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  !!!תודה מראש

  !!חכם לב יודע מה לקחת??? ...השאלה מה ...יש הרבה מצוות

איפה ??? אבל משה... הם היו עסוקים בכסף וזהב וברכוש גדול שהם הוציאו איתם... כשעם ישראל יצאו ממצרים

  .)  יג(בסוטה ' אומרת הגמ?? פור הזהבכל הסיהיה משה 

"³"þ :îò−ëþ í¾ô ñ¼ ³î®ô ³îë−ëì íô× íêþî êë ,³î®ôë š½¼³ò êîíî íï−ëë îš½¼³ò öñî× ñêþ¾− ñ×¾ ,êò¾’ 

³î®ô ìš− ëñ ó×ì" הרי הוא היה  ...בכסף וזהב עסוקים שכשכולם היו משבחים את משה על זה ל"כתוב כאן שחז

ה "הרי הקב... ישראל מוטלת על תההמצוה שהי הרי כעת זו :טעונים הבנה אלו דבריםו   ..בכבודו של יוסף עסוק

... ומשה ביקש.. באזני העם וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב!!! בכבודו ובעצמו ביקש ממשה רבינו דבר נא

והתחילו לשאול ... הם כן השתכנעו ובסופו של דבר ...)אמרו לו הלוואי ונצא בעצמנו( ...תחלה עם ישראל די סירבוובה

הרי ?? יותר מעם ישראל "חכם לב"ן נקרא שמשה רבינו כביכול עדיי זה אז למה ...'כלי כסף לשם שמים כי כך רצון ה

ובמקום זה כולם היו ... שעם ישראל היו מוותרים על הרכוש של מצרים תאר לעצמך... לא פחות ממנו' רצון ה הם עשו

... בינו היה צריך ללכת ולשאול ממצרים כלי כסף כדי שלא יאמר אותו צדיקאז משה ר ...מתעסקים עם ארונו של יוסף

למה עדיין זה נקרא שמשה רבינו הוא פה החכם לב שלוקח מצוות יותר ... אז למה אחרי שהם כבר עושים מה שצריך

  ??מהם

  :התשובה היא כך

יש  ...להם תורה ומצוות הירבה !!!רבההיה לזכות את ישראל לפיכך "רצה הקב... מצוות הרבהיש !!!! מצוות כל מינייש 

 ...פחותואיזה  יותרלאמץ  כעתצריך  לדעת איזה מצוות החכמה הגדולה היא ??רק מה ...מבחר מאוד גדול של מצוות

סנן ולהחליט לו לבא חשבון אני חייב ממילא ...אין לי עשרים ידיים... בבת אחת הרי אני לא יכול לאמץ את כל המצוות

 חכם לב יודע !!!!וכאן מתחילה החכמת לב .לוותר מצוה אני נאלץ כעת ואילו על איזו... כעת י מאמץאנ מצוה איזו

 מה קרההרי  ...וזה בדיוק מה שקרה כאן ...ואיזה פחות... יותר איזה מצוות חשוב כעת לאמץ להחליט בכל מקרה לגופו

 'ומבואר בגמ... לי כסף וכלי זהבלו ממצרים כשא ...אנא... רבינו התחנן לפני עם ישראלבראשית הדרך משה  ?? כאן

אין ... אם ככה ...הם רצו רק לצאת וזהו... א חיפשו כסף וזהבהם ל... שעם ישראל לא נענו לבקשה הזו:) ברכות ח(

אבל ... אני לא רוצה לעשות ביטול תורה... רבותי... דפק על הבימה... של שבט לוי ד"משה רבינו נכנס לביהמ... ירהבר

שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב "יש פה מצוה ש... י אחרים"אינה נעשית עמשום מה יש פה מצוה ש... לי ברירהאין 

  ... תסגרו את הגמרות ותתחילו לאסוף כלי כסף וכלי זהב... אנא מכם..." ושמלות

וקדש עצמך  תרותזה מו כסף וזהבשחונכתי אני  אבל... רגע... שהיה לוי אחד שמסתמא טען למשה :אני מתאר לעצמי

את כל מה שהוא יודע בנושא  רבינו משהוהוא ציטט ל... 'וכו 'צריך להסתפק במועט וכול אומרים ש"וחז... במותר לך

עומדים  אנו ...כי כעת !!!אבל לא פה!! הכל נכון ...האלו ל"כל המאמרי חז !!!אתה צודק?? ומה משה ענה לו... נו ...הזה

צריך לגייס את כל כאן ... אז אדרבה... אף אחד לא עושה את זהו והיות... סף וכלי זהבל ממצרים כלי כציווי לשאומול 

לאט לאט עם ... ואז... שבט לוי התחילו לאסוף כלי כסף וזהב... טוב ... 'לקיים רצון ה בשביל... היצר של תאוות הממון

... אבל ממזה נכנסו... ןנכנסו לעניי הם. ..לאט לאטו... לו לשאול כלי כסף וזהבוגם הם התחי... ישראל נסחפו אחריהם

וכולם ... ושוק הזהב והכסף התחיל להיות שוקק חיים... ויש לו מנה רוצה מאתיים... בהם תאוות הממון הנדבק

כולם כבר ? העסק בשליטה ???ככה... מעל ומעבר התאוות ממון עשתה את תפקידה: יצורבק... אוספים עם כל המרץ

קיים " ועבדום ועינו אותם"לא יאמר אותו זקן ש אפשר להיות רגועים כבר ??מון שבזהאוספים עם כל תאוות המ

  ??  "כ יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם"ואח... בהם

כסף ... "תדעו לכם... רבותי... ל"הנ פתאום משה רבינו מתחיל לדבר כמו אותו לוי !!!פתאום משה רבינו משנה מנגינה

 ...הרבה יותר חשוב ארונו של יוסף... קדש עצמך במותר לך ...כסף וזהב זה לא טוב... רביתי להם וזהב עשו לבעלוזהב ה

הרי לפני שבועיים כשמישהו אמר את אותם ??? מנגינה יתנישלמה פתאום  ??משה רבינו - פתאוםמה קרה ... אה

מה  ??נכון ופתאום זה כן נהיה... אמרת לו שכעת זה לא נכון... אתה השתקת אותו בנזיפה בדיוק משפטים

בת היא חו מצוה חכם לב זה אחד שיודע איזו!!! "חכם לב יקח מצוות" של הפסוק הפשט בדיוק זה!!! כן ???התשובה

ואז מומלץ ... והיצר הרע והמידות רעות השתלטו עליה עד הסוף... מצוה כבר רוויה ואיזו... השעה וצריך לאמץ אותה

 כאן צריך לאמץ את... ומשום מה אף אחד לא מתעורר לכך... כסףכשיש ציווי לאסוף  ...אחרות כבר לחפש מצוות

כאן כבר ... ה"ח והשס"כל הרמ אבל ברגע שהיצר הרע נכנס בה עם.. .עם כל העוצמה ולעודד אותה... המצוה השכוחה הזו

   ..ולסמוך על היצר הרע שיעשה את עבודתו יותר טוב מכולנו... ולחפש מצוות אחרות... אפשר להירתע

  ..בגיליון זה 4-3פרטים נוספים בעמוד ?? היסוד הזה פוגש אותנו ביום יום איפה

  

1 



   2 

  ??...של אדם חי" זכרו"האם יש כזה מושג להתייחד עם 

עוד אחד מהארבע מאות ... יהודי שגרתי... בן אדם מסתובב בינינו: ישנה תופעה מאוד מעניינת
אף אחד ... להעוד אחד מהקהי... עוד אחד מהמתפללים בבית כנסת... משפחות שגרות פה בשכונה

  ...ע הוא נפטר"יום אחד ל!!! והנה... לא מחשיב אותו במיוחד
... וכולם מספרים על הגדלות שלו... בבת אחת מתגלים כל מיני דברים מיוחדים שהוא עשה!!! ואז

ולא מפסיקים לדבר על אצילות נפשו ועל מידותיו ... וכולם מתפעלים מהמעשים המיוחדים שלו
מדברים עליו ... תמיד כשנזכרים בו... עברו כמה שנים מאז שהוא נפטרוגם אם ... התרומיות

אף ... אם הוא היה עכשיו חי: והרי בינינו... 'וכו' על כל הדברים הטובים שהוא עשה וכו... בערגה
... אחרי שהוא נפטר!!! ותמיד זה קורה רק אחר כך... ולא מדבר בשבחו... אותו" סופר"אחד לא היה 

  ??? כ מגלים את זה"למה רק אח: תוהשאלה המתעורר
  ??? למה רק לאחר הפטירה אנחנו לומדים להעריך בן אדם?? מה פשר התופעה הזו

  :התשובה היא מאוד מאוד מביכה
  !!!זה הכל!! !עם זכרו  ם י ד ח י י ת מ אנחנו פשוט מאוד ... אדם שנפטר

אתה פתאום מגלה ... שלואתה מתרכז ומתמקד באישיות ... ברגע שאתה מתייחד בבן אדם מסוים
זה ... אתה מגלה פתאום כל מיני דברים שאף פעם לא שמת לב אליהם... אישיות טמירה ויחודית

כ "זה בסה... אין פה שום דבר מסתורי ששייך למתים..." אחרי מות קדושים אמור"זה לא !!! הכל
נו להתייחד עם שגורם לנו בעל כרח סוף סוף בן אדם שנפטר זה משהו!!! התייחדות עם זכרו

חוץ מזה !!! אז הוא נהיה חריג בנוף... כי כולם המשיכו לחיות ורק הוא נפטר... כי?? ולמה... זכרו
ומתרכזים ... כולם מגיעים בשבעה לנחם.. וכולם כעת מתרכזים רק בו... כככככולם הלכו ללוויה

מכל האירועים האלו .. .כ יש עצרת התעוררות שבה מדברים עליו ורק עליו"אח... ומדברים רק עליו
ברגע שאתה מתרכז ומתייחד !!! מתרכזים רק בו!!! נוצר מצב שאנחנו פשוט מתייחדים עם זכרו

   ...אתה תמיד תגלה אישיות אצילית שיש בה הרבה מעלות... באישיות מסוימת
  ...'אז למען ה... כי אם אני אכן צודק... כי??? ולמה!!! וזה מאוד מאוד מביך ותובעני

בא נחליט להתייחד עם זכרו כשהוא עדיין ??? ן אדם צריך למות בשביל שנתייחד עם זכרולמה ב
אם הוא היה עכשיו ... רגע... ואז אמרתי לעצמי... י עליותהתעצבנ... השבוע מישהו הרגיז אותי?? ...חי

מע הייתי מגיע לנחם ושו... הייתי מגיע ללוויה ובוכה עליו... כבר לא הייתי עצבני עליו... מת
?? אז בשביל מה לחכות שהוא ימות... סיפורים גדולים על אצילות נפשו והייתי מוסיף כהנה וכהנה

אני הרי עצבני ... אוהו... אני כבר מתייחד איתוהכי הרי בלאו !!!! בא נתייחד כבר עכשיו עם זכרו
אני אעשה  !!!אז בא נתייחד עם האישיות שלו... עליו ואני מתייחד ומתבשל עם העצבים שלי עליו

  ...סריקה על כל הדברים הטובים שהוא עושה
---  

  ???להתייחד עם זכרו של אדם חי... מה... מלחיץ קצת גם... ובינינו... זה אולי נשמע בדיחה
אנחנו משתמשים עם ??? "זכר צדיק לברכה"אתה מכיר את המושג : אבל אני אגלה לך סוד

  ... זכרונו לברכה -ל כל מי שנפטר זהש השם לוואי... המשפט הזה בייחס לכל מי שנפטר
 ..מתחיל מאברהם אבינו" זכר צדיק לברכה"המקור ל !!זה בכלל לא נכון למי שיודע !!!אבל לא

המכסה אני ... "ה בפרשת וירא מזכיר את שמו של אברהם אבינו"שהקב :אומרת:) לח(ביומא ' הגמ
ועל זה " יהיה לגוי גדול ועצום ..ואברהם: "ה אומר"כ הקב"מיד אחו ??"מאברהם אשר אני עושה

ושם הרי מדובר בצדיק  ...לצרף לו ברכהצריך !!!! כשמזכירים שם של צדיקשמכאן : 'אומרת הגמ
ומיד הוא מסמיך להזכרת ... בייחס להפיכת סדום ה הזכיר את שמו של אברהם"הקבשהרי !!! שחי

  ... שמו ברכה
  ... אלא דווקא לחי... ר למתשזכר צדיק לברכה זה בכלל לא קשו?? מה רואים מכאן

  !!! רק אחרי שהם נפטרים לברכה בחרנו לזכור אנשים בבחירתנו האישית אנחנו?? רק מה
זכור אנחנו בבחירתנו האישית בוחרים להזכיר בערגה ובכיסופים את אליהו הנביא רק כשהוא 

כי ... גותאבל כשהוא מופיע בבית הכנסת לבוש קרעים אנחנו זורקים אותו מכל המדר !!לטוב
... רק כשהוא מצטייר בעינינו ברקע של השמים!! אנחנו מוכנים להכיר בו רק כשהוא זכור לטוב

   !!!!אז זהו שלא... וברקע של זכרונו לברכה
ומומלץ לעשות את זה כשהוא !!! גם אם הוא חי... אפשר להתייחד עם זכרו הטוב של כל יהודי

  ???העולם בשביל שנתחיל להעריך אותם למה אנשים צריכים להיפטר מן... חבל... חי
  ???מה העניין? למה אנחנו יכולים להעריך דבר רק אחרי שהוא נלקח מאיתנו

---  
אל תתחיל להסתובב לי ברחוב ותתייחד עם זכרם של אנשים ... אל תתחיל להרוג לי אנשים: אגב
לפגוש אותם ולהתחכך  אנחנו מדברים פה על אנשים שאנחנו בלאו הכי נאלצים... אין צורך... חיים

ואז ... אז במקום לעשות השוואות ולהעריך את מעשיהם מול אחרים... איתם בכל מיני סיטואציות
אלא אני ... אני לא מסתכל על אותו אחד בייחס אל אחרים!!! לא... לא לפרגן... לכעוס... להתלונן

איך אני ... אה!!!! ר בעולםאני מסתכל עליו כאילו הוא האדם היחיד שאני מכי!!! מתייחד עם זכרו
לא ?? אתה לא... תנסה בכל זאת??? יכול למחוק את כל האנשים האחרים ולהתרכז רק בו

תחשוב  -אם נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה: על זה נאמר... אז אין ברירה... טוב?? מצליח
ומגיע ... דמעות רק עליו ומוריד... ואתה מגיע במיוחד רק ללוויה שלו... שהוא מת לצורך העניין

תעשה !! אז חבל?? את זה אתה יכול לעשות אחרי מאה ועשרים... לנחם ולשמוע סיפורים רק עליו
למה הוא צריך למות בשביל שתאכל את הלב למה לא הערכת כשהוא היה !!!! את זה כבר עכשיו

  ?חי
קשה לראות את המעלות לא ... תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם... אדרבה---

!!! ו ורק אותולראות אות!! להסתכל לו בתוך העיניים!! כל מה שנצרך זה להתרכז בו!!! של החבר
בסוף ... להסתכל ישר לתוך האישיות שלו!!! להתייחד איתו... חס לאחריםלא להעריך אותו בי

אחד בלב אחד ושבוע הבא אנחנו מוצאים את עצמנו כאיש ... פרשה זו אנחנו עדיין ברפידים
שכשיצאו מרפידים עם ישראל היו שרויים במריבה : מבואר במדרש... למרגלות הר סיני

אתה יודע מה המרחק בין .. ועד שהגיעו להר סיני כבר היה כאיש אחד בלב אחד... ובמחלוקת
פוך הם הספיקו להשלים ולה... ותוך חצי שעה או שעה... חצי שעה עד שעה הליכה?? ...רפידים להר סיני

  .תן בלבנו.. אדרבה ...אז גם אנחנו יכולים... להיות כאיש אחד בלב אחד

 

  ...והפעם על דרך הנגלה... ם"שובבי
ם "כידוע ימי השובבי... ם"נמצאים אנו בעיצומם של ימי השובבי

ומעלתם גדולה עד ... הם ימים מסוגלים לתשובה על העוון המר
 אין צורך להאריך כיבדברים אלו ... ל"מאוד כמבואר בדברי האריז

  ... אשריהם ישראל ...בדורנו אנו החיזוק בנושא הזה מאוד מודגש
  !!!!ם מסוג שאתה לא מכיר"תרשה לי לשתף אותך בשובביאבל 
  !!! י סוגיות שונות לגמרים מתחלק לשת"שובבי: ובכן

   !!!על דרך הנגלהם "ושובבי !!!על דרך הנסתרם "שובבי
ם שעל דרך "עיקר השובבים שאנחנו מכירים זה ב"השובבי
והוא שייך לפנימיות עניין יציאת (... י"שמקורו בכתבי האר... הנסתר

ם מסוג אחר לגמרי "יש שובבי!!!! אבל )...מצרים ותיקון פגם הברית
מבואר  ????מה זה... ם על דרך הנגלה"השובבי...  לגמרי

ובפרט בשנה !!! בראשונים שבפרשיות אלו יש עניין לצום
  ... לא תאמין?? תנחש למה??? למהו, מעוברת

ומהימים ... אנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוך החורף :פשוט מאוד
ה "הקב ממילא ...כמה חודשים... הנוראים עבר כבר הרבה זמן

אנחנו אמנם ... אז כן... כבר מתגעגע לשמוע את הקול שלנו
מעומק לב זה לא ... אבל אחרי הכל... פעמים ביום 3מתפללים 

ה "והקב... של הימים הנוראים סליחותהכמו רצינות ובאותה 
 !!!ובפרט שאנחנו נמצאים בשיא החורף... מתאווה לשמוע אותנו

ויש הרי כל מיני תופעות לוואי בחורף כשפעת ושאר מחלות 
 לכן צריך לרענן שוב את... ואנו צריכים רחמי שמים החורף

די כ... להכניס עוד קצת תפילות לתכנית חסכון ...התפילה
ה יעורר אותנו "שלא נחכה שהקב.. שנעבור את החורף בשלום

שפע של  בתפילתנו ונמשיך ...אלא נקדמה פניו... להתפלל
השתרש בעם !!!! ומזה... המשך חורף בריא לכל כלל ישראל

הסבר פשוט  ?ולמה ...ובפרט בשנה מעוברת(ם "ישראל עניין השובבי

החודש ... רחק מימים הנוראיםכי בשנה מעוברת יש לך עוד חודש שמת :וטכני
וכמו שקופת העיר עושה מגבית מיוחדת עבור חודש ... הזה גם הוא צריך תקציב

  )... גם אנחנו צריכים לתקצב אותו עם תפילות מיוחדות, העיבור

... מי שלא הצטנן במשך החורף עד כה: יש לי שאלון :פ"עכ
 חבילות טישו מתחילת שלא חיסל חמשמי  !!!שירים את היד

שלא הפסיד שבוע ימים של תפקוד מי  !!!שירים את הידהחורף 
כמעט כל אחד ... בינינו !!!שירים את היד... התקררותבגלל 

במשך החורף ואפילו נפל למשכב ... התקרר... נןמאיתנו הצט
האם העלית על ??? מה עשית עם זה :עכשיו תגיד לי... האחרון

על אופציה  האם חשבת???? להתפלל על זה גם דעתך שאפשר
אני יודע !! לא חשבתי על זהאני אני מודה ומתוודה ש??? שכזו

אבל כשמדובר ... צריך להתפלל אמיתיות שכשיש בעיות
הכל בידי שמים חוץ מצינים "מרוב שזה בגדר ... בהתקררות

שצריך ... צריך לעשות אני מה בדיוק מרוב שאני יודע.." ופחים
ולהפסיק  טורדיאמול הרולשבת ... ולשתות חם... טובלהתלבש 

 פה גם אופציה ששמה חוץ מזה לא העליתי על דעתי שיש... להתחכם
  !!!!תפילה

 רבותינו הראשונים תקנו תחנת ריענוןבדיוק בשביל זה ש !!!אז זהו
מרכזים תפילות נטו על החורף ם שבזמן הזה "שובבישקוראים לה 

בלי קוצר ו... בלי שפעת ...שיעבור בשלום במינימום תופעות לוואי
בלי להידבק ... ובלי לשבת אצל הרופא... בלי לקחת מוקסיפן... נשימה

  ... ובלי להדביק

כשאני אומר לך כזה דבר מה ... בינינו עכשיו ???מה לא מובן פה!!! זהו
מה אתה  ..באמת... תפסיק ...הוי... בלב עמוק עמוק אתה חושב לעצמך

... קצת שוכבים במיטה אז... קצת אז חולים... עסק מכל דבר לי עושה
מה צריך לעשות  ...ממשיכים בחיים ...לוקחים אניטביוטיקה והלאה אז

יתה לך כי אם ה?? ?ולמה !!אתה לא צודק??? מכל דבר עצרת תפילה
או באותה ... ברירה או לשבת ולחכות חצי שעה לרופא משפחה באמת

לשכב  -תה לך ברירהאם הי?? חצי שעה להתפלל וזה עובד מדעית
מה היית ... ם"בשובבי או לצום יום שלם ,קודח מחום יום שלםיטה במ

 אתה לא????   רק מה!!! ולהתפלל ברור שהיית בוחר לצום??? בוחר
שלא גם אשכב במיטה  ...תקוע ובתת מודע שלך!!! מאמין בזה באמת

... וגם אחכה אצל הרופא משפחה... גם אקח אנטיביוטיקה... קודח מחום
כשרבותנו  !!!אז זהו שלא??? עלי היו כולנה?? ...זהוגם עוד אתפלל על 

האמינו בכח  לשם שינוי כן הם... להתפלל על החורף הראשונים יעצו לנו
התופעות לוואי המיותרות התפילה שהיא יכולה לחסוך מאיתנו את כל 

גם אתה תקפוץ על החיסון שפעת ... שאם רק תאמין בזה... של החורף
אז הנה .. אתה אלוף בלחפש דרכי קיצור... ךאיך שאני מכיר אות... הזה

ולדעת שגם הויטמין סי שלך ... 'פשוט להתפלל לה!!! לך דרך קיצור
כמובן אחרי שאתה עושה את ... וגם צינים ופחים תלוים בו... תלוי בו

 ...שלך



  

   

... יש הרבה דברים נכונים

  ??...השאלה איפה

!! שחכם לב יקח מצוות: תב היסודבפתח הגיליון נכ

... וותשחכם לב עומד מול מבחר של מצ הכוונה

... ולפי העניין הוא בוחר איזו מצוה כדאי כעת לאמץ

  ... כעת בצד מצוה אפשר להשאיר ואיזו

של  ישבתי פעם בישיבה :לפניך כמה דוגמאות

והביאו לשם  ...צי נושרים חצי משועממיםבחורים ח

שיחזק את ... מבוגר וביקשו ממנו שידבר רב אחד

 ...לא ידע עם מי יש לו עסקכנראה הוא  ...הבחורים

נוקבת על  והוא התחיל למסור להם שיחת מוסר

לומדים בזמן  התופעה הקלוקלת שבחורי ישיבות

ך והרב ש... וזה נורא ואיום... דפים בעיון 5חורף רק 

ולא צריך ללמוד כל הזמן  ...אמר שזה ביטול תורה

עם ' צריך קודם ללמוד תוס... ת ונתיבותייקצו

   ...'וכו כ להתחיל ללמוד אחרונים"א ורק אח"מהרש

תפוצץ מצחוק או ואני עומד מהצד ולא יודע אם לה

  ..להתפוצץ מעצבים

אתה אומר דברים ... כ צודק"אתה כ... כבוד הרב

אבל לא ... מילה שלך אמת ויציבכל ... כ נכונים"כ

השיחת מוסר הזו טובה ונצרכת בישיבות  !!!!כאן

... מתמידים שיושבים שם עמלי תורה מצוינות

 ר"אז יש להם יצה... בלימוד ומרוב שהם שקועים

בהם צריך לזרוק  ...ללמוד עיון ולזנוח את הבקיאות

 ???...אבל פה... כבר להתקדם. מרה ולומר להם

עם ?? יודע עם מי אתה מדבר אתה... הההלו

והם  מי יתן !!!הלוואי... בחורים שלא פותחים ספר

פתאום יצללו בים העיון וכתוצאה מזה הם יספיקו 

 הנה לך דוגמא ... הלוואי... דפים בזמן חורף 5רק 

אבל לא במקום ... של דברים נכונים ואמיתיים

ולא נכונים ... יש דברים שהם נכונים כאן!!! הנכון

... חכם לב שעומד מול ציבור ... ות אחריםבמקומ

יודע לזהות לפי העניין ממה לעשות עסק וממה לא 

  ... לעשות עסק

הנה לך דוגמא קצת קיצונית לאדם שקיבל 

ובמקום להיות חכם לב ... פון בידייםומקר

כ "ולהשתמש עם עמדת ההשפעה שלו לתכנים שכ

הוא פשוט בזבז אותה על ... נצרכים לדור הצעיר

לא ... אבל לא קשורים לכאן... ים אמנם נכוניםדבר

  :זה יסוד גדול... בל תשחית... חבל

 )וגם כותב עלונים(... כשמחנך או דרשן או אפילו הורים

איזו  בעמדת השפעה נמצאכל מי ש: בקיצור

צריך הרבה חכמת לב לא לבזבז את ... שתהיה

הורה יש לכל  !!!!מקום ההשפעה שלו על שטויות

את  הבחירה באיזה תכנים לשים את ההגה ואת

וסולם הערכים של  מלא כובד המשקל של החינוך

.. הזום של המצלמהאת  על מה לקרב... הבית שלו

... או על צדיקים ורבנים... האם על זמרים ואילי הון

האם על ... על מה לשים את האיקס הגדול: וכמו כן

ויכוחים דקים ונקודתיים בענייני השקפה 

... נו לבין החברים הכי קרובים אלינושמפרידים ביני

או להיות עסוק בפניות קודמות ולרכז את כל 

האיקס הגדול על שלל פגעי הטכנולוגיה והרדידות 

  ... כ קריטי בשביל הדור הצעיר"שזה כ... של הרחוב

ממך !! ההגה בידך!!! בחירה של כל הורה וכל מחנך זו

ואתה תקבע את התכנים !! נדרש להיות החכם לב

מה הם הכותרות הראשיות של הערכים שאתה רוצה ו

מי שהנושאים המדוברים ביותר בביתו הם .. להנחיל

שלא יתפלא אם האויב ... בפוליטיקות פנים חרדיות

הגדול ביותר בדורנו פתאום נכנס לו מהדלת 

  ... מחוסר התמקדות... האחורית

 ---   

ל שכל "ני מאמרי חזישנם ש :מסוג אחר עוד דוגמא

משפט אחד  ... די צריך להיות מושתת עליהםבית יהו

ויש  ... שעושה רצון בעלה, איזוהי אשה כשרה: שאומר

שני המשפטים  "...מכבדה יותר מגופו" :עוד משפט

דברי ... מובהקים ל"מאמרי חז זה!!! האלו נכונים

עכשיו תאר  ... חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים

 שהוהא... לעצמך שהבעל והאשה יעשו החלפות

וכל היום " מכבדה יותר מגופו"תאמץ את המשפט 

מה ... נו נו... הזו ותשאל אותו' תראה לבעלה את הגמ

 ואילו הבעל ??"מכבדה יותר מגופו"איפה ה ??קורה

, איזו אשה כשרה"ל ש"מאמר חזהיאמץ את  גם הוא

לה עם  וכל היום הוא ינפנף" שעושה רצון בעלה

ה את לא עושה את למ... מה קורה... נו.. ל"המאמר חז

הם לא  ..מה ??מה אתה אומר על זה... אה?? רצוני

 ...שניהם משתמשים עם נשק מבוקר הרי ??צודקים

אז  ...נו ??...ל מובהקים"מאמרי חזשניהם מצטטים 

הרי הבית ?? למה השלום בית שם במצב גרוע מאוד

  ??...ל"פ חז"הזה מתנהל ע

... ל האלו נכונים"מאמרי חזשני !! נכון!!! כן

  ... השאלה איפה

!! זה מאמר שמיועד לאשה' איזו אשה כשרה וכו

... ל שמיועד לאיש"ומכבדה יותר מגופו זה מאמר חז

ברגע שעושים החחחלפות אל תהיה מופתע 

חכם לב יקח זה הפשט  ...מתוצאות מרחיקות לכת

... ל"יש הרבה מאמרי חז... יש הרבה מצוות !!!מצוות

בל חכם לב יודע איזה א... והם תמיד יהיו נכונים

... דווקא עכשיו לאמץצריך  ל"ואיזה מאמר חז מצוה

 ...בצדעדיף להשאיר  ל"או מאמר חז ה מצוהואיז

   ...אחרת שמקומה בהזדמנות

 ---  

עם ישראל לא ... נבנה כשבית שני... בראשית הדרך

נביא מלאכי שהוא עיין ב( ...ק"מספיק כיבדו את ביהמ

ת הפיסח ואת החולה ואמרתם אין והבאתם גזול א"מוכיח אותם 

כן לדעת ... ך לעורר אותם כן לכבדכאן היה צרי )..."רע

אכילת הקדשים ולחבב  להעריך ולרדוף ולהחשיב את

... אוהו... ובית שני נהיה מכובד  עברו שנים... את זה

ורבבות כהנים היו מגיעים  ...גדול נהיה כבוד הבית

בתרומת  שרק אחד מהם זוכה .לפנות בוקר לפייס

איזה ... על לחם הפנים איזה מריבות היו... הדשן

זכות בפירור כל אחד רוצה ל... איזה מכות... דחיפות

  ...קטן של לחם הפנים

כאלו מריבות ?? כזה כבוד יש לקדשים??? ככה... אה

  ?? יש על זה

!!! פתאום הצנועים מושכים את ידיהם... אם ככה

מצוה הצנועים שבכהנים פתאום מוותרים על ה

... הם משאירים את המצוה הזו לאחרים... הגדולה

פעם !!!! חכם לב יקח מצוות: פשוט מאוד ???מה יש

תה כאן הי... הקרבנות כ כיבדו את עבודת"כשלא כ

כן ... כן לריב... ףכן לרדו... כן לכבד מצוה מיוחדת

על פירור קטן של לחם  אפילו להשתוקק ולא לוותר

והיום  ..כ פופולרי"יה כאבל עכשיו שזה נה... הפנים

 כאן חכם לב מחפש... כבר כולם דוחפים בכוחניות

חכם לב מבין שהמצוה הזו כבר ... מצוות אחרות כבר

 יותר משרתת אלא... לא משרתת את כבוד הקדשים

ה והכבוד של האגו האישי את תאוות הניצוח והגאוו

 אני אחפש לעצמי... יך מוייחלא אם ככה... שלי

ו אקטואלים בייחס לכל מיני הדברים האל( ...מצוות אחרות

מצוות פופולריות שאנחנו נזכרים דווקא שם להכניס את כל 

 ...הצנועים מושכים את ידיהם ודווקא שם... הרגש הרוחני שלנו

כי ... וחכם לב שיודע לקרא רחשי לב מחפש כבר מצוות אחרות

הוא מזהה שהקירבה במקומות אלו משרתת יותר את החשבונות 

כל אחד יקח את  ...ישיים מאשר את הערך האמיתי שיש כאןהא

   )...זה למקומו הוא

 ---  

 מצוה מאוד גדולה לישא את המת תהל הי"בזמן חז

כי אף אחד לא רצה להיטמא ??? למה... בלוויה

היית נטמא ... גדול להיטמא למת זה היה כאב ראש(... למת

יה מסירות נפש זה ה: בקיצור... 'וז' וצריך הזאה ג... שבעה ימים

את המצוה  בכל הכח ל עודדו"ממילא חז ...)גדולה

נושאי המטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן  .הזה

 אם... נו ...פטורים מכל המצוות האמורות בתורה

 גם בלוויה של מרן הרב שטיינמן אולי אז... ככה

גם שם יש מצווה לדחוף עם כל הכח אולי .. א"זיע

בדיוק על !!! על זהש זהו אז??? בשביל לנגוע במיטה

כאן שזה נהיה  !!!חכם לב יקח מצוות: זה נאמר

כאן חכם לב  ...נגעתי במיטה או לא נגעתי... פופולרי

ודי ישיש שעומד יה כבודו של לשמור עלמחפש 

ו אותו כל הצעירים שמחפשים שלא ירמס לצידו

  ... מצוות פופולריות

 ---  

   ???כלפי מה הדברים אמורים

או ' איזה משהו מסוים בעבודת הכשאתה עושה 

ואתה רוצה לבדוק את עצמך האם ... בדבר הרשות

לא מספיק למצא הרבה ... אתה בסדר או לא בסדר

ל שמדברים בחשיבות "מקורות או מאמרי חז

  ... העניין

בתור אחד ... תסמוך עלי!! זה לא מספיק!!! לא

איזה נושא שתבקש ממני לפתוח ... שכותב עלון

ל לרוב "אצליח איכשהו למצא מאמרי חזאני ... אותו

יהיה  והכל... וגם ההיפך מזה בחשיבות העניין

אז ... נו... אמת לאמיתה ל זו"כי מאמרי חז!!!! נכון

  ???למה בכל זאת זה לא נכון

 --- השאלה היא האם זה נכון!!! כי נכון נכון

   ???כאן

זה כבר שאלה של דעת ? או לא כאןוהאם זה נכון 

ל "חזאחרי כל הציטוטים וכל המאמרי ולכן !!! תורה

לדעת  בסופו של דבר אתה תצטרך לשמוע... שתביא

כשמרן  :יש לי שאלה": רק לחדד את הדברים... תורה

דיבר נניח בעצרת של לב  א"זיע הרב שטיינמן

ל מסוים "והוא הביא שם מאמר חז... לאחים
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מה שכנע ... שמפליג בחשיבות של קירוב רחוקים

ל "המאמר חז??? אחיםוך בלב לאותי ואותך לתמ

יש ... כי שוב !!!בפירוש לא!! לא?? הזה שהוא ציטט

ל בנושאים שונים "עוד הרבה מאמרי חז

ל שיאמרו "ולא חסרים לי גם מאמרי חז ...ומגוונים

?? אז מה בכל זאת שכנע אותי... נו ...גם ההיפך

בדעת ... רב שטיינמןזה שמרן ה?? אתה יודע מה

צריך ל הזה "שאת המאמר חז ביןה... תורה שלו

ל שהוא ראה לנכון "וזה המאמר חז  !!!כעת לאמץ

 !!!! שמשכנע אותי מה זה... לצטט ולהביא כעת

 כאן גם טמונה התשובה לשאלה מאוד בסיסית

נושא זה כבר נכתב בשנה (שתמיד הטרידה אותי 

כ שתי "מגיע גדול בישראל ומדבר בסה: )שעברה

.. שצריך להתחזק? ומה הוא כבר אומר... דקות

... נו... והוא מצטט לנו איזה קטע ממסילת ישרים

?? עד פהלבא ו הייתי צריך לטרוח בשביל זה

יש לי כבר ... בשביל זה אני לא צריך את גדול הדור

!!! כן  ???מה התשובה... נו... מסילת ישרים בבית

וכתוב שם הרבה ... יש לנו הרבה ספרים בבית

??? את מה לאמץ? ?אבל במה להתמקד... דברים

!!! גדול בשביל זה צריך אדם?? מה חובת השעה

מצוות שיודע איזה  חכם לבבשביל זה צריך 

וברגע שגדול בישראל עומד ומדבר ונוגע  !!!לקחת

הוא  ...הנקודה ורואה לנכון שזו... ימתבנקודה מסו

שמכל  אמר לי פההוא  !!חידוש עצום כעת אמר

זה ... ישריםהנושאים הרבים שמוזכרים במסילת 

הנה לך דברי !! !להתמקד יותר הנקודה שבה צריך

אף אחד אחר  את המיקוד הזה  !!!!חייםאלוקים 

  !!!!רק דעת תורה! לא יכול להגיד לו

לא סתירה שכל אחד יכול לאמץ לעצמו מצוה או הנהגה מסוימת  זו: אגב

ולא מוכרח שהוא ימצא לזה מקור אצל גדולי ... שבה הוא מקפיד במיוחד

או בנושאים של ... בייחס להנהגת הכללהדברים אמורים בעיקר ... עולם

  ... דבר הרשות שאנחנו משוחדים מידי בשביל לפתוח את הנושא לבד

-- -  

כולנו מכירים את התמונה המפורסמת שהחפץ 

מה קרה ?? מה. .בוינה חיים מגיע לכנסיה הגדולה

  ?? מה היה הרעיון של הכנסיה הזו?? שם

אבל זה ... זה אולי נשמע תיאוריה ...תשמע הסבר

   ...מאוד אמיתי

! ה מחלוקת קדושהתהזו הי הגדולה עד הכנסיה

זו ... חלוקת המתנגדים והחסידיםמ קראו לזה

וברטט של  יתה מחלוקת שעברה בירושהה

ואף אחד לא העיז ... דורות הקודמיםהמ קדושה

אם ... מי אתה שתפסיק אותה... להפסיק אותה

רות עברו ראו לנכון להתווכח אחד ולם בדוגדולי ע

 מי אני שאחליט פתאום לעשות סוף... עם שני

עד שהגיעו ענקי ... ויפה הכל טוב... מחלוקת הזול

... והגיעו למסקנה... שלפני השואה אלו רוח

עם כל הכבוד למחלוקת מתנגדים ... נכוןש

במצב הנוכחי שיש ... אבל בדורנו אנו... וחסידים

  ... חפש מצוות אחרותדיף למע חכם לב... היום

ולכן עם כל העקרונות החשובים שכל אחד 

מאיתנו שומר לעצמו בקנאות עדיין חכמת הלב 

את המצוה ששמה  מבינה שכעת צריך לאמץ

ד ולהתאחד כאיש אחד להתאג..." אגודת ישראל"

את החובה הקדושה להתנגד ואילו ... בלב אחד

  ... לשים כעת בצד כדאי את זה... אחד לשני

יש באמת חילוקי דעות מסוימים  !!וזה לא ציניות

שיש אולי  בין החסידים למתנגדים בנושאים מהותיים

 האם: השאלה היא !!!נכון... מקום להמשיך להתווכח

כאן  ??...של השנאת חינם שיש בינינוזה שווה בנזק 

הגיעו החכמי לב של אותו דור והחליטו שלוקחים 

יעשו כולם "ש וכעת יותר חשוב!!! מצוות אחרות

כמה ... הוי." ..אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם

הוי כמה שכולנו יודעים ... שאנחנו מבינים אותם היום

ר מאשר "שכל מחלוקת משרתת הרבה יותר את היצה

   ...'את הקנאות לדבר ה

... נקלעתי פעם למושב יסודות :אני אתן לך דוגמא

ד גדול בית כנסת אח יש ...וראיתי שם תופעה פלאית

כל סוגי ... וגר שם זאב עם כבש... לכככל הישוב

המגזרים והכובעים מתפללים שם תחת קורת גג 

.. .רגע: ואני עומד מהצד ושואל!!! פלא פלאות... אחד

אז איך  י"כתב האר אם?? איזה כתב יש לספר תורה

י אז איך החסידים "ואם כתב ב? הליטאים מסכימים

איך  אחר השכיבנו ואם אומרים ויכול?? מיישרים קו

ך אז אי .ואם לא ??לא מזדעקים להפסקהליטאים 

רשימה : בקיצור ?המנין החסידים לא מחרימים את

שיש בין הלכות שינויי ארוכה של הבדלי הנהגות ו

ושואל איך הם  בתווך ואני עומד... המגזרים השונים

איך הם מוותרים על רשימה  ???ביחד מסתדרים

  ??אותשלימה של עקרונות ונוסח

ונניח  !!!!חכם לב יקח מצוות?? ומה התשובה... נו 

ת שיהיה דווקא "דול לדקדק בסשיש עניין מאוד ג

דקדוקים  רשימה ארוכה של עם י"או אר י"בכתב 

ובדור ... אבל יש עוד מצוות!!! הכל טוב ויפה... חשובים

כ "אנחנו כו... כ רגיש"שהנושא של מחלוקת כ שלנו

 על ג וליצור אגודות אגודותלריב ולהתפל ר נוטיםמה

קריטי כ "הרי זה כ.. כל השנאת חינם שכרוכה בזה

להתאחד כולם תחת עולו של  ..לשמור על אחדות

כ "זה כ ...מרא דאתרא אחד שעל פיו ישק כל דבר

שווה גם  שהמצוה הזו שחכם לב מבין חשוב וקריטי

אפילו במחיר של רשימת וויתורים ארוכה של מנהגים ו

אם הם גורמים לפירוד מסוימים  דקדוקי הלכה

  ...בינינו

  !!! אין פה מה להבין!!! כ פשוט"זה הרי כ

 ---  

 ..זה כבר באמת חידוש שלי... חידוש לי יש ...ותסלח לי

אני טוען שכמו שיש  ...)אם תחלוק עלי בתוקף אני אבין אותך(

אני חושב שיש גם חכם לב יקח  !!!מצוותחכם לב יקח 

כל אחד ... רבלדאבוננו ה??? ויןמה אני מתכ ...עבירות

ו יש את ולכל אחד מאיתנ ..מאיתנו לוקה בחסר

יש את התחומים שאנחנו  ...'החולשות שלו בעבודת ה

... יותר חזקים בהם ויש את התחומים היותר חלשים

אז ... אבל אחרי שזה כבר עובדה!!! הלוואי וזה לא היה

אני חושב שכל אחד יכול לבחור מה יהיה החלק 

ואני גאה לומר שאני בחרתי ...  'ש שלו בעבודת ההחל

 הנושא ששמו זה' שהחלק החלש שלי בעבודת ה

זה דבר מאוד השקפה ... אני יודע... כן  !!!השקפה

מי וצריך לעדכן .. וצריכים לדבר השקפה... מאוד חשוב

 אבל !!!צר לי... 'וכו' וכו מי לא הם גדולי ישראל וכמובן

ני בקטע הזה עומד עם א !!מסורתי אני בקטע הזה

... אה ...דוד מלך ישראל חי וקיים: כיפה כחולה ושר

אז בשביל ... אתה צודק... כן?? ...אבל צריך להתחזק

בהקפדה ... זה אני אשתדל להתחזק בשמירת העיניים

ועוד רשימה של דברים הרבה יותר ... על דיני ממונות

מהותיים נקיים וסטריליים ושמורים מכל תערובת 

אחרי שלכל ... אני ממליץ בחום... כן  ..ת רעותמידו

אז תבחר אתה מה  ...חולשות כבר אחד מאיתנו יש

אחרי שכל  ...שלך היותר אידיאליות הם החולשות

אז תן ... אחד מאיתנו קצת מרובע במשהו מסוים

אני  ...לי להחליט איפה אני קליל ואיפה אני מרובע

דיני לדוגמא מכיר בן תיייירה אחד שבנושא של 

ואילו בנושא של ... קצת חילוני... ממונות הוא קצת

הוא ... ס"הקפדה קנאית על מנהגים בביהכנ

ומחרחר ריב ועוד מזדעק הראשון שעושה בלגן 

אתם לא יודעים ... מה... לא עוזרים לו בקנאות איך

ת מה לענו... נו?? לוותר על מנהגיםזה  נורא איזה

זה חמור  אז במקום להתווכח איתו עד כמה?? לו

תענה לו שהיות !!!! עזוב... ועד כמה הוא צודק

אז ... ובלאו הכי יש לך נקודות שאתה חלש בהם

החולשה שלך היא ... החלטת שכאן החולשה שלך

בייחס לכל מצוה שיש בה ניחוח של מחלוקת 

שם ... שם אתה עצלן... שם אתה חלש... ופירוד

 ואילו את החיזוק שלך אתה שומר... אתה מודרני

הרי כל ... בענייני צניעות לנושאים של התחזקות

וקצת הולך ראש ... אחד מאיתנו קצת מרובע

ן אז היות ואי... אז אם אתה כבר כזה... בקיר

כל הראש בקיר  תחליט שאת... אפוטרופוס לעריות

פגעי  ואת כל הריבוע את מנקז מול ךשל

... ואתה הולך עם זה ראש בקיר ...'הטכנולוגיה וכדו

... לא מסכים... אין כלום... אין אצלי אינטרנט !!אין

... אני מרובע... מה אעשה... לא שומע שום פשרה

במקום להיות מרובע בצבע של הסידור והגובה של 

  ... הסטנדר בא תקח את זה לשם

 !!שיטה מצויינת ותירוץ מצוין ת דעתי זולעניו 

 והאמת היא!!! לא יכול להתווכח איתו שאף אחד

הטענה שאשתו של  הייתה בדיוק שזושאני חושב 

מה  ???הרי מה היא טענה לו... און בן פלת טענה לו

אני לא מבין  ??יצא לך מזה שאתה הולך עם קורח

הרי און בן פלת היה מסתמא  :את הטענה שלה

אז מה היא ... ללכת עם קורח' בטוח שזה רצון ה

... מזה מה יצא לך... להניע אותו בשם האגומנסה 

פשוטה  התשובה היא ??הרמה הזו עלמי דיבר 

הרי גם לדור : אשתו של און בן פלת טענה לו: מאוד

דעה יש איזשהו קורטוב קטן של אגו אישי 

 !!!!!אז שזה יהיה כאן... שמתפרץ באיזשהו מקום

  ... כאן תכניס את האגו האישי שלך

מהי  בדיוק איפה שאתה לא יודע... זה רעיון עצום

עצלות ואת הדחיינות פה תכניס את ה... האמת

... שלך ואת השב ואל תעשה ואת השלעפצאך

זכותך המלאה לדחוף ... אחרי שיש לך חולשות

בשביל מה ... אותם במקומות האידיאלים ביותר

' יש לנו חולשות אם לא בשביל ואהבת את ה

  ...גם ביצר הרע... אלוקיך בשני יצריך
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    ????מה קרה ...ואין כלום... יש הכל!!! ירושלים נכנסו לשיתוקשווקי 
חשבו שזו תקלה נקודתית ולא עשו מזה ... בהתחלה כולם התייחסו לבעיה הזו בחובבנות ...מבוכה בעיר... מוצאי פסח בירושלים

משפחות שלמות של עולי .. השוק בירושלים נכנס לשיתוק!!!!  עד שהשנה קרה הפיצוץ... אבל משנה לשנה זה רק החריף... קעס

מיד ו... השנה חג הפסח היה בגדר סיוט להרבה יהודים שטרחו והגיעו לכאן... רגלים נשארו תקועים בלי מוצרי מזון בסיסיים

שהתגלתה  הזו הקטנה רום מול הגורמים הרלוונטים איך מתגברים על הבעיהלאחר הפסח לשכת הגזית התכנסה לאסיפת חי

  ...כבעיה רצינית
 ---  

ת וא... נו... של מעשר שני 'עשרות אגו מלא מלא מידי שנה במשך החורף מצטבר אצלי... אני גר בעין חרוד :הכל התחיל כך :ובכן

אז תחשוב .. נסה פעם להרים קופת צדקה מלאה במטבעותת!! אין לך מושג איזה כבד זה... זה צריך להעלות עד ירושלים

אז בשביל זה יש  ...איך משנעים כזה דבר לירושלים ..)כ אלף שקל"בסה... ('מטבעות של עשר אגו 10.000הצטברו אצלי ש

והוא נותן  כולם מגיעים אצלו עם כסף קטן... בחודש שלפני פסח זה העונה הבוערת שלו... 'מה שנקרא בימינו ציינצ !!!שולחני

אני ... והוא נתן לי במקביל חמש שטרות של מאתיים... הלכתי ונתתי לו את כל הבוחטות של הכסף הקטן... להם כנגד כסף גדול

העמלה היא על חשבון : אגב( ...משהו כמו אחוז... הוא היה מבסוט שנתתי לו דמי עמלה... הייתי מרוצה שהתפטרתי מהכסף הקטן הזה

  ...כולם מרוצים... עד כאן הכל טוב... אתי לדרךויצ ...)המעשר שני
 ---  

 התפללתי ותיקין בבוקר. .אני לא מסכן. יש לי כסף.. זה בסדר... הגעתי לירושלים עם חבילת שטרות מכובדת של מאתים שקל

 זה פלאפל של ...אפלזה לא סתם פל... אל תראה אותי ככה... לא... הלכתי לחנות פלאפל הקרובהיצאתי ו ומיד... בבית המקדש

  ... אנשים 3לפני היו עוד ... י עומד בתוראנ ...קדושת מעשר שני

... טחינה... פס'צי... סלט... כדורים 3... מה לשים בפיתה... כן... שואל בעל הפלאפל הותיק שלי" חבר"י רואה את חוניו האנ

אין לך כסף יותר ... חוניו נאנח... אוה!! !שקל 200 שלפני מוציא שטר של אני רואה את היהודי... שקל בבקשה 14התשלום 

... ו... ו... חוניו התחיל לגרד את הכסף הקטן ...שקל 200 שטר של גם לו היה רק... הבא בתור... הלאה ...פרט לו הוא... טוב??? קטן

!!!! נגמר לי הכסף הקטן! !!מצטער.. .בדיוק אז חוניו הרים ידים ...שקל 200שגם אני כמובן הוצאתי ... ש. ..עד שהגיע התור שליו

יש גבול כמה ... זהו ...שקל 200א מן הכלל הוציאו לי שטר של מתחילת הבוקר היו פה עשרים עולי רגלים וכולם ללא יוצ ...צר לי

  ..יצאתי בפחי נפש... ן לי לפרוטאי.. צר לי... כסף קטן אני יכול להחזיק בקופה שלי

?? למה סגור?? מה קרה... אנשים מתגודדים סביב החנות ומלא הסגור שהחנות ני רואהא... אני מגיע... נלך לקופיקס בא ...טוב

הבעיה היא שכולם פה הגיעו עם מאתים שקל וכל אחד רוצה ... לקוחות יש דווקא מלא... אל תשאל!!! לא ??אין לקוחות... מה

אני   ????מה יהיה... מר לו הכסף הקטןדיע שנגהוו הרים ידים כבר לפני שעתים הבן אדם!!! זהו... שקל בלבד 6 -לעשות קניה ב

ארוחת בוקר  בזה" לקחת"עשר שני ולזכות לפדות מעות מ... לאכול ארוחת בוקר?? כ"מה אני רוצה בסה... רעב ממש כבר

!! ףסלי יש כ... כבר שעתיים מסתובב פהאני ... אבל אין ...לאכול מפריה ולשבוע מטובה ולברכך עליה בקדושה ובטהרה ...צנועה

... עולי הרגלים מסתובבים מתוסכלים אלפי ...בלגן: בקיצור !!!!אין כסף קטן ?ועל מה... יםתקענ ובכל זאת אנחנו!! להם יש אוכל

   !!ואין כלום !!!יש הכל!!!! השוק נכנס למיתון ...ואין להם לפרוט... יש להם מצד אחד כסף

... מעשר שני שלם של מטבעותהצטבר אצלי שק ... לי מלא כסף קטןלפני שבוע היה ?? לא חבל... כמעט דפקתי את הראש בקיר

והוא פרט לי ואני מצידי שמחתי מאוד שהתפטרתי  אז הלכתי לשולחני... לירושלים תי לעלות עם שק כזה כבדלא רציאבל 

ף קטן כמו אויר צריך כס פתאום אני !!!בדיוק הפוך והנה עכשיו... ועוד שילמתי לו עמלה על השירות הזה ...מהכסף הקטן

חפשתי  ??...שפורט כספים פה מישהו איפה יש... נצ'יצריך לחפש צי... אין ברירה... טוב... יש לי רק כסף גדול... מה ואיןלנשי

... אל תשאל?? מה קרה... אני שומע אנשים מדברים בלהטו... איזה תור ארוך... אוה... 'אני מגיע לציינצ.. ס מצאתי"ובררתי וסו

אתה רוצה לפרוט !!! לעשרים אחוז !!!מאחוז אחד שהמחיר של העמלה קפץ והמריא... מחסור נוראי של כסף קטןנוצר כזה 

... כואב לי הלב... לא חבל ...על חשבון המעשר שני?? ועל חשבון מי... אתה צריך לשלם מאתים שקל... שקל של מעשר שני 1000

בשביל לקבל מטבעות שלפני שבוע שלמתי ?? ובשביל מה... כמו ילד טובלא הייתה ברירה ושלמתי מאתים שקל ... איזה ברררוך

שאני מגיע לירושלים  ברגל הבא !!!נחושה גמלה בלבי החלטה' כשיצאתי מהציינצ... איזה תסכול... להתפטר מהם כסף רק בשביל

.. כמה שיותר של חולין קטן כסף םעוד סת אביא אני... ולא זו בלבד... אלמד לקח ואני אגיע עם כככל הכסף הקטן יחד איתי אני

אני  לפרוט מעשר שני  עם כמויות של כסף קטן ומי שירצה' אני אעמוד ליד הציינצ... אנשיםחסד עם  פה כדי שאני אוכל לעשות

  ... די לתרום את חלקי לבלום את עליית המחירים של העמלה של הפריטהכ... אפרוט לו בחינם
 ---  

סחוב שהוא י רק בשביל... במיוחד עוד חמור והפעם שכרתי... לקח ואכן זכרתי טוב מה שהיה ולמדתי... רושליםושוב עולים לי... הגיע סוכות

 כבר מסתמאליהודים ש ומה לא עושים בשביל לעזור... אבל מה לא עושים בשביל מעשר שני ...כ כבד"היה לו כ ...מסכן החמור... את הכסף

 ...ת שליחות ועשיתי את זה באהבההרגשתי תחוש אבל... היה כבד וקשה .במחיר מפולפל וט כסףכדי לפר' בתור בציינצשמה עכשיו עומדים 

יושב ' הציינצ??? מה אני רואה !!!!!אני מגיע ולמרבה תדהמתי ...לראות מה קורה 'ציינצבזריזות לכיוון ה ומיד הלכתי... אני מגיע לירושלים

ועכשיו אתה ... פעם שעברה היה פה פיצוץ ???איפה כולם ??מה קרה ...הייתי בהההלם ...ואף אחד לא פוקד אותו... ואומר תהילים משועמם

כמוני שנתקעו עם  היו עוד המונים... בפעם שעברה לא רק אני נתקעתי... שלומד לקח אני לא החכם היחיד ???מה מתברר... בקיצור??? ריק

 !!!מעלות 180מהפך  והשנה... ם כל הכסף הקטן שהם רק יכלו להביא איתםוגם הם הגיעו בהיסטריה ע ...וגם הם למדו לקח כמוני כסף גדול

שכבר כמה חודשים מתכונן ' הציינצ מצד אחד... כולם הפסידו מהסיפור ...באופן חסר פרופורציה ומיותר כסף קטן ירושלים מוצפת במלא

וזה לא  ...כ כבד ולחינם"כ וסחבו איתם כ"שים טרחו כומצד שני אנ... פתאום מוצא את עצמו יושב משועמם... להצפה והתאמץ להיות ערוך

כעת להחזיר ... נוו... אנשים עדיין נשארו עם מלא מלא מטבעות שהם לא הספיקו להשתמש בהםש... כי במוצאי החג מה התברר...  נגמר בזה

כל אחד מעולי  ממילא ??...חזיר את זה הבייתהועכשיו עוד לה... כ כבד עד ירושלים"לא מספיק היה לסחוב כ!!! יש גבול!!! לא?? אותם הבייתה

ותאים מיוחדים להפקיד שם את  שכרו כספותאנשים  ...ש עד פעם הבאה שנבא ונשתמש בזה"הרגלים חיפש להפקיד את הפרוטות של מע

 ...השאירו כסף במוצאי סוכותאנשים ש היו הרבהו ...לפרוטות נחושות יש נטיה להחליד ...כידוע כי !!אבל זה לא פשוט... הכסף עד העליה הבאה

... חלודה נהיה גילו שהכלוהם ... הם הגיעו לירושלים ופתחו את הכספת עכשיו בחודש שבט והנה... על הכסף הזה" בנו"הם ו ...וחזרו הבייתה

התאמצו כ "בסהבים שעגמת נפש ליהודים טו וגם... שאנחנו מחויבים בשמירתו הפסד גדול לממון גבוה של מעשר שניזה גם ... איזה כאב לב

לשכת הגזית התכנסה לקבל ו!!! נהיה לא תקין הזה המצבלכל הדעות  :שורה תחתונה...  מפח נפשלסף עד לפה והכל נהיה כ והביאו כ"כ

או שיחכה לפעם אחרת שנפתח  ...מי שמעניין אותו מה היו החלטות לשכת הגזית. .הבעיה צריך לתקן בשביל להתגבר על החלטות איזה תקנה

למושגים והתאמצתי לתרגם  היות כי... מדויק לגמרי כל התיאור שנכתב כאן הוא לא: הבהרה( ט"ב מ"לפתוח מסכת מעשר שני פ או שהוא מוזמן כבר עכשיו... ת הנושאא

  ) אבל ברמת העקרון התיאור נכון, ש שינוים מסוימיםממילא י... בזמנם למטבע היה ערך אמיתיצריך לדעת ש אבל... בימינו פ מושגי המטבעות והשטרות"ע לכן תיארתי. .המוכרים לנו
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 בקרוב ממש

                  - ..."למען לא נבוש"
  .מושגים בסיסיים בהלכה

זו הזדמנות להתחזקות ממוקדת ו, קרבו בשבט "ט
... בכל ההלכות הקשורות איכשהו לפירות האילן

כמו כן , החל מהלכות תרומות ומעשרות וערלה
וכלה בזהירות , )וקדימתם(הפירות הלכות ברכת 

מעשית מתולעים ושאר אורחים לא רצויים 
מרן הרב עובדיה (המכונים בשם מאכלות אסורות 

, על המועדים" חזון עובדיה"א הוציא סדרת ספרים "זיע
ו בשבט שעוסק כולו "והיקצה ספר שלם על המועד ששמו ט

   )ל"בהלכות הנ

, ים אלוזו בהחלט הזדמנות פז להתחזקות בנושא 
, כי אנחנו נמצאים בעיצומה של שגרת חורף

לפתוח איזה , ומתעורר צורך לשינוי בשגרה
יש הרבה מה ללמוד ! !!ויש, מקצוע אחר בתורה

, ולדאבוננו יש גם הרבה בורות בזה בנושאים האלו
  !!!!מומלץ בחום... הרי שלך לפניך

---  
 שאני( :אני רוצה להוסיף סיפור אישי... ולצורך העניין

ו בשבט חל "שנה שעברה ט )חושב שיש בו תועלת
בשבת ואני כמובן הלכתי בחרדת קודש וקניתי את כל 

יבשים והלא יבשים אלו שנשתבחה (, הפירות האפשריים
... הכל קניתי ...)י ואלו שנשתבחה בהם קזבלנקה"בהם א

... והנה מגיע ליל שבת... נישט שייך... איך אפשר שלא
לא עשיתי תנאי  !שוד ושבר??  ולתדהמתי מה מתברר

מה עושים  ...מערב שבת להפרשת תרומות ומעשרות
אני לא יכול  יאז, אם לא עשיתי תנאי הרי ???עכשיו

 )דבשבת אין מעשרין אפילו את הדמאי: ל"קיי(, להפריש בשבת
ואם אני לא יכול להפריש אז לחלק מפוסקי זמננו ראוי 

לות כי חוששים לכל מיני תק(להחמיר שלא לאכול 
וגם חלק מבעלי , שיכולות לקרות גם בהכשרים הכי טובים

 ..)הכשרויות בעצמם ממליצים לכתחילה להפריש אחריהם
אתה רוצה להגיד לי שאני לא אוכל פירות  ??אז מה

ו בשבט "שט?? איך אפשר? ל"ו בשבט רח"יבשים בט
זה ... זה?? ...ל"פרי אחד רח' יעבור ואני לא אוכל אפי

לא מסוגל לחשוב  אני" יקוח נפשפ"כמעט שאלה של 
מה יותר  :הלכתי לרב ושאלתי..   .על כזו אופציה

?? האם תרומות ומעשרות או פירות יבשים?? חשוב
ו "שכל העניין של ט :הרב צחק צחוק גדול ואמר לי

הוא מתחיל  .ועניינו של תאריך זה כל עיקרו... בשבט
, תרומות ומעשרות בייחס להלכות רק ואך ורק ונגמר

, שביום זה מתחלפת שנה לעניין מעשר שני ומעשר עני(
ושנה , ומיום זה האילן יוצא מתורת ערלה ונכנס לתורת רבעי

 הלכות לולי ,...)'וכו' כ הוא מותר באכילה וכו"לאחמ
לא היה ו בשבט "תרומות ומעשרות התאריך ששמו ט

אם באירופה : זאת אומרת !!!בכלל קיים בלקסיקון
 ,ו בשבט"ושים טיש פירות בטשלפני המלחמה היו ע

ולמצוות התלויות  ,י"הטיש הזה היה רווי געגועים לא
התויירה שהייתה נאמרת בטיש זה הייתה נסובה , בה

וחשיבות הלכות , סביב מעלת העסק בסדר זרעים
  , י"והכמיהה ללעלות בקרוב לאר, תרומות ומעשרות

עדיף במקרה שלך שלא לאכול . :סיים הרב ופסק לי
, ו בשבט הזה"בט :יעץ לי הרב -ואדרבה!!! ותאת הפיר

בזמן הזה שתקבע את , במקום לאכול פירות יבשים
יצאתי ... תרומות ומעשרותעצמך ללימוד הלכות 
 ו בשבט"והרגשתי באותו ט... מהרב בברכיים כושלות

ו בשבט "אתה יודע מה זה לעבור ט... גוי גמורכמו 
 ???ץשלם בלי לברך אפילו פעם אחת בורא פרי הע

ם "לא נותר לי אלא להתיישב בלב נשבר מול רמב
צור ועם קי( ...מ עם פירש דרך אמונה"הלכות תרו

א עבר עליו ונתן את "מ להרב שפירא שהחזו"הלכות תרו
כ "אני עומד כעת בדיוק שנה לאחמ !!!והנה )הסכמתו

ואם את , 'בחסד ה ה אני חי וקיים"שב: ויש לציין
כות תרומות את הלהרי , יבשים הפסדתיההפירות 

מומלץ  ... וזה היה משתלם... ומעשרות הרווחתי
  ... בחום

הקפדה על הלכות  ...פ לדורשי הסגולות שבינינו"עכ
וברכה  תרומות ומעשרות זו סגולה לעשירות

וזה  !!!):שבת לב( ל"סגולה שמפורשת בחז!!! בנכסים
' ובחנוני נא בזאת אמר ה: "הדבר היחיד שעליו נאמר

לכם את ארובות השמים והריקותי לכם  אם לא אפתח
ז את הדרשה "ל ע"דרשו חזו ,ברכה על בלי די

  ...עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, המפורסמת

 



”  

 

  ??...למה לאברך אין הכנסות כמו יהודי שעובד

מתוך ... את פרשת המן בקנאותביום שלישי בפרשת בשלח המוני בית ישראל אומרים 
עולה עד  ללא ספק עצם הקריאה בתיבות התורה... רנסהשיש בזה סגולה לפ תקווה

 :מישהו הגדיל לעשות והוא אמר לי אבל ...'א הכבוד ועושה נחת רוח לבורא יתכס
ומיד ... אתה אומר פרשת המן... שחלק בלתי נפרד מהסגולה זה לעשות באותו יום לוטו

רה ובמצוות מסודרים בנים ובני בנים עוסקים בתו... ש"ובעזה... כ אתה עושה לוטו"אח
  ...בירושלים בדירות בפרוייקט מתחם שנלר

ר טעות מאוד יש פה לציבו )רק לאחר אמירת הסגולה( ...לא לפרסום... אבל בשקט בשקט
כ "הם לא היו כ... שאם הם היו יודעים במה מדובר... מאוד גדולה בקשר לסגולה הזו

זה באמת , מי שאומר פרשת המן... כי נכון ???ולמה... ממהרים לעשות את הסגולה הזו
!!! פרנסה מסוג של ירידת המן ??איזה סוג של פרנסה ??אבל איזה ... סגולה לפרנסה

בזכות זה ... שמדברת על פרנסה בזכות שאתה קורא פרשת המן... וןזה כל הרעי??? נכון
  ...י המן"ה לעם ישראל עתתקבל מעין הפרנסה שהיאתה 

לא היה להם ... עם ישראל לא היו צריכים לדאוג לפרנסה ??מה היה בירידת המן... נו
 כי כל יום?? ולמה לא.. לא היה להם שום קניינים ושום נכסים... שקל בחשבון בנק

אז בשביל ... ה מוריד כל יום כל יום לחם מן השמים"אם הקב... ה הוריד להם מן"הקב
גשעפט בשביל שיהיה  בשביל מה אני צריך לעשות ??מה אני צריך לפתוח חשבון בנק

  ??? לי כסף
  ??? לזה אתה מתכוין??? גם אתה רוצה כזה סוג של פרנסה... נו

ספיק לך לחזור בשביל זה מ... פרשת המןצריך לקרות ש בטוח כבר לא... אם בשביל זה
מכאן ... וזהו שלומד שער הבטחון בחובות הלבבות אברך בן תורה כ לכולל ולהיות"בסה

  !!! גם בלי להגיד את פרשת המן... ואילך אתה כבר מאוכלי המן בפועל
---  

מה היית חולם ... כשאתה אומר פרשת המן ואתה רוצה שהסגולה תעבוד... בינינו
שיתקשרו אלי ממספר המזל ויודיעו לי שהרווחתי כמה מיליונים ככה  ???שיקרה
אני אוכל להרשות לעצמי אחת ולתמיד לקנות איזה כסא נוח אז ... וזהו... טובים

אני לא  .יותר לא צריך לפחד מה יהיה מחראני ... נגמרו הדאגות... זהו ...ולהתרווח עליו
כולל  120יש לי כסף בצד עד  !!!זהו ...צריך לשבור את הראש איך לחתן את הילדים

עדיף כבר ... אז חבל לפתוח פרשת המן ...אם זה מה שאתה רוצה!!!! אדוני  ...  ם"מע
תנסה לחפש עוד עבודה שאולי משם יצמחו לך כל המיליונים ..." דרושים"שתפתח 

 . ..טמון בחובה משהו אחר לגמרי לגמרי... סגולה של פרשת המןכי ב?? ולמה ...  האלו
  ??אתה יודע מה טמון בפרשת המן

ולמייעשה אני יודע שאליבא דאמת אין ... יש לי דאגות פרנסה... רבונו של עולם: הרי כך
זו ... צנצנת המן... פרשת המן?? ומי אמר לי!! כי פרנסה משמים?? ולמה... לי מה לדאוג

שכל עמל ... ויש לי את כל ההוכחות בשטח את זה אליבא דאמת אני יודע !!! האמת
ובסופו של יום כמה שתשקיע וכמה שתעמול ... עניין של השתדלות זה רקהפרנסה 

זו !!! "לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו"בפרנסה הרי 
ועד " וידעת היום"הבעיה היא שמ  !!!ודע בשכלי.. את כל זה אני יודע ...  העובדה

אבל ... אני יודע את זה רק בשכל  !!!!!ד גדוליש מרחק מאוד מאו.." השבות אל לבבך"
ועוד חצי ... מה יהיה עם זה ומה עם זה... אני עדיין מוטרד... בלב אני עדיין דואג... ס'תכל

  ... שנה מה יהיה עם זה וזה

בשביל שהקריאה בתורה שבכתב תפעל  פרשת המן ני כעת קוראבשביל זה א: 'אנא ה
עמוק  שזה יכנס... ומה שאני כבר מבין בשכל... לילתוך הלב ש ותכנס בכח הסגולי שלה

אני אוכל להרשות לעצמי או אז ... יכנס לתוך הלב כשזה !!!!!ואז ... לתוך הלב עמוק
 )העתקה מילה במילה מהשורות הקודמות( ...אחת ולתמיד לקנות איזה כסא נוח ולהתרווח עליו

אני לא צריך לשבור את ... ה מחראני יותר לא צריך לפחד מה יהי... נגמרו הדאגות... זהו
ע שעומד לימיני כל הזמן ולא ראיתי "יש לי רבש!!! זהו... הראש איך לחתן את הילדים

!!! יחד!!! בשלום יחדיו... לילה טוב אבא שבשמים... צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם
 הסגולה !!!זו הסגולה של פרשת המן ...  לבדד לבטח תושיבני' אשכבה ואישן כי אתה ה

רה התחתונה שבשו בשכל ויודע... כ קולט עניין"עבור מי שבסה בעיקר הזו מיועדת
כאן יש המלצה חמה להשתמש בכל מיני דרכים איך להשיב את זה  ...פרנסה משמים

ובדרך קצת יותר סגולית ... בדרך הטבע זה צריך להגיע באמצעות לימוד מוסר... אל הלב
... שרוצה להגיד פרשת המן והמטרה שלו מי!!! אבל ...באמצעות קריאת פרשת המן

ויעשה ... ואז הוא ישים פתאום גז... ה יעזור לו להתניע אחת ולתמיד את הרכב"שהקב
זה בדיוק מה שתלמידיו ( ...טעית בכתובת !!!לא אדוני... ה שלום שלום דרך המראה"לקב

ותשובתו ?? בשנהלא ירד להם לישראל מן פעם אחת  מפני מה: ביומא עו י שאלו אותו"של רשב
מי שיש לו ארבעה או חמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו "...תה שהי

  ..) ש"יעויי" כולם מתים נמצאו כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים
 ---  

שמאוד חשוב לכל אברך כולל לדעת  פרשת קורחב ספרי יש: מעניין לעניין באותו עניין
. בביזהבחילוק הארץ ו 'אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם' ויאמר ה'  )ט"קי קרח(  :אותו

למלך בשר ודם שנתן לבניו מתנות  משלאני חלקך ונחלתך על שולחני אתה אוכל ועל שולחני אתה שותה 
על שולחני אתה אוכל ועל  ,בני אף על פי שלא נתתי לך מתנה :אמר לו ,ולבנו אחד לא נתן שום מתנה

   ".לחני אתה שותהשו
מהבן יותר  עוד ...רחוקה דווקא לבן יש פינוקים שמגיעים :מעניינת דמא כתוב כאן גישה

לאחר שבת  עם התיק כשהבן יוצא לישיבה :לדוגמא ...וכולנו מבינים את זה ...הקרוב
ואבא נותן לו דמי ... ומכינה לו מצעים מהודרים... אמא מכינה לו עוגה מיוחדת... חופשית

מקבל עוגה מיוחדת ולא  למה דווקא הוא?? מה עם כל שאר הילדים בבית... רגע ...כיס
קנו מצעים חדשים ולי  למה דווקא לו?? מקבל דמי כיס ואני לא למה דווקא הוא?? אני
וחסר ... הוא רחוק מהבית!!! הולך לישיבה כעת הוא... מאוד ברורה היא והתשובה??? לא

צריך לתת לו דמי כיס וכל מיני פריבילגיות בשביל לכן ... לו את החמימות של הבית
  ... אתה לא צריך את זה... אתה נמצא כל יום בבית?? אבל אתה... לחפות על החסר שלו

   ???נכון !!!אין ילד שלא מבין את זה

על ההבדל בין רמת חיים של אברך  ההסתכלות הנכונה :אז על אותו משקל בדיוק
הוא ... תורה הוא בבחינת בן הסמוך על שלחן אביואברך בן  :היא כךליהודי שעובד 

ואילו .." כל ימי חיי' שבתי בבית ה"ב ..הוא נשאר במקום הטבעי של יהודי... נשאר בבית
וממילא  ...הוא הולך בנכר ...היהודי שיוצא לעבוד לפרנסתו הוא נאלץ לצאת מהבית

ינים שבן כמו שכולנו מבוממילא  ...ותר טעוניםי.... יותר קשים באופן טבעי החיים שלו
 רחוק והוא שהוא שהולך לפנימיה צריך לתת לו דמי כיס כדי לחפות על החסר שלו

להוציא יותר ריכים ככה אותם יהודים שעובדים קשה לפרנסתם צ... מחוץ לבית
כדי לחפות ולרצות על העומס והקושי והדאגה של  רמת חיים יותר גבוההכסף על 

 ...הוא פחות צריך את זה!!! זה פחות חסרן תורה אברך בלש ---החיים השוטפים
  ????כלפי מה הדברים אמורים

 בשורה תחתונה ...ס'תכל... סוף סוף... ישנם רגעים שאברך בן תורה חושב לעצמו
הם יש ל ...להם מתפנקים הם... חיים יותר טוב ממני אלו שעובדים לפרנסתם

ואילו אני לא יכול ... י שבועסופ ...בית מפואר ...יש לו רכב ...אפשרויות יותר
אין לי את סוף סוף  ...קנאהב והאברך לפעמים נתקף... להרשות לעצמי את זה

  ...וזה חסר לי... כמותם והאפשרות היכולת

  ???מה בדרך כלל עונים לו... כשאברך טוען כזו טענה... נו

  ??למהו... שאתה לא צודק... ש... הכיוון של התשובה היא ש 

  ..נכון זה לא ולמעשה. יותר מהחיים נראה לך שהם נהניםרק ש או בגלל

  ... כן נהנה הרי אבל אתה... חושב שאתה לא נהנה מהחיים או שאתה

  ???מהי התשובה הכי אמיתית !!!!אבל... נכונות אמנם והתשובות האלו

אבל   !!!יותר ממךמהחיים  יתכן שהוא נהנה.. יהודי שעובד לפרנסתו !!אתה צודק
ובן שלא סמוך על ... כי אתה בן הסמוך על שולחן אביו והוא לא ??האתה יודע למ
חסך שבשביל  ש לוי... הוא מרגיש בנכר... הוא רחוק ...יש לו חסרשלחן אביו 

שאתה לא צריך  לחפות על החסך הוא צריך כל מיני תחליפים שישיבו את לבו
זה ... החיים שלו לך אין את רמת-הסיבה ש...  אין את החסר שיש לו כי לך !!!!אותם

  !!!!אתה לא--- את זה ו צריךהוא  !!אין לך צורך בזהבגלל ש

.. מלוןבבית  הייתי שבת אחתכבר סיפרתי לך ש ??איפה נפל לי האסימון הזהו
... ס'אבל תכל... בהתחלה הייתי בטוח שאני הולך ליהנות מהחיים עד לב השמים

 הסתובבתי... עצמי מצאתי אתלא ... הסתדרתי שם לא... לא... לא... שםל כשהגעתי
כל  עושה רק ואני... בוהים... כולם יושבים על ספות רגועים... הלוך חזור בעצבנות

 רק אני... ושלווה משוחחים ברוגע ...נהנים... כולם מחויכים... רונדלים סביבם הזמן
 לעשות אמורים מהלהבין  יחצלולא מ .."פרה שרצה בין הכרמים"מסתובב פה כמו 

זה החוויה ... כמו בישיבה... כוסות חד פעמיים מהחדר אוכל" לגנוב"כל השבת הייתי עסוק רק ב(... פה

כל האנשים  :עד שפתאום קלטתי את העניין )...היחידה שעשתה לי שם מצב רוח
זה אנשים שלא  ...עובדים קשה במשך השבועזה אנשים ש... שנמצאים כאן במלון

... משך השבועשים שאין להם מנוחה בזה אנ... רואים את המשפחה כל השבוע
בסוף  השקט ן לי איזה פינהת... זה והחלום הכי מתוק שנותן להם כח להמשיך

ולפגוש את הילדים שלי ולדבר איתם  נכונה שאני אוכל לשבת במנוחה השבוע
זה סוג האנשים שמגיעים ... כל שניה אני צריך לרוץ פה ושם-בלי ש... ברוגע
ואני לא יודע מה עושים ... אחת נחת פה במלון אברך כמוני שבת... והנה !!!למלון

  ???למה... פה

  !!!!יש לי את זה כל השבוע כי ...את זה כי אני הרבה פחות צריך

כי כל הלך החיים שלי הוא ... אני לא צריך מתנות ...אני בן הסמוך על שלחן אבי
זה המקום אני שמח ומאושר שיש לי את הזכות לשבת וללמוד תורה ו... מתנה

בשעה  חוזר הבייתהאני כל השבוע ... שבתבבחינת אני השבוע  כל ...האידיאלי שלי
אני לא צריך את ממילא  ..ומדבר איתם ברוגע ובשלווה ופוגש את המשפחה 1

את השלווה המקפיצה ולא אני לא צריך את הספות האלו של הבית מלון  !!!זה
ברך כולל ומקנא באדם שיכול יושב לו א ??את האבסורד פה אתה קולט ...הזו

ה בית מלון כי "הוא מקבל מהקב... אתה לא מבין... הוי ...להרשות לעצמו בית מלון
אם אתה תלך  ...לא צריך את זהואתה לא מקבל כי אתה ... בית מלון הוא צריך

   ...אתה תוותר על זה מחוסר עניין... לשם אתה תרגיש נטע זר

כי הוא עובד מאוד קשה ... ומפואר ה רכב מנהלים נוח"הוא מקבל מהקב
הוא כל הזמן מתעסק עם הקללה שקוראים לה  ...דאגות כל הזמן יש לו... לפרנסתו

בשביל זה הוא  ...ממילא הוא צריך קצת נחת רוח בחיים ...בזיעת אפיך תאכל לחם
להוציא קצת כסף כדי להצדיק  ...צריך מידי פעם להרשות לעצמו לפגוש את עצמו

אתה  !!!אתה לא צריך את זה?? אבל אתה ...כ עמל"שעליה הוא כ את המשכורת
 כמובן(... ואתה מחובר ללמוד... אוהב ללמוד הרי ה זוכה לעסוק בתורה ואתה"ב

ובן  שעמל התורה זה קשהאז כמובן  )..זה כבר סוגיה אחרת... אם זה לא כך... במידה וזה כך
אי  עדיין!!!! עדיין אבל... לך שאני לא צריך לספר תורה גם מתמודד עם ימי השנאה

ואברכים משום מה (... אפשר להשוות את זה לעמל וצער של בזיעת אפך תאכל לחם
תשלח את אשתך שתדבר עם אשתו ... הם חושבים שבשוק העבודה מלקקים דבש... לא קולטים את זה

 )...יום רואים אותווכמה שעות ב ...זה עבדות של פרנסה היא תסביר לה מה.. .של חברך העובד לפרנסתו
... ולבו כבד עליו... אברך כולל מתגלגל באוטובוסים של אגד מפוצצים ביום ששי

נטלמן ביום 'הייתי יוצא מהבית כמו ג ...אם היו לי אפשרויות?? למה אין לי רכב
השכן שלך  ...יש לך טעות!!! אדוני  ??האוטומטי כמו השכן עם הרכב ...צ"אחה ששי

את  והוא גם מקיים ברכב?? ב שהוא רק נהנה עם הרכבאתה חוש... עם הרכב
 וא נוסעה... ברכב הוא כל השבוע חי... ה"ח והשס"בכל הרמ" בעצבון תאכלנה"ה

גן לכזה אדם אז אתה לא מפר... רכב כדי להביא טרף לביתוג שעות ב"שעות ע
 לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה' ביום הניח ה: "כמו שכתוב ??.קצת נחת רוח בחיים
סוף סוף יש ... צ"שלכל הפחות ביום ששי אחה ...)ישעיהו יד(" הקשה אשר עובד בך

 צאת יחד עם המשפחה ולהרגיש טיפטיפה כמוול... ליהנות מיגיע כפיולו הזדמנות 
מה ... יש משהו אחד שאני יכול להרשות לעצמי בחיים ...ולדעת שהנה ...נטלמן'ג

!! דווקא בני אהרן ..שהבאתי מקודםספרי מתכוין המה שזה  .תפרגן לו קצת? יש
?? ולמה... דווקא הם לא מקבלים חלק בארץ ולא בביזה... 'בגלל שהם שבטו של ה

רחק משלחנו של להת שמיועדים עבור מי שנאלץ ן וביזה זה פריבילגיות"לכי נד
ה "וה .אתם לא צריכים את זה... ל מקוםשסמוכים על שלחנו ש ..אבל אתם... מקום

 ...א המייצג של שבט לוי בדורנולבן תורה שהו
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