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} אז נדברו {
פרשת שמות תשע"ט | גליון מספר | 402 :לסדר:

" בני בכורי ישראל"

אודות ימי השובבי"ם :למה חיי הבחרות נקראים "ימי חורפי??"...
נמצאים אנו בפתחם של ימי השובבי"ם ...והפעם מדובר בחודשיים תמימים!!! שובבי"ם ת"ת ...שכידוע ע"פ קבלה עיקר התיקון
של ימי השובבי"ם זה דווקא בשנה מעוברת כשזה שובבי"ם ת"ת.
והשאלה המתבקשת מאליה :אם באמת שובבי"ם זה ימים כ"כ גדולים ומסוגלים כפי שבדור שלנו עושים מזה עסק ...אז איפה
זה התחבא בדורות הקודמים?? סוף סוף אנחנו שואבים כל מנהג והנהגה ממקורות ...ואם תפתח את דברי רבותנו הראשונים...
בקושי בקושי תמצא שמדברים על זה ...אז אם לפני שמונה מאות שנה זה לא היה נושא ...אז מה קרה פתאום???
וכי המציאות השתנתה?? וכי פתאום נפתח היכל חדש בשמים ששמו שובבי"ם??

הביאור בזה הוא כך:
ע"פ קבלה השנה מתחלקת לשני חלקים!!! קיץ -מחודש ניסן ועד חודש תשרי ...ואח"כ חורף מחודש תשרי ועד ניסן...
ויש הבדל מאוד מהותי בין שני חלקי השנה :מחודש ניסן ועד תשרי ההשפעה מגיעה מלמעלה למטה!!! מה שנקרא
אתערותא דלעילא ...כן ...אם תשים לב :כל החגים של התורה הם מחודש ניסן עד תשרי .גם תשעה באב זה מועד
לפורענות שגם הוא מגיע מלמעלה ...הקב"ה החריב את בית המקדש ...לעומת זאת מחודש תשרי ועד ניסן העסק
מתהפך!! וההשפעה היא מלמטה למעלה ...מה שנקרא אתערותא דלתתא!!! שים לב :בחורף אין חג אחד
מדאורייתא ...כל המועדים של החורף ללא יוצא מן הכלל מגיעים מלמטה ...מגיעים מחז"ל ...אם זה חנוכה ...ואם זה
פורים ...ואם זה ט"ו בשבט שזה זמן שחכמים תקנו אותו...
זה ההבדל בין חורף לקיץ!!! בחורף העבודה מגיעה מצידנו ...בחורף זורעים ...בחורף משקיעים ...ואז!!! בקיץ קוצרים...
בקיץ השפע כבר מגיע מלמעלה ...בקיץ קוצרים את העמל של החורף...
כן בחור יקר!!!! אם חשבת שאין קשר בין זמן חורף לזמן קיץ ...אז תדע לך שכן!!!!
מי שזרע בזמן חורף ...מי שהשקיע בזמן חורף ...הוא זה שיקצור בזמן קיץ ...זמן קיץ הוא בדרך כלל יותר קשה מזמן
חורף ...במילים אחרות :בקיץ צריך יותר סייעתא דשמיא!!!!! צריך יותר אתערותא דלעילא ...אבל בחורף??? בחורף זה
הזמן הטבעי של החריש והזריעה ...זה הזמן האידיאלי ביותר להשקעה ...בחורף יש שקט תעשייתי ...יש יותר שלווה
ושגרה ...וזו הזדמנות להשקיע ...זו הזדמנות לעשות חריש בעצמנו ...והזורעים בדמעה בחורף ברינה יקצורו בקיץ...
)אגב :זה לא חוק פרה אדומה ...אל תהיה לי כמו אותו אחד שלא עשה שטייגן בחורף ...אז הוא קבר גם את הקיץ(...
---

עכ"פ :יש הקבלה לאורך כל הדרך בין החורף לקיץ!!!! רק ההבדל הוא :שבקיץ זה מגיע מלמעלה ואילו בחורף זה
מגיע מלמטה ...לדוגמא :בקיץ יש חודש אלול!! חודש אלול זה חודש רשמי שמדאורייתא הוא מסוגל לתשובה ...ואילו
בחורף??? יש את שובבי"ם ...שובבי"ם זה כבר לא רשמי ...זכותך להתנער ולהגיד אין לי עסק בנסתרות ...לא יודע מה
זה שובבי"ם ואני לא מכיר את זה ...ובאותה מידה אתה יכול כן לאמץ את האר"י הקדוש שאומר שאלו ימים מסוגלים
לתשובה ולהשקיע ...זה מה שנקרא אתערותא דלתתא!!! אתה תקבע!!!
בחודש ניסן יש לנו את פסח!! פסח זה חג דאורייתא ...כולם חייבים לאכול מצה בפסח וכל יהודי מקבל שפע אלוקי
מחג הפסח ומספירת העומר ...זה כבר שפע שמגיע מלמעלה!! ובאותה מידה יש בחורף את הפרשיות שעוסקות
ביציאת מצרים ...והרמח"ל אומר :שכשקוראים בתורה פרשות אלו מתעורר השפע מעין מה שירד לעולם אז ...כאן זה
כבר בחירה שלך ...זכותך לקפוץ על המציאה הזו ולהשתמש בה כקרש קפיצה רוחני ובשבועות האלו לזכות לצאת
ממצרים ...ובאותה מידה זכותך להתעלם מזה ולהתנכר לזה ...הנה לך שוב ההבדל בין חורף לקיץ ...פסח שייך כבר
לחצי השני של השנה השייך לקיץ ...בפסח אתה לא יכול לברוח מההשפעות ...מי שבורח מליל הסדר הוא כבר הבן
הרשע ...אבל בחורף??? אתה לא צריך להיות רשע ...זכותך המלאה לזוז הצידה ולומר :לא מתחשק לי ...ובאותה מדה
אתה יכול לקפוץ על ההזדמנות...
זה בדיוק העניין של שובבי"ם!!!! צריך לעשות סדר בנושא הזה!!! יש כאלו שעושים עסק משובבי"ם כאילו זה אחד
מהמועדים ששייכים לכרך זמנים ברמב"ם ...אז זהו שלא!!! אין מועד רשמי ששמו שובבי"ם ואין כזה זמן מוצהר...
אבל כן יש כזה קרש קפיצה ...מתאים לך תקפוץ ...לא מתאים לך תשאר בצד ...אל תצפה שהראשונים ידברו על זה
ויעוררו אותך לזה ...כי זה לא הוראה מלמעלה ..זה משהו שמגיע מלמטה ...זה עניין אישי ...זה מגיע ממך...
---

אבל לא רק שובבי"ם זה ככה!!! בהרבה דברים זה ככה!!!! זה כל המושג ששמו חורף!!!!
חיי הבחרות נקראים בשם ימי חורפי ...למה??? כי בחורף אני המחליט!!! אני אחליט האם לזרוע או לא ...זכותי לעבוד
קשה ולחרוש ולזרוע ולהשקיע ...ובאותה מידה זכותי להישאר במטה ולא לעשות כלום ...ככה זה בחורף!!! אבל בקיץ
זה כבר לאחר מעשה ...אם זרעת בחורף ...זהו ...עכשיו אתה כבר בפנים ...כעת מחכה לך שדה מלאה בתבואה ...מחכה
לקצירה ...מחכה לזרייה ולדישה ...ברוך ה' ...בא יבא ברינה נושא אלומותיו ...אתה כבר בפנים ...אתה כבר בתוך
המסלול .אבל כל זמן שאתה בחורף ...אתה עדיין לפני תחילת המירוץ!!! זכותך לחלום ובכלל לא להתחיל ..ולכן חיי
הבחרות הם כ"כ קריטיי.ם ...כי הם ימי חורפי!!!! בימים האלו אני מקבל את ההחלטה הגורלית האם אני נכנס למירוץ
או לא ...האם אני "הולך על זה" ומתחיל להשקיע בעבודת ה' או שאני נשאר בצד .ימי חורפך הם קריטיים!!!! כאן יפול
דבר!!! כל שתיל שאתה זורע בימי חורפך ...אתה הולך לקצור אותו בהמשך החיים ...ומה שלא ...אז ...אז ...אז לא!!!! מה שלא
תעשה לא יהיה ...ננצל את ימי שובבי"ם אלו ...נקפוץ על קרש מקפצה זו ...וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ...אמן.
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ויעבידו מצרים את בני ]ובנות[ ישראל בפה רך...
ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך ...מלמד שהיו מחליפים מלאכת האנשים לנשים...
לפניך תיאור של סדר יום שגרתי בעבדות מצרים...
שש בבוקר ,האשה מתעוררת כמו גבר ...מתארגנת בקדחתנות ויוצאת לעבודה המשרדית במגדלי
קהיר ,כן ...היא עובדת בשדה ...עובדת בפרך ...נאלצת להתמודד מול כל מיני משימות בעולם החיצון
שמנוגדות לטבע שלה ...לא קל לה ...באופן כללי כל משימה שכרוכה ביציאה מהבית הרי בשביל אשה
זה סבל ...זה מנוגד לטבע הנשי שלה ...אבל מה אפשר לעשות ...לא לחינם פרעה והמצריים דורשים
את זה!!!!! הם רוצים עבודת פרך!!!
והיא כל היום מחוץ לבית ...עובדת בהיי טק ...לא רואה את הילדים ...לא מגיעה הביתה ...רחוקה מהקן
המשפחתי שלה ...רחוקה מהמטבח האהוב ...מהבית החמימי ...אבל בשביל זה היא בעבודת פרך ...היא
מקבלת את זה באהבה ...היא יודעת שבזה היא מקיימת את הגזירה של "גר יהיה זרעך בארץ לא להם
ועבדום ועינו אותם "...כן ...בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותנו ממצרים ...אמנם יש לה רגעים קשים
של געגועים הביתה ...היא השאירה בבית ששיית ילדים קטנים שהם צריכים מגע של אמא ...וגם
לאמא קשה בלעדיהם ..קשה לה המרחק מהם ...אבל הזמן עושה את שלו ...ולכל דבר מתרגלים...
והילדים גדלים ...הם גדלים לבד ...חלקם גדלים ביאור ...חלקם גם טובעים ביאור...
ויום אחד אבא ואמא זוכים לחתן את בתם הגדולה ...השפחה חוי...
חוי כבר לא יודעת שיש משהו אחר ...היא לא מכירה משהו אחר ...היא כבר נולדה לתוך שעבוד
מצרים ...ממתי שהיא נולדה היא זוכרת את אמא יוצאת מהבית בשעה מוקדמת וחוזרת רק בשעה 4
אחרי צהרים ...היא לא רואה בזה שום בעיה ...ולכן גם היא יוצאת כל בוקר בשעה שש לעבודה ...גם
היא מגדלת משפחה גדולה ...גם להם מחכים ששיית ילדים בבית ...גם היא לא רואה את הילדים עד
שעה מאוחרת ...גם היא פוגשת את המטבח ואת הקן המשפחתי רק בשעות הערב ...ואז כבר אין לה
כח לעשות כלום...
---

ואז בשבת אחת ...שהיתה קצת מנוחה ..אמא התיישבה עם חוי ...והתחילה לספר לה ...חוי ...שתדעי
לך :המצב הזה שאנחנו חיים בו עכשיו הוא לא מצב נורמלי!! זה שאני ואת יוצאות מהבית כ"כ מוקדם
לעבודה וחוזרות כ"כ מאוחר ...זה לא אמור להיות ככה ...המקום הטבעי שלי וגם שלך בתור אם
בישראל זה הבית!!! כל כבודה בת מלך פנימה ...הקריירה שלנו היא בתוך הבית ...לגדל את השישיות
שלנו ...לתת להם את כל הנשמה ...התואר הכי נכסף שלנו זה להיות עקרות בית שממתינות לבעליהן
שיחזור הביתה ולקבל אותו מהבית ...ולא שהוא יקבל אותנו ...חוי מסתכלת על אמא ולא מבינה ...אבל
אמא ...מה את רוצה??? ככה זה ...ככה זה כולם ...כולן יוצאות לעבוד מוקדם בבוקר בשביל לפרנס את
הבעלים ...זה מה שיש ...זה גם מה שאת עשית כל השנים ...זה היום הנורמה.
אמא נאנחת ואומרת :כן חוי ...את צודקת ...את נולדת לתוך תוך שעבוד מצרים ..את כבר דור שני או
שלישי במצרים ...אבל תדעי לך!!!! שזה לא!!! זה לא אמור להיראות ככה!!! אנחנו עמוק עמוק בתוך
גלות מצרים!!!! אני לא הולכת עכשיו להגיד לך שתעשי שינוי ...גם אני לא הולכת לשנות סדרי עולם...
אבל לפחות שתדעי!! שתדעי שאנחנו בגלות!!!! לפחות תדעי שהמצב שאנחנו נמצאים בו הוא לא
אידיאלי!! לפחות תדעי שאם פעם תוקפים אותך רגשות אמהיים שאת רוצה להיות בבית ולגדל את
הילדים שלך ...אל תדחקי את הרגשות האלו ...כי הם הרגשות הנורמליים של בית יהודי...
כן!!!! אנחנו כבר דור שלישי במדינת ישראל ...דור שלישי שגדל על התרבות המערבית שנשים יוצאות
לעבוד ...יוצאות לפרנס ...ובפרט אם מצטרף לזה השיקול הרוחני שהבעל יושב ולומד בכולל ...אז זה
נהפך להיות מוסכמה שככה זה!!! אבל מותר לנו לדעת שאנחנו בגלות!!!! זה שאמא שלי כבר היתה
כזו ...זה שכבר אני ואתה נולדנו לתוך הדור הזה שאמא יוצאת מהבית ומפרנסת זו לא סתירה שנולדנו
לתוך הגלות ..וחובה עלינו לדעת שזו גלות!!!!! מאוד מאוד חשוב לדעת את זה!!! מאוד חשוב לא
לאבד את הצפון!!!
---

כלפי מה הדברים אמורים??? ובכלל :למה אני כותב את זה לגיליון שמגיע לבחורים???
כי יום אחד כולם מבינים את זה ...במשך השנים כל אברך ואשת אברך מבינים טוב מאוד עד כמה
המצב הזה שהאשה יוצאת לעבוד שעות ע"ג שעות וחוזרת מאוחר ...עד כמה שזה מצב לא אידיאלי...
רק זה מה שיש ...זה המצב ...זו העבודה ...וזה המצב הפיננסי ...וכל מה שכתבתי פה לא חידשתי
כלום ...אני רק מקווה שלא דרכתי על פצעים מדממים...
אז מה כן??? הבחורים בשידוכים!!!!! זה היום הצרה הצרורה!!! מדובר בצוציק בן עשרים ושתים
שחש מעצמו שהוא מכיר את החיים ...וכשמציעים לו שידוך טוב מאחת שעובדת בהוראה או בגננות...
או אחת שעובדת בהיי טק ...מה נשמע לו יותר מרשים??? היי טק!!!!
כן ...אתה צודק ...אם אתה היית צריך לצאת לעבוד ...אז היי טק יותר מרשים מאשר הוראה ...כי גבר
מחפש כבוד ...וככל שהעבודה נעשית בצווארון יותר לבן ומכניסה יותר כסף זה יותר מבוקש ...אבל
אשה??? אשה בבית יהודי אמורה להיות עקרת בית!!! שם השטייגן שלה!!! היא לא אמורה בכלל
לצאת מהבית!!!! היא אמורה לשבת בכבודו של עולם בת מלך פנימה ולהיות עיקרו של בית ..וממילא
כל יציאה מהבית שכבר כן נאלצים לצאת ...השיקול הכי דומיננטי זה עד כמה זה כרוך ביציאה מהבית...
ועד כמה ניתן להמעיט בזה.
אז שוב :יום אחד כולם מבינים את זה!!!! יום אחד פתאום מלאכת הנשים נופלת על הגבר והוא מוצא
את עצמו שומר על הילדים ומכין להם אוכל ...ויום אחד אשת האברך מבינה שהחלל הגדול שיש לה
בלב בעבודה זה בגלל מלאכת האנשים לנשים ...ויום אחד שניהם קולטים שהם נמצאים בגלות של
עבודת פרך!!! של החלפת מלאכת הנשים לאנשים והאנשים לנשים ...היחיד שחי בעולם שכולו טוב...
והוא מבין הכי טוב ...והוא יודע מה לדרוש :זה ידידי הבחור החכם מכל אדם!!! שהוא לא יוותר על
הדרישות שלו!! לא פחות מתואר שני בהיי טק ...שסוגרת חמש ספרות בחודש ...איך אמרה סבתא
שלי?? מה ההבדל בין הרבש"ע לבחור ישיבה?? שהרבש"ע יודע הכל!!! ואילו בחור ישיבה יודע הכל
יותר טוב!!!
אבל עזוב ...עזוב את הטעות הטכנית שיש פה שאח"כ מתחרטים עליה ...הטעות העיקרית והבלתי
נסלחת פה זה במעגל הסגור של בית יהודי ...ובזה אין תירוצים!! כל אחד שבא להקים את ביתו צריך
לדעת שמקומה של אשה הוא בבית!!!! זה א' ב' בהקמת בית בישראל...

לאחר הרבה עיכובים וניסיונות ומה שנקרא "מניעות"
בהדפסת כמות נוספת של הספר וימאן לקראת ימי
השובבי"ם ...הרי נכון לעכשיו ,בשעת הורדת הגיליון
לכבש הדפוס ,עדיין לצערנו לא ניתן לקנות את הספר...
אבל בשביל להכריח את עצמנו בהוצאתו של הספר בכל
מחיר כבר בתחילת ימי השובבי"ם ועל מנת למנוע
מעצמנו כל התעכבות נוספת,
הננו בזאת להכריז שמיום חמישי הקרוב אי"ה בל"נ ניתן
לקנות את הספר בטלפונים כדלהלן:

052-768-3095
054-844-6691
וה' יגמור בעדנו...
----------------------

המטריה המרוטה וליקחה...
גשם חזק ניתך עלי מהשמים ...הרוח הייתה חזקה ...ואני הולך לי
עם המטריה שלי ...מחזיק אותה חזק חזק ...והיא מתהפכת לי
לכיוון ההפוך )מכיר את זה (??...עצרתי באמצע הגשם כדי "לסדר"
אותה ...והמשכתי הלאה ...לבנתיים התרטבתי כהוגן ...אבל אז שוב
הגיעה הרוח והיא מושכת את המטריה עם כל הכח ...ואני נלחם!!!
נלחם למען המטריה שלי!!! ומה אתה חושב ...שהמטריה שלי
שלימה?? איפה? למחצה שליש ורביעי ...שתי צ'ופצ'יקים כבר
משנה שעברה נפלו ...ממילא חצי ממני בלאו הכי מתרטב ...מה
שנשאר זה החצי השני שלי שמתרטב תוך כדי שאני מסדר אותה
ונלחם בעבורה...
ואז פתאום תפסתי את עצמי!!!! רגע רגע רגע...
מי עובד אצל מי?? אני עובד אצל המטריה או המטריה עובדת
אצלי??? איך שזה נראה עכשיו ...זה נראה שאני עובד אצל
המטריה ...אני כבר בלאו הכי רטוב עד לשד עצמותי!! המטריה לא
מצליחה להושיע אותי!!!! אז מה כן יש לי ממנה שאני כל הזמן
עסוק בלריב עם הרוח בשבילה ולדאוג לה ...ואח"כ עוד לחזור
בחזרה לבית הכנסת כי שכחתי אותה שם ...סליחה מטריה!!! את
נמצאת פה בשביל לשרת אותי ולא בשביל שאני כל היום אשרת
אותך ...באותו יום שמתי בהפגנתיות את המטריה בפח הזבל...
ומאז אני ברוך ה' הולך בגשם ...אמנם יורד עלי קצת גשם )וזה לא
חידוש ...זה היה גם כשהיה לי מטריה (...אבל לכה"פ אני לא צריך תוך כדי
הגשם לריב גם עם הרוח על המטריה ...לכה"פ אני לא צריך לשרת
אותה כל היום...
עד כאן המשל ...והנמשל:
הפלאפון שלי לכל הדעות בא לשרת אותי ולא אני אותו!!!! אבל
יום אחד גיליתי שאני ממזמן שכחתי שהוא בא לשרת אותי...
ובמקום זה ...אני כל היום עובד אצלו...
כל ערב אני מוטרד שהוא יהיה מוטען ...למה?? שיהיה ...חשוב
שיהיה ...וכל פעם שהבטריה הולכת להיגמר אני לא רגוע ...וכל פעם
שהוא מצלצל אני קם כאילו אני שכיר יום אצלו ...אני כל היום עסוק
בלחזור לשיחות שלא נענו...
ואז פתאום תפסתי את עצמי :סליחה!!! מי עובד אצל מי?? אני
עובד אצל הפלאפון או הפלאפון אצלי???
וכמובן שהדוגמא מהפלאפון והמטריה הם הדוגמאות העדינות
ביותר ...כי בשלל ההתמכרויות של דורנו ...אם זה החיבור לאינטרנט
או לקווי הנייעס ...בשלב מסוים אתה הופך מאדון לעבד!!!
בהתחלה השתמשתי בזה בתור עזרה וסיוע ...ואילו בשלב מסוים
לאט לאט החלפנו כובעים אני נהפכתי להיות העבד ואילו הממכר
נהיה האדון ...מותר מידי פעם להסיק את המסקנה המבורכת
שהייתה לי ביחס למטריה המרוטה שלי...
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האם יש כזה דבר "להפתיע" את
הקב"ה??...
לאחר שעברה תקופה מהבחירות והרוחות נרגעו...
)בתקווה שאכן כך ...אגב :מאמר זה נכתב לפני שהגיעה השמועה
הלא כ"כ נחמדה שאנחנו לקראת בחירות( תרשה לי

להשתמש בבחירות כדוגמא ...נטו כדוגמא ...אני
ממש לא הולך לפתוח את הנושא ...אלא רק
להשתמש בו כרקע בשביל להמחיש מסר חשוב...
שלא קשור בכלל לשום נושא פוליטי כזה או אחר...
אנא ,קבל את ההבהרה הזו מראש ,וכל הערה או
עקיצה שיש לך בתחום הפוליטי ...תשאיר אותה
במשל ...אל תתקע איתה) ...ומי שלאחר ההבהרה הזו
עדיין יתעקש להיתקע שם ...אז זו הרמה שלו ...זה מה שיש(...

היה זה במוצאי הבחירות בעיר חיפה ...הייתה
תחושה של שמחה עצומה ואופוריה ...ממש בגדר
"כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך מציל עני מחזק
ממנו ועני ואביון מגוזלו "...מדובר היה בציבור חרדי
גדול שעד כה נעשק במשך שנים ...וממילא באותה
מערכת הבחירות כל אלו שנעשקו במשך השנים
נרתמו בכל כוחם להקהל לעמוד על נפשם וככה
לאחר מערכת בחירות סוערת עם המון מתח ...ברוך
ה' הגיע התוצאה המשמחת שה' גאלנו מאותו
אחד) ...זה היה שמחה משותפת לכל החוגים כאחד ...אתה
מבין לבד שאם זה היה שנוי במחלוקת לא הייתי כותב את זה
כאן(...

אני בכוונה מתאר את הרקע הזה לצורך ההמשך...
והנה!!! למחרת הבחירות ...אנחנו עדיין בעיצומה של
האופוריה והשמחה ...לפתע מתקשר אלי בחור צעיר
בן  16מאחת השכונות הנדחות בחיפה ורוצה לדבר
איתי בדחיפות ...מה קרה??? אבא שלו ,מדובר
ביהודי יקר ,בן תורה וירא שמים ,ובשבוע של
הבחירות הוא עבד קשה למען הצלחת המערכה...
ובשביל זה הוא היה צריך פלאפון לא כשר רק
בשביל השבוע הזה!!! הוא כמובן שכח לסנן אותו...
לא היה לו זמן לזה ...הוא באמת היה מאוד עסוק
בפעילות קדחתנית ...והוא כנראה באמת עבד
קשה ..והנה ...ברוך ה' ...הגיעו התוצאות
המשמחות ...יגעת ומצאת תאמין...
אבל!!! מתקשר אלי אותו בחור ואומר לי :אבא שלי
לא מבין במכשירים האלו ...אבל אני ...כשאבא שלי
לא ראה ...נכנסתי לו לתוך המכשיר הזה והגעתי
משם ל ...השם ישמור .....ומה אני עושה??? אני לא
רוצה ליפול ...תתן לי כח להתגבר!!! ו ...ואבא שלי
אמור בעקרון להחזיר את המכשיר ביום יומיים
הקרובים ...אבל לבנתיים זה עדיין נשאר בבית..
וכשהוא לא רואה ...אני בניסיון קשה מאוד מאוד...
ואנא ...תעזור לי ...תן לי כח) ...אגב :זה מסר
לכשעצמו!!! אני לא מכיר את אותו אבא ...אבל לפי
ההתרשמות מדובר ביהודי יקר ,וירא שמים ,שהוא שכר
את המכשיר הזה באמת בתום לב ,מתוך כוונה טובה ,והוא
באמת לא עשה עם זה שום שימוש שלילי ,אבל אם הוא
היה מעלה על דעתו איזה נזקים זה יכול לגרום לילד
שלו ?????.....ואתה יודע כמה הורים כאלו יש??? אין
ספור!!!! שמעת?? אין ספור!! הורה יקר :קח בחשבון שזה
אתה ...אבל זה ממש במאמר המוסגר(...

נו ...כעת מה אני עונה לאותו בחור?

התחלתי לדבר איתו ...ולחזק אותו ...ואז תוך כדי
שאני מדבר ...פתאום יצא לי מהפה משפט
עוצמתי!!!! התחלתי לצעוק לתוך הפומית :תקשיב
טוב טוב בחור יקר...
אנחנו ב"ה ניצחנו בבחירות!!!!! אנחנו נמצאים בצד
שניצח בבחירות!!!!
אבל אבא שבשמים??? אבא שבשמים נמצא כעת
בצד המפסיד!!!!
אבא שבשמים ה פ ס י ד בבחירות!!!!!!! ולמה???
כי אם התוצאות של הבחירות האלו גבו מחיר כזה
יקר ...שאתה על הדרך נפלת ברוחניות כתוצאה
עקיפה מזה ...אז בשביל הקב"ה זה כבר לא ריווחי...
הקב"ה כבר היה מוותר ...ומעדיף שאותו אחד יבחר
שוב ...העיקר שלא תיפול ברוחניות ...סיימתי את
דברי ושאלתי את אותו בחור :אתה מאמין במה שאני
אומר עכשיו??
הוא ענה לי :לא!!! והוא צדק שלא ...כי ...כי גם אני
בעצמי לא באמת התכוונתי ברצינות למה שאמרתי...
סו"ס כ"כ הרבה מוסדות תורניים סבלו עד עכשיו...
סו"ס כ"כ הרבה יהודים נעשקו ...וברוך ה' ניצחנו
ונגאלנו מאותה יד קשה ...אז לחשוב שמבחינתו של
קודשא בריך הוא יש פה הפסד בבחירות ...לחשוב
שהקב"ה היה מוותר על התוצאה המבורכת הזו...
ובגלל מה??? בגלל בחור ישיבה אחד ויחיד שעל
הדרך נכשל באופן עראי ועקיף ברוחניות ...נו נו ...למה
לחשוב ככה?? זה לא כ"כ הגיוני ...בקיצור :אני בעצמי
לא באמת האמנתי במה שאמרתי .אבל עכ"פ ככה
טענתי לאותו בחור .ומשום מה דרשתי ממנו שהוא כן
יאמין בזה..

--אחרי שסיימנו את השיחה ...התחלתי לחשוב על
זה ...פתאום תפסתי את עצמי ...בטח!!! ברור שזה
נכון!!!!! ברור שאצל הקב"ה איזו תוצאת בחירות
שתהיה ולו הכי טובה ליידישקייט ...אם היא כרוכה
בנפילה רוחנית אחת של יהודי ...אפילו נפילה
נקודתית ...הרי מבחינתו של הקב"ה זה לא ריווחי!!!
הוא נמצא בצד המפסיד ולא בצד המנצח...

אתה יודע למה??? מסיבה מאוד מאוד
פשוטה!!!!
אם תתבונן שניה ...אליבא דאמת את הקב"ה לא
באמת מעניין הבחירות ...בינינו ..אצלו לא באמת
משנה מי ראש העיר ומי ראש הממשלה ...ולמה
לא??? כי אצל הקב"ה כולם בובות אותו דבר ...גם
ליאון וגם ברקוביץ ...שניהם מונשמים  24שעות בידי
מכונת ההנשמה האלוקיית ...שניהם מחוברים כל
הזמן לדיאליזה האלוקית ...ושניהם גם מורדמים
מידי לילה בידי המרדים האלוקי ...ושניהם
מתעוררים כל בוקר בידי המחדש בטובו בכל יום
תמיד מעשה בראשית ...בקיצור :אצל הקב"ה העסק
אף פעם לא יוצא מהידיים ...ממילא אצלו הבחירות
אף פעם לא פונקציה ...זה ממש לא מטריד אותו...
הבנת מה אמרתי???

תבין :אצלנו הבחירות זה יום מאוד גורלי!!! למה???
כי אם הנציג שלי עד עכשיו היה בפנים ...אז היה לי
שליטה ...אבל ברגע שפתאום יש בחירות ...אז אם
הנציג שלי חלילה יפסיד בבחירות ...אז אוי אוי ...אני
חלילה עלול לאבד את השליטה שהייתה לי ...לכן
אצלנו הבחירות זה יום הדין ...ביום הבחירות נחרץ
הגורל שלנו לחמש שנים הקרובות ...האם קבלתי
שליטה או איבדתי שליטה ...אז זהו!!! שאצל הקב"ה
הבחירות אף פעם לא נגמרות!!! כי הקב"ה אף פעם
לא מאבד שליטה ...גם לפני הבחירות וגם אחרי...
שני המועמדים גם יחד צריכים שהקב"ה יחזיר להם
מידי בוקר את נשמתם בחמלה ...בקיצור :איך מרן
הרב עובדיה זיע"א אמר בשעתו על אותו ראש
ממשלה שחשב שהוא כל יכול??
באנא אחת בראש והוא נגמר!!!! )וכך הווה ...שבוע
לאחמ"כ הוא קיבל שבץ מוחי ...שניה אחת בלבד שהדם לא זרם
למוח ...וזהו ...כל התכניות שלו נכנסו לארכיון ..אגב :אני לא יודע
מה זה "באנא "...אבל זה לא הרבה משנה ...יש איזה באנא שהיא
בידיים של הקב"ה (...הבאנא הזו אף פעם לא יוצאת

מהידיים של הקב"ה ...השליטה הזו אף פעם לא
בורחת מהידיים של הקב"ה ...כך שאת הקב"ה ממש
ממש לא מטריד מה יהיו התוצאות של הבחירות...
כי מי שיבחר ומי שזה יהיה ...הוא תמיד אצל הקב"ה
כחומר ביד היוצר ...הקב"ה תמיד יכול להעמיד
במקום את מי שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה) ...אגב:
אם ככה :אז למה אנחנו כן במתח בבחירות?? למה גדולי ישראל
כן מתייחסים לזה ברצינות?? כי מחובתנו כיהודים ...אנו צריכים
לבטא ולעשות את חובת ההשתדלות למען היידישקייט! ולכן
חובתנו לפעול ולעשות כל מה שבידינו למען מי שאנחנו חושבים
שהוא הכי טוב למען כבוד שמים ...וכאן כל אחד והרב שלו
וההוראה שלו (...בקיצור :כל המתח בבחירות מתבסס

על זה שביום הזה יקבע האם מקבל שליטה או
מאבד שליטה .ואילו הקב"ה אף פעם לא מאבד
שליטה ...ממילא הקב"ה ממש לא היה במתח
בבחירות...
--אבל!!! תתפלא לשמוע :יש מקום אחד ויחיד בכל
היקום כולו!!!!! ששם הקב"ה כן במתח כביכול
כביכול!!!!! איפה????

בבחירה האישית שלי בין טוב לרע!!!!!!!!!!
זה המקום היחיד שהקב"ה עומד לגמרי לגמרי
מהצד ...ולא מתערב בכלל בכלל ...ראה נתתי לפניך
את החיים ואת הטוב ,את המוות ואת הרע ...הקב"ה
מעמיד אותי מול קלפי ...בין לטוב לרע ...והוא עומד
לגמרי לגמרי מהצד ולא מתערב!!! בכלל בכלל
לא!!!! כאן זה הבחירות האמיתיות של הקב"ה ...זה
המקום היחיד שהקב"ה כביכול במתח...
הקב"ה במתח מה יהיו התוצאות!!! מה אני באמת
אבחר לו!!!
זה המקום היחיד שהקב"ה כביכול -יכול לאבד
שליטה ...היה לי פעם בן שהוא היה שלי!!! היה לו
קשר איתי ...הוא היה מגיע ללמוד תורה...
להתפלל ...והנה ...יום אחד היה לו ניסיון ...הוא עמד
לבד לבד מול קלפי ...היה שם טוב מול רע ...ואם
הוא החליט לבחור ברע ...איבדתי את הבן שלי...

איבדתי שליטה...

ואז לעתיד לבאµê−í :ó−þôîêî ó−×îë ó−š−ð® :

זאת אומרת :בא כעת נחזור למקרה שהבאתי...

í"ëší ¹êî ...íï× íîëè þí ¾îë×ñ îòñî×−
 !!!ó³−ê íô³זה המקום היחיד שהקב"ה תמה!!!

באותו יום של הבחירות ...שככככולנו היינו
במתח ...מה יהיו התוצאות של הבחירות ...מי
יבחר ...מי יהיה ראש העיר ...הבחירות מהסוג הזה
ממש ממש לא עניינו את הרבש"ע!!!! כי מה זה
משנה לרבש"ע ...סוף סוף בין כך ובין כך הוא
מנהל את העולם ...בין כך אף אחד לא יכול לגעת
במוכן לחבירו כמלא נימה ...אבל!!!!! באותם
שעות שעיני כולם היו נשואות בשיא המתח
לתוצאות של המדגמים ...באותה שעה!!!! הקב"ה
ופמליא דיליה הביטו בשיא המתח על אותו בחור
שכעת נמצא לבד לבד בניסיון קשה .והוא לבד....
ושם!!! שם היו הבחירות האמיתיות של הקב"ה!
כאן אבא שבשמים עמד וחשש ...מה יהיו תוצאות
הבחירות שלי?
האם אני מאבד שליטה על הבן שלי או לא ...האם
הבן שלי בוחר להיות שייך לסטרא ........או לי???
ו ...והנה ...באותו ערב ...שאגות שמחה ...אופוריה...
נצחון ...ברוך ה' ...היידישקייט ניצחה!!!! כבוד
שמים ניצח!!! אוהו ...בטח איזה שמחה גדולה יש
עכשיו בשמים ...עכשיו הרבש"ע מסודר ...יהיה פה
ראש עיר שידאג לכל מה שהקב"ה רק רוצה...
אבל באותה שעה בשמים קול בכי ונהי ...איך
שודדנו ...בשמים את אף אחד לא מעניין הראש
העיר הנבחר ...הוא הכי פחות רלוונטי כאן ...כעת
עיני פמליא של מעלה נשואות למערכת בחירות
אחרת לגמרי לגמרי ...לאותו בחור שעמד כעת
בניסיון ...והייתה לפניו בחירה!!!! האם לבחור בה'
ולפרוש או לבחור ברע וליפול ...ושם היה מתח
גדול!!! שם היה סמל הקנאה המקנא!!! ואם אותו
בחור נכשל ונפל ...אז הקב"ה הפסיד בבחירות
הנוכחיות) ...כמובן שהבחירות לא נגמרו ...תמיד יש בחירות
חוזרות (...לו יצויר שאותו אבא לא היה מביא את
האייפון לבית שלו ...וכתוצאה מזה גם התוצאות
של הבחירות היו לא טובות ...אז אנחנו היינו
בוכים ...אבל בשמים?? נו נו ...זה שהראש העיר
הנבחר הוא לא טוב ליהודים ...נו ...בשביל זה
הבאנא אף פעם לא יוצאת מהידיים של הקב"ה...
ואף פעם לא מאוחר ...אצל הקב"ה אף פעם איזה
תוצאות סופיות ...הוא תמיד יכול לשדד מערכות...
המקום האחד ויחיד שהעסק כביכול יכול לצאת
משליטתו של הקב"ה ...זה בבחירה החופשית שלי
ושלך!!!! כאן הקב"ה מבהיר לנו :ראה נתתי
לפניך!!! זה נטו לפניך!!!! אתה בוחר ורק אתה...
ואני עומד מהצד ...ואני יכול חלילה לאבד אותך.
---

אתה קולט את זה?? אתה מסוגל להאמין
בזה????
אני רוצה שתבין :חז"ל אומרים במסכת סוכה
)נב (.דבר נורא :אף אחד בעולם לא יכול להפתיע
את הקב"ה ...סוף סוף מדובר בבורא עולם ...מגיד
מראשית אחרית ...הוא יודע הכל ...אין לך מה
לחדש לו ...אבל יש מישהו אחד ויחיד שיכול
להפתיע את הקב"ה!!!! מי??? אותו יהודי
שמתמודד ןעומד מול הר גבוה ...מול ניסיון קשה
ומר ...ו ...וכובש אותו!!!

מתפלא!! כן ...בני היקר ...גם אני מתפלא איך הצלחת
להתגבר על כזה ניסיון קשה...
אז כמובן שהמהר"ל מסביר :שברור שאין הכוונה
שהקב"ה מתפלא ...כאילו שהוא לא מבין ...רק מה???
פלא זה דבר חדש שלא היה עד היום!!! ובעולם שלנו
עקרונית הכל כבר ישן ...אין חדש תחת השמש...
המקום היחיד בבריאה שיש מה לחדש זה רק בבחירה
שלנו ...כשבחור צעיר עומד מול בחירה ...או טוב או רע
והוא מחליט לבחור בטוב ...יש פה דבר חדש!!!! יש פה
חדשות ...הקב"ה מגיע עם החדשות האלו לגן עדן...
צדיקים :שמעתם את החדשה המרעישה?? יענקי שלי
התגבר...
כל אחד מאיתנו מתמודד מול כל מיני ניסיונות...
וכעת יש לפנינו בחירה חופשית!!! אם אני רק
אאמין ...ורק אקלוט עד כמה הבחירה שלי יקרה
בשמים!!! הרי זה יראה אחרת לגמרי ...אם רק היית
תפנים שהבחירה הפרטית שלך מעניינת את הקב"ה
עשרות מונים יותר מככככל הבחירות בירושלים ...על
איזה תוצאה שרק תהיה ..חיובית או שלילית ...אם רק
היינו מפנימים את זה היה לנו הרבה הרבה יותר כח
להתגבר...
וזה דברים פשוטים ...אי אפשר להתווכח איתם...
--יש מדרש באיכה רבה )ג' ז'(±š êë−¾× þìôñ :
−òê −òë ñêþ¾−ñ í"ëší óíñ þôîê íñîêèí
ó−ò¾í ö³îê ñ× −ñ ó³ò³ôí µê−í ó×ô íô³
³³ò¾ µ³þî³ −ñîñ−ê ¼"¾ëþ î−òõñ ó−þôîê öíî
,³îôîêí îòðëê þë× îòñ

יהודי יקר :אתה יושב וממתין לקב"ה ...אתה
מחכה לו וממשיך להתפלל ...ממשיך לקוות...
ממשיך להתחזק באמונה ...אתה מפתיע את
הקב"ה!!!!! זה אותו רבש"ע שאף אחד בעולם לא
יכול להפתיע אותו!!! זה אותו רבש"ע שגם
כשמגדלי התאומים נפלו הוא לא היה מופתע!!
הוא ידע את הכל וצפה את הכל ...אבל מול
ההמתנה שלך ...מול העמידה האיתנה שלך בכל
הקשיים ובכל ניסיונות הדור האחרון ...איך
שאתה ממשיך לקוות לו הקב"ה עומד ותמה!!!!
וביום מן הימים הוא יבא וישאל אותך בהערכה"
איך ...בני היקר ...איך המתנת לי כל אותם
השנים??? אתה קולט איזה כח יש לך בידיים???
תחשוב שניה על הקב"ה ...הקב"ה כל יום מגיע לגן
עדן ורוצה לספר חדשות ...ואין!!! אין מה לספר!!!!
מה הוא יספר לצדיקים?? הכל ישן ...אין חדש תחת
השמש ...התוצאות הכי מרעישות באיזה הצבעה
שהיתה באו"ם או בכנסת היא עיתון ישן בשמים...
היחיד שיכול לספק חדשות בשמים זה רק אתה!!!!
עם הבחירה שלך ...שאתה יכול לבחור בטוב או ברע
והכל פתוח ...והנה בחרת בטוב ...הקב"ה מגיע לגן עדן
ומציג אותך בגאווה ...תראו את הבן שלי ...הוא היה
יכול כ"כ להתלונן ...כ"כ להסתכסך איתי ...והנה עוד
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יום של המתנה ...עוד יום של תפילה מעומק לב
עם תקווה ...והוא ממשיך להמתין לי ...הקב"ה
מציג את החדשות האלו בכותרות הראשיות בגן
עדן!!!!
נסכם את זה בשתי משפטים :אחד מוכר יותר
ואחד פחות...
אתה רוצה להצחיק את הקב"ה??? תספר לו את
התכניות שלך!!!
עד כאן זה משפט מוכר ...אבל יש המשך:
אתה רוצה להפתיע את הקב"ה??? תבחר בטוב!!!!
תעמוד בניסיון!!!
--נמצאים אנו בפתחם של ימי השובבי"ם ...בימים
אלו עיקר העבודה שלנו זה לשוב!!!! לחזור
מהשובבות שלנו!!! שובו בנים שובבי"ם ...מה זה
אומר לחזור מהשובבות?? ילד שובב זה ילד
ילדותי ...ילד שחושב שהכל מתחיל ונגמר
במשחקי שובבות ...ואבא ואמא כל היום מסבירים
לו :כן ...אנחנו מבינים אותך ...אתה שובב ...אבל
תדע לך :יש גם רצינות!!!!!
זו עיקר עבודתנו בימי השובבי"ם ...יהודי יקר:
אתה מנסה לדמיין את החשיבות שלך ...מה כבר
יכול להיות ...ככולא מטר שבעים וחמש ...אבל
הקב"ה פונה לפרעה ואומר :כה אמר ה' בני בכורי
ישראל!!!! תדע לך :יש לך עסק עם בני בכורי!!!!!!
זה הבן שלי!!!! הוא יקר לי כבבת עיני ...הוא היחיד
שיכול למלאות אותי בשמחה ולעשות לי קורת רוח
בעולמי ...הוא היחיד שיכול להפתיע אותי...
בשבועות האלו הקב"ה מפגין המון המון הערכה
וחשיבות לכל יהודי ...בשבועות האלו אבא
שבשמים רוצה שאנחנו נלמד את הפרשיות האלו
בעיון ונבין שהגיע הזמן להפסיק להיות שובב...
להפסיק לחשוב שהכל מתחיל ונגמר במה שאני
רואה ...לתפוס טיפ טיפה רצינות ולהתחיל לקלוט
שאנחנו יושבים על חבית נפץ!!!!! אני יקר
לקב"ה ...אני חביב אצלו ...אני מאוד מאוד מעניין
אותו ...הרבה הרבה יותר מכל דבר אחר שמעניין
אותי...
---

שעות ספורות לפני הורדת הגיליון לכבש הדפוס
הגיעה הידיעה שאנחנו לקראת בחירות ...אוי אוי
אוי ...למי יש כח לזה ...בא נחליט בתקיפות שאינה
משתמעת לשני פנים :אני מתמקד בבחירה
שלי!!!!! זה מה שחשוב ...זה מה שמעניין את
הקב"ה ...אני אתן לקב"ה להכין לנו את התוצאות
של הבחירות ...ואילו אני אתמקד בבחירה עצמה!
לבחור בטוב ...לבחור בשמירת הלשון ...לבחור
בלימוד ברציפות ...לבחור להתחזק בייתר שאת
ובייתר עוז בימי השובבי"ם ת"ת הבעל"ט...
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בקרוב ממש

העונג שבת שהתבטל בהוראת בית דין הגדול שבירושלים...
ליל שבת ...קר בחוץ ...ארבע מעלות מעל האפס ...כעת הסתיימה תפילת מעריב בכפר שלנו ...כעת כולם נמצאים בבתים בסעודת ליל
שבת ...אבל בשעה שמונה בערב ...לפתע!!!! אנשים יוצאים מהבתים בזה אחר זה ...מה יש??? בית המרחץ נפתח!!! כן ...להוי ידוע לך:
שיש מצוה בשבת שקוראים לה עונג שבת!!! ובשבת כזו קפואה וגשומה ...תסכים איתי שאין לך עונג שבת יותר גדול מרחיצת חמין
בליל שבת ...זה ממש בגדר הוצאות שבת!!!! גם ר' חצקל הסגפן שכל השבוע לא מתרחץ בחמין ...אבל בליל שבת כזה??? גם הוא
מודה שזה עונג שבת ...אפילו ר' זלמן העני ...שכל השבוע אין לו כסף לשלם לבית המרחץ )והוא גם לא מוכן לקבל בחינם (...אבל
בשבתות של החורף??? זה ממש הוצאות שבת!! לוו עלי ואני פורע ...כן ...בדיוק כמו שביוה"כ רחיצה זה אחד מד' עינויים ...אז ככה
בשבת רחיצת חמין זה אחד מהעונגים היותר העיקריים בשבת ...אז כמובן שאנחנו מקפידים על כל הדינים ...על דיני סחיטה...
וכשאנחנו יוצאים מבית המרחץ יש תקנת חז"ל שאסור ללכת לבד עם המגבת גזירה שמא יסחוט ...לכן הולכים בחברותות ...כל אחד
שרוצה לצאת מבית המרחץ ...מחכה שעוד אחד יצא ...ואז שנינו ביחד הולכים עם המגבת ...וגם כשמגיעים לא שוטחים אותה שמחזי
כאילו שכיבסנו אותה אלא מניחים אותה ככה ...ואגב :שלא תחשוד בנו שאנחנו מטלטלים בשבת ...כולנו גרים באותו מבוי ,ויש לנו
לחי וקורה והרב בכבודו ובעצמו בודק את זה מידי כניסת שבת...
--והנה ...יום אחד בהיר ...בשלהי חודש טבת ...לפתע נשמעה קול שקשוק מרכבה ...כל ילדי הכפר יצאו לראות מי הגיע ...הההלם!!!
הגיע השליח!!! השליח האהוב ...השליח הזה שמגיע אלינו מירושלים שש פעמים בשנה מטעם לשכת הגזית כדי לומר לנו מתי
הוקבע החודש ...תמיד כשהוא מגיע זה יום חג ...כל אנשי הכפר מקיפים אותו ברגש ובכמיהה ...כן ...מה החידושים העדכניים
בלשכת הגזית ...והוא תמיד יושב איתנו בנדיבות לב לפאברעגען ...פותחים ייש ולעקעך והוא מעדכן אותנו בכל המימרות החדשות
שנתקבלו בלשכת הגזית ...וכל הק"ו שנדחו ...וכל ה"במה הצד" שנפרכו וכל ה"עדיות" החדשות שנמסרו ...אבל הפעם!!!! הפעם
משום מה ...הוא מילא את פיו מים ולא הסכים לגלות את סיבת בואו ...הוא מיד ביקש :אני רוצה לקבוע פגישה עם סנהדרין קטנה של
העיר ...כן ...בכפר הקטן שלנו יש כבר ברוך ה' סנהדרין קטנה של כ"ג זקנים שיושבים בחצי גורן עגולה ויכולים לדון אפילו בדיני
נפשות ...אבל ברגע שהשליח של לשכת הגזית מבקש לקבוע מיד כולנו הבנו שכנראה הגיעה גזירה חדשה מטעם לשכת הגזית) ...וזה
נעשה בצורה של היררכיה מסודרת ...שהרשות המחוקקת של בית דין הגדול ,מעבירה את התקנה החדשה לדרג היותר נמוך שהוא הסנהדרין קטנה שמפוזרת בכל
ישראל ...ומשם יוצאת ההוראה ...ואצלם גם נמצא מערכת האכיפה (..הוא אכן נכנס לבית דין ...והסנהדרין קבלו אותו בחרדת קודש ...ואז הוא

הוציא להם איגרת חתומה מטעם לשכת הגזית ובה כתוב התקנה חדשה שיצאה ממש השבוע מלשכת הגזית!!! עוד באותו יום יצא
כרוז מטעם הסנהדרין קטנה שכל תושבי הכפר מתבקשים להתאסף היום בערב למעמד של מסירת התורה ,בנוכחות הסנהדרין
קטנה של העיר..
בשעה חמש בצהרים כל בית הכנסת מלא מפה לפה!!! המזרח כולו מלא בנוכחות מלאה של כל הכ"ג סנהדרין ללא יוצא מן הכלל...
כולם יושבים בכובד ראש ...באימה וביראה ...עושים את אזנם כאפרכסת...
כן ...כעת ברגעים אלו זה מעמד של מסירת התורה!!! כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים ואם הגיע לכאן שליח מטעם לשכת
הגזית ...והוא נשלח במיוחד לכפר שלנו והוא מעותד להכריז על תקנה חדשה במעמד מרנן ורבנן סנהדרי קטנה של כ"ג ...זה ממש
מעמד של מסירת התורה שבעל פה!!!!!
)אגב :רק לשבר את האוזן :כל דרשה שחכמים דורשים בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם ...אין לזה שום התחייבות ...ואחרי שנה יכולה להגיע סנהדרין אחרת ולבטל
את כל הדרשות ...והיא לא צריכה להיות גדולה ממנה בחכמה ובמנין ...אבל כשמדובר בתקנה ובגזירה של גדר וסייג ...כאן זו חקיקה גמורה שאי אפשר לבטל אותה
בשום אופן ...התורה נותנת כזו גושפנקא עצומה לגדר של חכמים שזה אל חזור ...ממילא מעמד של הכרזה על תקנה חדשה זה מעמד של מסירת התורה ממש!!!
בגדר "זאת התורה לא תהא מוחלפת "...עיין רמב"ם הלכות ממרים פ"ב הלכה א' ,ב' ,ג' (,הס הושלך בבית המדרש ...כולם במתח ..אף אחד לא יודע

מהי התקנה החדשה ...הנשיא והאב בית דין כיבדו את השליח של לשכת הגזית לפתוח בדבריו ..הוא הוציא את האגרת והתחיל
להקריא את התקנה החדשה שיצאה שבוע שעבר מבית דין ...כולם עוצמים עיניים בדבקות ו ...ו ...וגם קצת במתח ...מה?? מה הוא
הולך לומר??? ואז לפתע נשמע קולו התקיף של שליח בית דין:
על פי תקנת בית דין הגדול ...מכאן ואילך אסור להיכנס להתרחץ בחמין בבית המרחץ בשבת!!!!
הההלם ...כולם מסתכלים אחד על השני ...אוהאו ...זהו??? אתה רוצה להגיד לי שמכאן ואילך אין יותר בית המרחץ בשבת ...אוה ...איך
זה יכול להיות??? אנחנו לא מאמינים ...אבל הלאה ..דין שני :אסור להיכנס לבית המרחץ בשבת אפילו לא להזיע!!! אין סאונה ...לא
רטובה לא יבישה ...אין אמתלאות ...מכאן ואילך בית המרחץ סגור בשבת על סורג ובריח ...זהו!!!! הפצצה נפלה!!! וכעת שליח בית
דין התחיל לפרט :מה כן מותר?? מותר לשטוף רק פניו ידיו ורגליו בחמין שהוחמו מערב שבת ...או לרחוץ את כל הגוף במים קרים...
חכה ...בפסח הקרוב ...כשכולם יעלו לירושלים ...אז יתחילו הנידונים האינסטנסיביים ...יעלו כל מיני שאלות ונידונים ...אבל אגב:
בשלב זה לא מגלים מהי סיבת התקנה!!!! בשנה הראשונה לא יוצא מבית דין הגדול נימוק מה עומד מאחורי התקנה!!! אסור כי
אסור ...רק אחרי שנים עשר חודש שרואים שפשט האיסור ברוב ישראל ...וזה נהיה מוסכמה ברורה ...אז בית דין הגדול משחררים על
הסיבה ...מה עומד מאחורי התקנה הזו ...עד אז יש רק השערות ...עכ"פ יש לציין :שלציבור לא היה קל לקבל את הגזירה החדשה...
ממש לא קל!!!!!! תחשוב :אתה מתרגל לעשות איזה משהו ...אתה כבר שנים הולך לבית המרחץ בליל שבת ...,ופתאום מגיעים לשכת
הגזית ומחליטים החלטה שרירותית והם אפילו לא מספקים נימוקים ואתה צריך לקבל ...כן ...לאף אחד לא נחמד לקבל פקודות
מגבילות מסמכות מחוקקת שמכתיבה לך את החיים ...הטבע המרדני לא מסוגל לסבול את זה!! כן ...להבדיל אלפי הבדלות ...בכל
תחילת שנה לועזית יוצאים לדרך רשימה שלימה של חוקים והוראות חדשות מטעם הרשות המחוקקת ...ולאזרחים זה "לא תמיד"
נחמד ...אבל אנחנו ערוכים לזה נפשית כי אנחנו יודעים שזה מה שיש ...זה הכללים ...יש משטרה ויש מערכת אכיפה ...אז זהו זה!!!
שבזמן שביהמ"ק היה קיים זה היה אותו דבר ...אבל יחי ההבדל הגדול כ"כ ...שכשמדובר בחוקים של המדינה זה רק מעצבן ...חוץ
מלהתעצבן!!! וחוץ מלחשוב איך אני מצליח לעקוף את החוק אין פה כלום ...אבל כשמדובר בתקנות של לשכת הגזית זה בגדר
חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה ...ועובד ה' אמיתי מחבק כל תקנה חדשה שמגיעה מלשכת הגזית מתוך הבנה שיש לי פה
עוד הזדמנות לרצון ה' ...יש לי הזדמנות לעוד תורה בעולם ...כן ...תחשוב :כמעט כל שו"ע הלכות שבת ..מה זה?? זה דרבנן!!!! אם
ביהמ"ק היה קיים ...אז הלכות שבת לא היה מתחילים ברמ"ב ומסתיימים ב-שמ"ד אלא כל הזמן זה היה מתעדכן!!! כל הזמן התורה
הייתה מתגדלת ומאדירה ...עכ"פ מה אתה חושב ...אנחנו עובדי ה' ...קבלנו את התקנה באהבה ...אבל בסוף בית הכנסת יושבים שם
כל האלה האלה ומתפוצצים ...הוא רק גמר לדבר ...והם יצאו החוצה בעצבים ...אין על מה לדבר ...שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות...
אני השבת הולך לבית המרחץ פרנציפ ...כן ...דיבורים דיבורים ...תכל'ס ...בשטח מה שיקרה זה שבערב שבת יגיעו השוטרים של בית
דין וינעלו את בית המרחץ ...ומי שיתחכם הרי ביום ראשון הוא יכפת על העמוד ויספוג מכת מרדות...

לחידודי:
א" .ויאמר ה' אל משה לך שוב מצרים כי מתו
כל האנשים המבקשים את נפשך" ,יש
שהוציאו מכאן חידוש דין :דאין לאדם להכניס
עצמו לספק פיקו"נ בשביל להציל מחברו
ממוות ,מדאמר ליה הקב"ה למשה שעכשיו
יכול לילך ולהציל את ישראל כי מתו האנשים
המבקשים את נפשך ,מכלל דעד השתא היה
פטור מללכת מצרים כיון דהוא ספק פיקו"נ
בשבילו )עיין משך חכמה שם פ"ד פי"ט(,
וקשה :דהנה במגילת אסתר מצינו שמרדכי
בא בתביעה על אסתר שאינה רוצה להכניס
עצמה לספק פיקוח נפש בשביל לפעול בעבור
כלל ישראל ,הוא אמר לה" :ועתה אם תחרש
תחרישי בעת הזאת ...ואת ובית אביך
תאבדו "...ובתרגום שם" :ואנת ובית אבהתך
תובדין על ההיא חובתא" ,משמע שכן מוטל
על אדם להכניס עצמו לספק פיקו"נ להציל
חברו?
ב" .ויתן את צפורה בתו למשה" ,בגמ'
סנהדרין )פב (.גבי הטענה שהתריסו שבטו
של שמעון במשה "ובת יתרו מי התירה לך"
מיישב שם רש"י )ד"ה בת יתרו(" :משה קודם
מתן תורה נשא ,וכשנתנה תורה כולן בני נח
היו ונכנסו לכלל מצות והיא עמהם ,וגרים
רבים של ערב רב" ,משמע שקודם מתן תורה
לא היה שייך גירות לשם טהרת ישראל ,ומי
שהיה בן נח לא היה יכול להיכנס תחת כנפי
השכינה ,וקשה טובא :דהא במגילה מבואר:
)יג" (.ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ואמר
רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה"
ומבאר שם ברש"י" :לטבול לשם גירות" הרי
לך שהיה שייך טבילה וגירות אף קודם מתן
תורה
ג..." .אשר לא ידע את יוסף" ובאונקלוס
תרגם" :דלא מקיים גזירת יוסף" וצ"ע :על איזו
"גזירה" הוא מדבר? איזו גזירה גזר יוסף
שפרעה לא קיימה?? ואפשר לומר על דרך
החידוד :דכיון שע"פ גזירת ותקנת יוסף בשנות
הרעב ,הרי כל העם מכרו את אדמתם לפרעה
עד ש"ותהי הארץ לפרעה" ,נמצא א"כ
שמשנות הרעב ואילך פרעה נהפך מ"מלך"
גרידא למצרים ל"בעלים" גמור על מצרים
והנה במדרש מובא שבתחילה פרעה לא
הסכים לעצת הבה נתחכמה לו ,ו"...כיון שלא
שמע להם הורידוהו מכסאו ג' חדשים עד
שאמר להם כל מה שאתם עושין הריני עמכם
והעמידוהו" ,ואם פרעה זה היה יודע את
"גזירת יוסף" היה יכול לבא עליהם בתביעה
מדין "בעלים" ולומר :נהי שהורדתם אותי
מכסאי ,ואינכם רוצים לקבל דעתי בתורת
"מלך" ,הרי אני בא עליכם בדין "בעלים"
ואינכם יכולים לסרב? והיינו "אשר לא ידע את
יוסף" ששכח את מה שיוסף דאג להזכיר
למצרים ,שהעביר את העם מערים כדי
להזכירם שהארץ שייכת לפרעה והוא
"בעליה" היחיד.

”

האם בשמים קיים העונש "לעמוד בפינה??"...
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שלנו לא מסתדר עם המוסר המרירי הזה של שכר ועונש .אין בעיה!! אם לא
מדברים לא מדברים!!!! הבעיה היא שדווקא בגלל שלא מדברים על זה ..מצטברות
להם בנושא הזה כל מיני תפיסות מחשבה מעוותות ...והיות ולא מדברים על זה...
אז אין הזדמנות לשלול את הטעויות ואנחנו ממשיכים לחשוב בנושא הזה בצורה
מעוותת...
לדוגמא :יש סוג של בדיחה ...שהשלד של הבדיחה בנוי על אחד שמת ועלה
לשמים ...והוא היה בטוח שמקומו בגן עדן ...ואז אמרו לו שמקומו בגהינם ...ואז הוא
היה בהההלם והוא שאל למה וכו' וכו' ...מכיר את סוג הבדיחות שככה הם
מתחילות???? אבל זה לא רק בדיחות ...ישנה מין גישה כללית כזו שבעולם האמת
יש הפתעות מאוד גדולות!!!! יתכן שאתה בטוח שאתה עושה מצוות ואתה צדיק
אבל באמת?? ברגע שתגיע לשמים ...יתנו לך בעיטה אחת ...ישר לגהינם ...נכון???

יוצא לי לדבר מידי פעם עם אנשים שעוברים צרות ויסורים בחיים ...ותוך כדי השיחה...
הרבה פעמים הבן אדם מצדיק את הדין ואומר :מה אפשר לעשות ...הקב"ה מעניש אותי...
אני אשם ...עשיתי הרבה עבירות בחיים ...הקב"ה המתין לי עד שתתמלא סאתי ...ועכשיו
הוא לקח את המקל והתחיל להעניש אותי ..מגיע לי ..זה עונש משמים!!!
משום מה המשפט הזה מאוד צורם לי ...כשיהודי אומר לי שהקב"ה מעניש אותו ...אני לא
מסוגל לשמוע את זה ...אני תמיד מוחה בו בתוקף ואומר לו :לא!!! ר' משה ...אל תגיד
עונש ...אל תדבר ככה ...הקב"ה לא מעניש אותך ...הקב"ה אוהב אותך ...זה רק ניסיון
משמים ...הקב"ה רוצה לזכות אותך ב"ואהבת את ה' אלוקיך ...בכל מאודך" בכל מדה ומדה
שהוא מודד לך שתהא מודה לו במאוד מאוד...
בקיצור :אני לא מסוגל לשמוע יהודי שעובר צרות ואומר שזה עונש...
--אבל יום אחד חשבתי לעצמי :רגע ...בעצם למה זה כ"כ צורם לי באזניים??? הרי תכל'ס...מצינו עשרות אם לא מאות חז"ל שיש!!! יש עונש!!! יוסף נענש ...משה רבינו נענש...
האנשים הכי גדולים נענשו ...אז יש!! יש כזה דבר עונש ...אם ככה :למה זה נשמע כ"כ לא אז זהו שלא! אני רוצה להרגיע אותך :תקשיב טוב למשפט הבא:
טוב??? למה זה נשמע כ"כ מנוכר ....למה יש בזה משהו שנשמע לא ...לא נכון????
תשעים ותשע אחוז מהאנשים שמקומם בגהינם יודעים כבר היום טוב מאוד שזה
עד שנפל לי האסימון:
המקום שלהם!!!! הם ממש לא יהיו בההלם שהם ימצאו את עצמם שם!!! בגגדול
כן!!! יש עונש!!! ברור שהקב"ה מעניש!!! אבל זה לא העונש מהסוג שאנחנו מתכוונים ...אין שום הפתעות בשמים!!! מי שהיום עושה כל מה שנדרש ממנו בעבודת ה'...
כשאנחנו משתמשים עם המילה עונש ..אנחנו מתכוונים למשהו מסוג אחר לגמרי ...ואני ולפי השכל הישר הוא אמור לנחול גן עדן אז ככל הנראה מקומו באמת יהיה בגן
אסביר את דברי:
עדן!!!! ומי שעתיד להיות בגהינם ...הוא כבר היום יודע טוב מאוד שהוא לא בסדר...
...
ביניהם
ההבדלים
את
מצא
...
עונשים
לפניך שני סוגי
מעשה באדם שנתפס על כמה עבירות חוק חמורות ...הוא נידון בבית משפט ...ונגזר עליו והוא יודע שמגיע לו גהינם ...והוא כנראה החליט שהוא "הולך על זה "...ומשום מה
עונש של עשרים שנות מאסר!!! הוא כעת מרצה את עונשו בכלא!!! הרי לך עונש מסוג אנחנו לא חושבים ככה!! יש לנו מין תחושה כזו שכל מי שימצא את עצמו בגיהינם
יהיה לו פרצוף המום!!! מה אני עושה פה ...איך הגעתי לפה ...אז זהו שלא!!!! אסור
אחד...
אבל יש עונש מסוג קצת שונה!!! במשך שנים ע"ג שנים אכלתי ממתקים ...לא צחצחתי לחשוב ככה!!! מי שחושב ככה זה אומר שיש לו חוסר אימון מול הקב"ה ...הוא לא
שיניים ...ולא שמרתי על הגיינת הפה ...ועם הזמן נהיו לי חורים בשיניים ...והחורים הלכו מספיק סומך על הקב"ה ...הוא חושד בקב"ה שהוא פתאום ידפוק אותו חס ושלום...
והעמיקו עד שיום אחד השיניים התחילו "לדבר "...ואז הסבירו לי שמקומי אצל הרופא הוא פתאום יפתיע אותו עם איזה עלילה ויטרוף את הקלפים .חס וחלילה חס ושלום!
שיניים ...ומאז אני מרצה את עונשי אצל הרופא שיניים ...בסדרת טיפולים ...טיפולי שורש ..אה ...מה תטען ...הרי בגמ' ב"ב )י (:מסופר שרבי יהושע שאל את בנו ר' יוסף ...מה
כתרים ...וכו' ...גם כואב ...גם הרבה כסף ...וגם טירטור...
אתה יודע מה זה רופא שיניים??? זה עונש!!!! האם אתה שם לב להבדל בין שני סוגי ראית שם למעלה והוא ענה לו :עולם הפוך ראיתי ...ראיתי עליונים למטה ותחתונים
למעלה ???"...משמע שכן מחכים לנו הפתעות??
העונשים??? האם אתה מבחין בין אדם שמרצה את עונשו בכלא לבין אדם שמרצה את
התשובה היא :כן ...הוא ראה אנשים שהוא חשב שהם צדיקים ,והתברר שהם היו
עונשו אצל הרופא שיניים??? אתה יודע מה ההבדל???
רשעים ,הוא ראה אנשים שהוא חשב שהם לא שוים ,אבל בשמים התברר לו שהם
אני לא צריך להסביר הרבה ...אני רק יודע דבר אחד :שאף אחד מאיתנו לא מעלה על דעתו
היו צדיקים ...לו היו הפתעות בשמים!!!! אבל האנשים האלו בעצמם שמצאו את
שטיפול שיניים זה עונש!!! עדיין לא שמעתי בן אדם שאומר ...אני הולך לרצות את עונשי
עצמם למעלה או למטה??? להם לא היה שום הפתעות!!!! גם כאן בעוה"ז הם ידעו
אצל הרופא שיניים ...אני כן שומע אנשים שאומרים :אני הולך לטפל בשיניים שלי ...אני
בדיוק מה הם שוים...
הולך לטפח את עצמי ...להשקיע בעצמי ...אבל עונש????
 --ומאוד חשוב לומר את הדברים הפשוטים האלו!!!! אתה יודע למה???? כי מכלאף אחד מאיתנו לא חושב שטיפול שיניים זה עונש!!
הסיפורים המבולבלים שאנחנו שומעים על כל מיני צדיקים גדולים שנתפסו כחוט
אז זהו!!! שכשהקב"ה מדבר על עונש ...זה סוג העונש הקלאסי ביותר שהקב"ה מדבר
שערה ונענשו על המצוות שהם עשו לא לגמרי בשלימות ...באופן כללי יוצא לנו
אליו!!! המושג עונש ביהדות זה רק תהליך של תיקון המעוות!!!!! אדרבה ...בתורה אין מושג
איזה מין תמונה כזו מבלבלת ...שכאילו אין קשר בין מצוות לשכר ובין עבירות
של כלא!!! העונש מהסוג הזה לא קיים ביהדות ...למה?? כי ביהדות עונש משמש רק בתור
לעונש ...אתה יכול לעשות כל החיים מצוות ואז פתאום יתפסו אותך ככה על איזה
תיקון!!! ואדם שיושב בכלא ...הוא לא עושה שם כלום ...לא מתקן כלום ...ממילא ביהדות
משהו קטן ...והופה ...ישר לגהינם ...ולעומת זאת יש לך אדם רשע שכל החיים שלו
אף פעם לא מצאנו עונש מסוג שכזה) ...אם מצאנו ביהדות מושג של "תפיסה" זה רק באדם שצריך
לתפוס אותו שלא יברח ...יש פה תיקון מסוים שבאמצעות השמירה הוא לא יברח לנו ...אבל לשבת בכלא סתם לא עשה כלום ...אבל הוא השתדל באיזה מצוה מסוימת ...ואז הוא קיבל שכר בגן
עדן והוא יושב בין הצדיקים הכי גדולים ...בקיצור :אנחנו יוצאים בסופו של דבר עם
ולחלום ולחכות מתי אני אצא מפה(
תחושה שהיא כמעט על גבול הכפירה שזה לא באמת שיש שכר ועונש ...כי תמיד
--מגיל ינקות הכניסו לנו בראש שעונש זה "לעמוד בפינה"!!!!אז זהו!!! שביהדות אין כזה עונש!! עונש חייב להיות להגיע בתור תיקון המעוות ...העונש יהיה אפשר לתפוס אותך על איזה סעיף קטן בחוק ולשלול ממך את כל השכר...
מקדם אותך לקראת פתרון הבעיה ...אין ביהדות לעמוד בפינה בתור עונש ...טיפול שיניים ותמיד יהיה אפשר לעשות גו'ב למקורבים ולתת להם שכר למרות שהם לא עשו
כלום ...ואסור לחשוב ככה!!!!!!!
זה עונש!!! בפירוש עונש!! עשיתי נזקים וכעת אני עסוק בלתקן אותם...
כעת הבנתי את עצמי ...הבנתי מה צורם לי כל פעם שמישהו אומר לי שהקב"ה מעניש בשביל זה!!!! בדיוק בשביל זה יש לנו את אחד מי"ג עיקרים שהוא :אני מאמין שהבורא
אותו ...ולמה?? כי כשאנחנו משתמשים עם המילה עונש ...אנחנו מתכוונים לסוג העונש של יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו ...אתה יודע מה כתוב בעיקר
אמונה הזה??? אתה יודע מה טמון באמונה הזו במילים פשוטות???
"לעמוד בפינה "...אני עכשיו תקוע ...אני עכשיו סובל ..מחכה לשידוך ...מחכה לילדים...
שהקב"ה הגון!!!!!!!! זהו!!! לא פחות ולא יותר!!!
והקב"ה תוקע אותי ...נותן לי לחכות ולהתבשל והתמקמק ולצאת מדעתי ...למה???
אתה רוצה שאני אסביר לך מה זה אומר שהקב"ה הגון??? הנה ...חבר שלי ...יהודי בן
כי אתה "בעונש"!!! אתה עכשיו מרצה את עונשך בכלא..
עליה ...עובד ה' ...כל חייו מקדיש לתורה ולעבודה ...אבל הוא כל הזמן מסתובב עם
...
עונשים
סוג
לא!!!! זה לא!!! חלילה וחס!!! אין אצל הקב"ה כאלה
פרצוף חמוץ ...למה??? מאיפה אני יודע שאני עושה מה שצריך ...לך תדע ...אולי אני
לאבא
חשוב
...
אותם
לתקן
האפשרות
את
מה כן??? עשיתי נזקים ...ואבא שבשמים נותן לי
מגיע לשמים ומתברר שיש לי מלא עבירות ושולחים אותי לגהינם על טיל) ...הוא גם
שבשמים שאני בעצמי אתקן אותם כדי שאני אהיה בעל ההטבה) ...אם הוא יתקן את הנזקים טען לי בצורה ברורה :שהסיכוי שלו לא לחזור בגלגול הוא קלוש מאוד ...כי בטח במשך השנים הוא שכח
שלי במקומי ...אז אני יוצא מהתמונה ...אני מאבד את הקרדיט שלי (...והיות ולאבא שבשמים חשוב שאני להחזיר איזה עט ...אז הוא כבר השלים עם זה ...אתה מבין?? הבן אדם עושה הכל ובטוח שהקב"ה רק
אתקן לבד ...אז הוא כל הזמן עומד לצידי ...כל הזמן אכפת לו לראות שאני מתקדם עם זה יבעט בו ...ואל תראה אותו ככה ...לכל דבר יש לו מקור ...הוא שום דבר לא ממציא (...אמרתי לאותו
ומצליח לתקן ...וממילא הוא מצידו יתברך מנסה כל הזמן להקל ממני ולקחת ממני כל חבר :תדע לך :אתה כופר באחד מי"ג עיקרים...
מאמץ שאני לא חייב לגמרי לעשות אותו ...והקב"ה גם כל הזמן משתדל להליץ ולקצר וגם הוא נבהל ...אמרתי לו :כן ...אחד מעיקרי האמונה הוא שהקב"ה הגון!!!!!! הגון
לעזור לגמור את התיקון כמה שיותר מהר ...זה בדיוק כמו הורים שנאלצים לתת לילד פירושו ,שהוא מעורב במצב ויודע את כל הנתונים ורואה את המאמץ שלך ...ואם
שלהם להתבשל בחובות שהוא צבר לעצמו ...הם נאלצים לעמוד כביכול מהצד ולא לשלם אתה מצידך רצית לעשות רצון ה' ...ועשית הכל בשביל שיתברר ויתאמת אצלך מה
במקומו את החובות ...כי הוא צריך להתחנך!! הוא צריך לדעת שיש מחיר לחובות! אבל זה חובתך בעולמך ...ועשית מצידך הכל ..הקב"ה יגמול לך טובה על זה!!!! אה ...אולי
לא סתירה שהם כל הזמן ימשיכו לעמוד מהצד ומשתדלים להקל עליו כל זמן שזה לא טעית בדרך שלך בעבודת ה'??? אז בשביל זה תלמד מוסר וכל פעם מחדש תבדוק
מגיע על חשבון החינוך שבזה ...אז לדוגמא :אבא כזה יארגן לבן שלו את ההלוואה הכי את עצמך שוב ושוב האם אני בסדר ...אבל אחרי שבדקת ויצא לך שאתה בסדר...
טובה ...עם הפריסה הכי נוחה שיכולה להיות ...אמנם לשלם במקומו אני לא אשלם!! כי אתה חייב להאמין שהקב"ה הגון והוא לא יתנכר אליך אחרי כל המסירות נפש
הבן שלי חייב להתחנך לקחת אחריות וצריך להחזיר חובות ...אז לשלם לא!!! אבל כל שהתמסרת למענו) ...עכשיו שלא תגיד שלא אמרתי :יש בעיה אחת גדולה עם המסר הזה
טצדקי אחר אבא יעשה בשביל להקל על הבן שלו את התשלום ...וברגע שאבא ימצא איזה שאני אומר עכשיו ...הבעיה היא שיש יותר מידי מאמרי חז"ל וסיפורים שמשמע מהם
תירוץ או אמתלה הכי קטנה וצדדית הוא פתאום יפתיע את הבן שלו וימחל לו לכה"פ על אחרת ...משמע כאילו שאין חכמות ...יש עומק הדין וזהו ...ואין התחשבות ...וברור שזה נכון!!!
וצריך לשבת על כל מאמר חז"ל כזה ולהבין אותו!! אבל היות ואנחנו החלטנו שלא פותחים
חלק מהחוב ...כל זמן שזה לא מגיע על חשבון החינוך!! הבנת מה אמרתי?? )לדוגמא :אני מכיר את הנושא הזה ומשאירים אותו מוזנח ולא מטופל ...אז יש דבר אחד שהוא הכי ברור ,ויותר
אבא שפתאום מחל לילד שלו על חצי חוב ...מה יש?? מתנת יום הולדת!! לכבוד היום הולדת שלו ...מה פירוש??
אתה חייב!!! ואני לא מוכן לשלם את החובות במקומך ...זה בעיה שלך ...אבל בלי שום קשר ...הרי יש לך יום
הולדת ...אז מדין יום הולדת יש לי את הרשות לעזור לך בהחזרת החוב ...הבנת את הרעיון??(

ברור מכל דבר אחר :שהקב"ה הגון!!!! וכל היהודים האלו שמסתובבים עם תחושה מנוכרת
שמה שהם יעשו ומה שלא יעשו ...תמיד הקב"ה יכול לתפוס אותם על איזה פרצה בחוק
ולשלול מהם את כל הזכויות ...זה שאלה של כפירה בעיקר האמונה של שכר ועונש!!!!!! אז
שוב :מה עושים עם מה שמקובלנו שאם לפני ארבעים שנה לא החזרת עט ,אתה תחזור
בגלגול?? לא יודע מה עושים עם זה ...אבל דבר אחד ברור לי :שמי שיסתובב עם תחושה כזו
ש ...שאני אעשה רצון ה' כל החיים ...ותכל'ס ...ושום דבר לא שווה ...בגלל העט הזה ...זה
כפירה!!!!(

ככה נראה עונש שכל מטרתו הוא תיקון ...אין פה ניכור ...זה לא שאתה עומד בפינה
והקב"ה הולך לו ונותן לך להתבשל ...יש פה תיקון שלקב"ה חשוב שהתיקון הזה יגיע
ממך!!! אבל הוא כל הזמן עומד מהצד ותומך ...שומר ומצפה מתי יגיע פירעון החוב ...מדלג
על ההרים מקפץ על הגבעות ומחפש כל צטדקי לקצר את ההליכים...
בקיצור יהודי יקר!!! תהיה רגוע!!! הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט ...צדיק
--אבל אם כבר מדברים על עונשים ..בדור שלנו נוהגים לא לדבר על הנושא הזה ...כי הדור וישר הוא ...נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ...אני מאמין באמונה
שלימה שהבורא יתברך גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו..

