האם המלך הגדול 
שהוא  וחכם  מסכן  הילד  או  הרע...  יצר  שנקרא 

הטוב...   נלחמים  )היצר  כולם  כי  וחכם  מסכן  ילד  הוא 
מסביב הפיתויים  כל  שיש   נגדו...  מראים  לו...  לועגים 

להם מה להציע יותר ממנו... אבל בסופו של דבר תמיד  
לעצמך את רשימת (  מתברר שהוא צדק וכעת קח 

כאן   שהוזכרו  ביותר  הבכירים  התיקים  עשרת 
מקודם ב' עיניים!! ב' אזניים!! ב' ידיים!! ב' רגלים! 
ברית! ופה!! תעשה לעצמך סקיצה ראשונה... מי 

א... יש אחד שהעיניים!!! קשה לו  בכיס שלי ומי ל
תיקים  השתי  את  לקבל  רוצה  אני  העיניים!!  עם 
אם  תלחם!!  אם  ואפשר!!!  האלו...  הבכירים 
ומתן...  במשא  שלך  על  תעמוד  אם  תקשיח!! 
האחרונות  השנים  תוכל!!!  וגם  עשה  תוכל!!! 
בפוליטיקה הוכיחו שאפשר להיות עז פנים... אם 

יכול אתה  שלך...  על  עומד  תיקים   אתה  לקבל 
שבכלל לא מגיעים לך... כן... הוי עז כנמר נאמר על 
זה!!! אם רק תתעקש תוכל!!! אני חושב שהפה!! 
פה זה התיק הבכיר ביותר... זה תיק האוצר... יש 
תתעקש   הידיים...  על  שליטה  דחוף  שצריך  אחד 
שחייבים את  כאלו  ויש  זה...  זה... תעמוד על  על 

קדו על  לשמור  האוצר!!!  זה תיק  קדושה  שה... 
להיות   רוצה  שפע...  רוצה  אתה  האוצר...  משרד 
המשביר...  הוא  יוסף  להיות  רוצה  מצליח...  איש 
תיק  על  תתעקש  יסוד!!  על  שליטה  צריך  כאן 
ואל תשכח...  הסוף...  זה עד  תעמוד על  האוצר... 
הזמן  כל  לנו  יש  בשמירה...   להירדם  אסור 

צר הרע  אופוזיציה לוחמת שנושפת בערפנו... יש י
הוא  שליטה  תופס  לא  שאתה  רואה  הוא  שאם 
עלול לפרק את הממשלה ולקחת את הכל לעצמו..  
אתה חייב לתפוס את המושכות חזק חזק!!! אין  
ברירה... אתה חייב לגלות מנהיגות..  ואל תשכח  
שאם ח"ו קורה איזה פשלה.. על זה נאמר: החכמה 
תעוז לחכם מעשרה שליטים שהיו בעיר... החכמה 

 תשובה ומעשים טובים... עיין נדרים לב: זה

 



“ 

 

 הפיצוץ בכניסה לירושלים...

 בשבוע שעבר סיפרתי כאן בגיליון שהוצאתי את הנעל בתור סמארטפון...  
אודות טעות לשון שהשתרבבה בין בתרי הדברים שהיה נשמע כביכול נימה  באתי בזאת  

מפוייסת ביחס למחזיקי המכשירים למיניהם...או חלילה מתן לגיטימציה להחזיק מכשירים  
מקום!!!   להם  שיש  נעליים  כמו  וזה  לזה  היתר  הוראת  יש  כאילו  כשרים,  וחלילה  שאינם 

אי שהמכשירים האלו אסורים בתכלית!! ומרוב  לא התכוונתי ולא עלתה על לב... בוד  וחס!!! 
ככל הנראה הסיבה שהשתרבבה כזו נימה...  )  הסאטירה שבמאמר לא שמתי לב לנימה המוטעית...

מרגיש כביכול צורך  ברגע שבן אדם עושה פעולה חריגה שיוצאת מישובו של עולם הוא    בגלל שהוצאתי נעל!! 

ואני מוסר מודעא שחלילה וחס!!    (לאזן את הרושם התדמיתי... אבל זה לא מתיר.. אפילו לא לטעות בזה!!
אנא... והייתם נקיים מה' ומישראל... ישובו לי יראיך ויודעי עדותך... אל תחשדו בי לרגע...  

 הכל היה רק כליצנותא דע"ז..
 הזה... האם מותר או אסור...  אבל אם כבר מדברים על הנושא  ---

בא נחדד את הדברים... האם מותר להחזיק מכשיר מוגן או לא?? אז יש משפט שנקרא  
"היתר לצורכי פרנסה", ואני טוען בתוקף שזו בדיחה!!! גם אם עקרונית קיים כזה היתר...  

א מכיר  הוא לא רלוונטי.. כי ההגדרה של "צרכי פרנסה" היא מטריה יותר מידי רחבה שאני ל
 אחד שרצה אייפון ולא הצליח לארגן לעצמו היתר... זו חותמת גומי לכל דבר...  

 אז עזוב.. אין באמת היתר של צרכי פרנסה... אז מה כן יש??  
לו אייפון... ואני מבטיח לך    יהיה אייפון    רוצהמי ש   רוצה ולא רוצה!!!! יש היתר אחד ויחיד:  
לו... וגם אם    לא יהיה  שלא רוצהומי    (גם מצוה על הדרך...ואולי זה יהיה  )  שיהיה לו גם היתר...

יתהפך העולם זה לא יהיה לו כי... כי הוא לא רוצה... ראית פעם יהודי שלא רוצה משהו...??  
תסמוך עליו!!! מי שלא רוצה אייפון לא יהיה לו נקודה!! ומי שכן רוצה יהיה לו נקודה!!!  על  

  --יהיה לך... לא תרצה  --מתחיל ונגמר בך!!!  תרצה אייפון זה נאמר: דחילאק... עזוב... הכל  
באיזשהו מקום כל השיח סביב "היתר לצרכי פרנסה" הוא בורח מהמגרש המאוד    לא יהיה!!! 

 מאד נרחב ש... ש... שסו"ס אני אעשה מה שאני רוצה!!!  
י דוד  אני לא מכיר אייפוניסט שלא הצליח להוציא היתר לצרכי פרנסה... לעומת זאת יש ל

רגיש... זה מאד  והיום  חוששים  )  שחחייב!!! חייב מכשיר מוגן!! הוא מנהל בית אבות מוכר 

ומה אתה חושב?? נראה לך שיש לו   (מהתעללות בקשישים לכן הוא חייב להיות מחובר למצלמות וכו'
מכשיר??? מה פתאום!!! אין לו!! איך יכול להיות שאין לו?? איך הוא הסתדר עם הרשויות?? 

!!! מי שלא לא רצה את זהיודע לענות על כל השאלות האלו... דבר אחד אני יודע: הוא    לא
אני גם מכיר ממש במקרה מישהו שבאמת באמת חייבו אותי להחזיק מכשיר  )רוצה משהו תסמוך עליו...  

   (לצורך העבודה... והמכשיר נמצא רק בעבודה ואף אחד בעולם לא יודע את המספר טלפון...
) 

בן אדם  הזמן שנבין שמעבר לנושא ההלכתי שיש כאן... מי שמחזיק מכשיר כזה הוא  הגיע  
הוא יותר אנושי... יותר טוב... יותר נקי... יותר    בן אדם אחר...ומי שלא מחזיק הוא    אחד...

שמור... אהוב יותר על אביו שבשמים... אדם הגון יותר... הפה שלו נקי יותר... מושלם וטהור 
... באיזשהו מקום המותר והאסור פה נותן תחושה שיש פה שני סירים עם  אדרבה    יותר...

שאלה לרב... סיר אחד יצא טרף וסיר שני יצא כשר... אז זהו שלא!!! זה לא מותר ואסור...  
ולא נעים... אבל מידי פעם אנחנו זה שני בני אדם!!!! תחליט איזה בן אדם אתה רוצה להיות??   

ומביישות... כל מיני פלאייערים ופרסומות שמיועדים לציבור החרדי...    פוגשים תופעות ממש מביכות
ואלו שאחראים על הדברים האלו אני סומך עליהם... מדובר בחברה משופשפים.. הם אנשי מקצוע  
חרדים שמומחים בניואנסים החרדים... הם יודעים מה מדבר אלינו ועל איזה יבלת לנגוע... וזה כתוב 

יכולות להופיע שם תמונות ש... שלא מתאימות להיראות במחוזותינו...   מחדלאבל למרבה ה טוב...  
מבחינתנו זה כמו לעשות פלאייער של בחירות   ורבש"ע: איזה מחדל!!! למען ה': איך לא שמתם לב??? 

ולשכוח לכתוב את הפתק ג' או ש"ס? איך קורה כזה מחדל?? ומה התשובה?? מי שמחזיק מכשיר מוגן  
הוא אפילו לא שם לב... הוא לא רואה את זה בעין!!!! הוא יהיה    ישות עד הסוף!!!נשחקת אצלו הרג

מונח בכל הניואנסים הכי עדינים בעסקונה החרדית... אבל לשים לב שיש פה תמונה לא מתאימה  
בעיניים!!    זה  רואה את  לא  הוא  לו!!!!  אין  זה  לא... את  זה  זה...  אנחנו  במרכז הפלאייער...  זה  ועל 

אבדן חוש בעדינות יהודית!!! מי שיש לו מכשיר מוגן הוא נמצא בתהליך    .. על אובדן חוש!!! מדברים. 
גם אם יש לו יראת שמים ואני סומך עליו שכשהוא נפגש עם משהו שלא מתאים...   אבדן חוש!!!! של 

מושגים  הוא מיד מוחק... אבל זה לא יעזור... כי הוא אפילו לא שם לב... אין לו את המינימום רגישות ל
 שפעם היו לו הכי בסיסיים ביהדות... 

 --- 

יש כאלו שטוענים שברגע שאברך החזיק   יש פה עוד נקודה שמאוד חשוב לפתוח אותה...
אייפון במשך יומיים... זהו... באותו רגע הוא מוריד את הכיפה... נוסע לחו"ל ונהיה קתולי...  

שים... לא!!! אני לא מסכים עם  אז זהו שאני לשם שינוי לא כ"כ ממהר לאבד אימון באנ
העלילה הזו!!! עכ"פ אני מקווה בשבילנו שהיראת שמים שלנו לא עד כדי כך תלויה על  

אני כן מסכים לגמרי עם אבדן חוש שהזכרתי מקודם... שזה )  כרעי התרנגולת שבצי'ק אחד הלך האיש...

אבל מה כן יש??    (וש טעם יהודי,כבר תהליך... מי שמחזיק מכשיר במשך הרבה זמן לאט לאט הוא מאבד ח 
   ומאוד חשוב לדעת את זה?? 

אני באופן אישי מכיר הרבה בני עליה!!! יראי שמים... שפעם אחת!!! פעם אחת הוא נחשף 
למשהו לא ראוי... והוא הזדעזע עד עמקי נשמתו ומיד סגר את זה וברח משם כל עוד נשמתו  

אבל מאותו יום ואילך נפתחה לפניו חזית   ת זה!!! ויש לו א בו... כי... כי יש לו יראת שמים!!! 
חדשה!!!! מאז כל יום שהוא עובר שם ליד אותה ספריה... ליד אותו__ זה קופץ לו!!! כל  

והוא נלחם ומתגבר... וכל  ומאותו יום יש לו מלחמת עולם!!!!  פעם מחדש זה שוב ניסיון...  
ות וכל מאבק... אבל לפעמים...  הכבוד לו... ויש לאבא שבשמים הרבה נחת רוח מכל התגבר 

לפעמים ברגעים של חולשה הוא לפתע נתקף בבולמוס ונכנס לשם אחוז תזזית ונופל... ואז  
הוא מרגיש מרוסק לגמרי וחוזר בתשובה בדמעות שליש... חוזר לישיבה או לכולל ומרגיש 

ואז שוב נופל    הכי רע בעולם... צם וקונס את עצמו... ושוב מתמודד... וכל יום זה מלחמה...
גמור!!!    גוי  ומרגיש  כולם עסוקים    ומשום מה על הסוג הזה לא מדברים!!! פעם בחודש 

   אז לא!!! בבחור ישיבה שהופ... ירד מהדרך והאיינגלאט שנהיה גוי גמור... 
מרגע אחד של נפילה לא נהיים גויים.. אדרבה... אני מדבר פה דווקא על אברך קדוש וטהור  

הרי מאותו  ... אבל היות וברגע של היסח הדעת נפתחה לפניו חזית...  שנשאר קדוש וטהור
נפתח לפניו חזית יומיומית שאותה אפשר היה לחסוך!!! ותחשוב שיש  יום נפל עליו תיק!!! 

שבוע שעבר    כן... אני רוצה לגלות לך סוד מזעזע:כאלו שיש להם כמה וכמה חזיתות כאלו...  
לירושלים... מקו בכניסה  פיגוע  לאוטובוס  היה  אנשים  בתחנה מחכים  ושגרתי...  תמים  ם 

ופתאום פיצוץ... אני באופן אישי מכיר כמה בני עליה שכל פעם שהם עוברים שם  
הם מרגישים שעוד רגע   מטען חבלה!!! עם האוטובוס באזור הזה הם מרגישים כמו  

ם אני הולך להתפוצץ! כן... קח בחשבון שהוא יושב לידך באוטובוס.. אתה יושב ע
סתירה  לא  וזו  בקנאות...  העיניים  על  ושומר  משניות  עם  יושב  והוא  המ"ב 
שמתחוללת בלבו כעת סופת הוריקן... כי לפני שנתיים ברגע אחד של פזיזות הוא 
נחשף שם למשהו ומאז כל פעם שהוא עובר שם מתחוללת בלבו פצצה מתקתקת... 

והפיתויים שלי.. ולפוצץ את פרץ היצרים  . או להחזיק מעמד  האם לרדת בתחנה 
בדרך כלל הוא מחזיק מעמד בגבורת ובדרך כלל זה לא מתפוצץ!!!!  ולא ליפול...   

נפש עילאית ובזכותו עוד מחבל לא הצליח להתפוצץ שם... אבל לפעמים... לפעמים  
זה כן מתפוצץ... והיסורי נפש הם נוראים נוראים... כי אל תשכח... מדובר בבן עליה  

!! ואילו המעידות הרוחניות שלו לא מתאימות בכלל לרמה מרומם לא פחות ממך! 
 ... ץ  ה ת פ ו צ זה    ,שלו... אבל מה לעשות

תחוס!!!  זה  על  זה!!!!  הניסיונות    ועל  את  לעצמך  תזמין  אל  עצמך...  על  תרחם 
כ מהר תאבד את הכיוון...  הנוראים האלו... אתה טוען שאתה ירא שמים ואתה לא כ"

אבל דווקא בגלל שאתה ירא שמים... אתה עלול בשניה אחת    אני מסכים איתך!! 
להכניס את עצמך לחזית כזו קשה... שכל האנרגיות שלך שכעת פנויות לשטייגן  
לנקז  תצטרך  אתה  האלו  האנרגיות  שכל  למצב  להגיע  עלול  אתה  ה'  ולעבודת 

סף הצדיק שכח תלמודו... כי בעל כרחו הוא היה  למלחמות האלו? לא חבל... מילא יו 
במצרים ואת כל האנרגיות שלו הוא היה צריך לנקז למלחמות היצר... אבל אתה?? 
אל תעשה לעצמך את זה... מי שמבין על מה אני מדבר... אנא... קח קרדיט!!! בתור  
טוב מאד על מה אני מדבר... תמצא את הדרך להגיע לבחור הפזיז  אחד שמבין 

 תורן... ותסביר לו את זה... ה
(ואגב: לבן עליה שנתקף בעצת היצר המוכרת והמתוחכמת: גם אני רוצה לזכות לסכל פיגועים בזה  

יעקב זה תורה!! ויוסף   התשובה בקיצור נמרץ: שאני אתגבר על היצר כמו חבר שלי שכמעט מתפוצץ?? 
נהיה   תורתו אילו כשיעקב מגיע עם את הרעב במצרים... ו לסכל מצליח   קדושתו זה קדושה!!! יוסף עם 

שמתמודד    שובע  בחור  משקל:  אותו  על  רעב..  בכלל  אין  מחבל    בקדושה במצרים..  לנטרל  מצליח 
ואילו אתה בתורה שלך משאיר את   בעולם אבל הוא מנטרל את הנפץ...  יש אנדרלמוסיה  מתאבד... 

י?? אי"ה אולי נפתח את  המחבל בג'נין שישחק קלפים עם חברים שלו ולא מחפש להתפוצץ... הבנת
    (הנושא בהזדמנות..

 --- 

ולסיום: בא נסיים עם משהו משעשע... אני רוצה לשתף אותך בדרמה נוסטלגית 
יותר  ולא  פחות  לא  שנקרא  משחק  שלי  לבית  קניתי  השבוע  בביתי...  שאירעה 

תת)    ! ! ! ס י ר ט ט  רוץ  ברק...  בבני  הזול  בפינת  בודדים  כמה  נשארו  עדיין  האחרונים  כן...  זה  פוס... 

שנה... יום אחד    30אז לדור החדש שלא ידע את יוסף... שתדעו: לפני    (בהיסטוריה...
טטריס!!!  שנקרא  הראשון  הטכנולוגי  המשחק  טרום המחשב)  פרץ  המון    (עוד  והמון 

 משפחות קנו את זה... וכמובן שרק הצדיקים והצולי"ם כמו המשפחה שלי לא קנו...  
וף לכולם זה יהיה..." "במוקדם או במאוחר "כולם עוד יכניסו את  וכצפוי... "הרי בס 

זה לבית..." ואכן יום אחד זה הגיע גם לבית שלי... ובאמת שיחקנו בו ימים ולילות...  
 אני עכ"פ הייתי אאאלוף בזה...  

ועד היום אני זוכר את הזעזוע והשאט נפש של ההורים והנהלת החידר.. מה זה   
שמ  הזה  הטמא  אוי...  המכשיר  הזה??  זמן  הבזבוז  זה  מה  יוון...  מתרבות  לנו  גיע 

יכולה לראות   אני לא  הזעזוע של אמא שלי...  זוכר את  היום... אני  עלינו  הלוואי 
ע"ה...   יושבים מכושפים מול איזה מכשיר מתכתי... אוי אוי אמא  טהורים  ילדים 

פה פעור... דבורה  איפה אנחנו היום... היום ילדים יושבים מול "מציאות מדומה" עם  
ואני זוכר שהיכרנו איזה משפחה אחת  )  יכולה להיכנס להם לתוך הפה והם לא ירגישו...

נורא נורא מודרנית שאפילו אנחנו הילדים הזדעזענו מהחומריות שלהם... שבמה זה התבטא?? שהדודה  

עכ"פ   (  כה היום... הגיעה לביקור ונתנה לכל ילד טטריס... לכל ילד!!!! אתה קולט?? אה... מי חושב כ
כעת שקניתי את הטטריס... תסלח לי... אבל הרגשתי סוג של קדושה מסוימת!! זה  
כמו החץ וקשת והסביבון שהילדים הקדושים של פעם שיחקו בו... בקיצור: הבאתי  
הבייתה!!! ומיד הפעלתי את זה... לא יכולתי להתאפק... הייתי חייב לשחק קצת... 

 ובאמת לא אכזבתי... עכ"פ ככה שחקתי עשר דקות... לבדוק את הכושר שלי...  
איזה ביטול תורה...    ואז לפתע נתקפתי במצפון אדיר!!!! ממש כארס של עכנאי!! 

תתבייש לך... לשבת מול טטריס במשך עשר דקות... סגרתי אותו במהירות ופתחתי  
קרה?? גמ' והתחלתי ללמוד... ואז פתאום תפסתי את עצמי... רגע רגע... בסה"כ מה 

כולא עשר דקות ישבתי על הטטריס... למה זה יותר גרוע מהעיתון שקראתי עשרים 
ואז לפתע קבלתי הבזק... קלטתי!!!!     שאני שומע פה את אבא שלי!!!! דקות...??  

זה  שם...  שזזו  והקוביות  הטטריס  של  הישנה  המנגינה  הנוסטלגית..  הסיטואציה 
צף לי הקול התובעני של אבא שלי אז!!!!   פתאום ויחד איתם!!!! הציף לי זכרונות... 

זמן.. איזה ביטול תורה... הקול הזה שנשמע   לך... איזה בזבוז  שמוליק... תתבייש 
צף לי עכשיו ופשוט הבריח אותי מהמכשיר   (מול הנרות כמו אתמול)  בחנוכה התשנ"ג 

   אבא שלי היקר: תנוח דעתך... יש תקווה לאחריתך!!! אבא... ורצתי לפתוח גמ'... 
שנה נזפת בי ש... מה זה המכשיר הזה וכו'... ואיך שאני מכיר את עצמי...   30לפני  

מסתמא עניתי לך משהו... מסתמא עניתי לך: אבא... מה אתה רוצה... יש את זה  
 לככככולם.. יום אחד כולם יחזיקו את זה...  

אני לא יודע מה   יום אחד כולם יחזיקו את זה...אמרתי לך ש  אז אבא יקר: אכן כן!!! 
מהטטריס    היום כמעט אף אחד לא מסתכל על זה...היה בסוף... אבל מה שבטוח  

לא נשאר כלום... אבל הזעקה שלך מנהמת לב... הותירה בי חותם עד עצם היום  
ין שומע הזה!!! שלושים שנה לאחמ"כ אני מחזיק טטריס בתור אספנות... ואני עדי 

את הקול שלך משם!!! אז יש תקווה לאחריתך... אם ככה: גם אני אעשה הכל...  
נחדיר לילדים שלנו שהמכשירים האלו זה טרף... זה ביטול  לב...  אנחנו נזעק מנהמת  

יום אחד כולם יחזיקו את  תורה... זה נגד רצון ה'... אה... יגידו לנו שחבל על הזמן...  
אבל הקול שלנו ימשיך להדהד ואף אחד לא יסתכל על זה...  א  בסייידר... יום יב   זה...

יש תקווה לאחריתך בלבבות של הילדים שלנו... זה יתפוס אותם איפה שהם יהיו...  
 ושבו בנים לגבולם...

--- 
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