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} אז נדברו {
פרשת ויקהל תשע"ט | גליון מספר | 411 :לסדר:

" מרבים העם להביא"

אני מחפש וורט דחוף מהפרשה לשבת אופרוף ...ואני לא מוצא...
אני לא צריך לספר לך את הקושי הגדול שיש לדרשנים בפרשת ויקהל או לכל מי שצריך להגיד דבר תורה בשבת הזו ...וכמובן
גם ...גם לאלו שכותבים עלונים ...אין!! אין מה לכתוב על הפרשה הזו ...הכל חוזר על עצמו מילה במילה ...כל מה שהיה כתוב
בפרשת תרומה ...הכל חוזר על עצמו ...אין כמעט מפרשים ...אפילו רש"י כמעט ואין ...מה זה?? למה זה?? התורה שבכתב -שעל
כל קוץ וקוץ אפשר לדרוש תילי תילים של הלכות ...אז איך פה פתאום בפרשת ויקהל פקודי ...פתאום יש כמויות של פסוקים
שחוזרים על עצמם מילה במילה ..תבין :בפרשת ויקרא צו ...יש פסוקים ...שכל פסוק הוא עשרים דפי גמ' בזבחים מנחות
ושבועות ...בפרשת משפטים ושופטים יש פסוקים בודדים שנכתבו עליהם מסכתות שלימות בש"ס ...האם אתה מסוגל להאמין
שגם הפסוק הזה בפרשת ויקהל ...שאתה לא מבין בשביל מה הוא חוזר על עצמו ...אתה מאמין שגם בו יש סודות ודיוקים
וחידושים על כל קוץ וקוץ כמו הפסוק "כי ישבו אחים יחדיו"???
אז זהו!!!! שרק לשבר את האוזן ...ברצוני לעדכן אותך ...שנכון אמנם שרש"י ומפרשים כמעט אין על הפרשה הזו ...ורייעד בגמ'
בודאי שאין בכלל על הפרשה הזו ...וגם המדרשים מאוד קצרים ...אבל משום מה הזוהר הקדוש??? הזוהר הכי ארוך בתורה זה
בפרשת ויקהל פקודי!!!
על זה!!!! בדיוק על זה נאמר :דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר ...ולא כמו שאני הבנתי תמיד!!! אני תמיד
הבנתי שמה הכוונה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר?? שיש דברי תורה שעניים במסכת כתובות ועשירים במסכת
עירובין ...לא!!!! זה הרבה יותר מזה..
יש דברי תורה שעניים בככככל הש"ס ועשירים במדרש או בזוה"ק ...ויש דברי תורה שעניים בזוה"ק ועשירים בש"ס ...כן ...אם
תחפש את סוגיית מודה במקצת בזוה"ק ספק גדול אם תמצא ...ואילו בש"ס זו הסוגיה הכי דומיננטית בבבא מציעא שבעולם
הישיבות לומדים אותה בעיון כל זמן חורף .ואילו פרשיות ויקהל פקודי עניים מאוד בכל הנגלה כולם ...ועשירים בלי סוף
בתורת הנסתר...
אז זהו שיש!!!! יש מה לעשות!! יש הרבה הרבה מה ללמוד ...וצריך להזדרז ...אני עד היום לא סולח לאותו אחד שהכניס לי
לראש שהיעד בחיים הוא לגמור את כל כל כל הש"ס ...כששמעתי את זה בניתי לעצמי תכנית עבודה מסודרת ורגועה שעד גיל
מאה אני צריך לגמור את כל הש"ס ...ופתאום!!!! יום אחד התברר לי שהש"ס זה רק ההתחלה ...והגאון מוילנא סיים את כל
הש"ס עוד לפני גיל בר מצווה ...ועדיין!!! עדיין נשאר לו עוד הרבה הרבה מה ללמוד ...כן ...צריך לדעת שגם מי שיודע את כל
הש"ס ...עדיין יש הרבה הרבה דברי תורה שעניים בכל הש"ס ועשירים במקצעות אחרים בתורה האינסופית שלנו ...אז נכון!!
כעת ...לעת עתה פרשת ויקהל פקודי עניה אצלנו ...המפרשים המוכרים לנו לא מדברים על זה ...ומצידנו אנחנו עומדים מול
פרשיות אלו בדומיה ...כן ...אבל הדומיה הזו היא בשביל להזכיר לנו שדרך ארוכה עוד לפנינו...
וכמו שעל כל פסוק בפרשת משפטים יש תילי תילים של דרשות וסוגיות בנשים נזיקין...
כך צריך לדעת שעל כל פסוק בפרשת וירא חיי שרה ותולדות יש תילי תילים של עבודת המידות...
ועל כל פסוק בפרשיות שמות וארא בא בשלח יש תילי תילים של אמונה ואמונה ואמונה...
ועל כל פסוק "מיותר" בפרשת ויקהל פקודי יש תילים תילים של השגות בפרקי המרכבה...
ואת כל זה אנחנו צריכים לדעת!!!! בכל זה אנחנו צריכים לעשות שטייגן!!!
וגם אם עכשיו אנחנו עדיין לא זכינו לנגוע בזה ...וכעת ...בשלב זה ...הרי כל התורה שבכתב אצלנו היא אמצעי להכנת וורטים
לפרשת שבוע או להסביר לילדים את הבנת המקרא...
אז זהו!!! שצריך לדעת שבסופו של דבר זו התורה!!! וכשאנחנו נעלה לשמים לא כ"כ בטוח שיתחילו לשאול אותנו ...נו ..מה
כתוב במסכת ברכות ..מה כתוב בפסחים ..כי קח בחשבון שהרבה לפני כן!! ישאלו אותנו קודם כל מה כתוב בפרשת בראשית
ומה כתוב באלופי עשיו ומה כתוב ב-ויקהל פקודי ...האם יש לך מה לומר על זה או שזה נשאר אצלך בשנים מקרא ואחד
תרגום ובמפרשים שלא כ"כ היו על המקום ??...כן ...קח בחשבון שישאלו אותנו גם את זה...
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אז כעת!!!! נכון לעכשיו הפרשיות האלו הם נצבות כמו תזכורת בשבילנו!!! כן ...אני כעת עובר עליהם באפס הבנה ...אין לי
מושג מה רוצה הפרשה הזו ...כעת אין לי מה לדבר עליה ...אבל היא עומדת מולי כתזכורת ...ואני עובר עליה מילה במילה ...ואני
מפנים ומבין שיש!!!! יש פה הרבה מה ללמוד ...רק מה??? הפרשה הזו פשוט מחכה ...מחכה לי בסבלנות...
אז הנה!!!! אתה מחפש וורט מהפרשה שלנו לשבת שבע ברכות או לבר מצוה?? עזוב ...במקום לנסות להוציא בכח איזה וורט
מעניין מהקלעים או מהמסגרת של השלחן ...עזוב!!! תגיד את האמת ..תפתח את החומש לפני הציבור הקדוש ותקריא את
הפסוקים כמות שהם ..ואז תפנה לחתן היקר ותשאל אותו :אתה מבין למה התורה מזכירה את זה?? ולמה כ"כ הרבה חוזרת על
זה??? לא!!! אז זהו ...כשתגדל תבין ...יום יבא ואתה תבין כל מיני דברים שכעת אתה לא מבין ...יום יבא ואתה פתאום

תקלוט למה יש כל מיני דברים שהמבוגרים והתורה אמרו לך כמה פעמים ולא הבנת למה כ"כ מדגישים את זה...
אבל רק כשתגדל תבין את זה ...ובנתיים ...עד אז!!! עשה אזנך כאפרכסת ותקשיב טוב טוב למה שגדולים ממך
מייעצים לך ...ותסתער על משימת החיים מתוך הפנמה שיש לך עדיין הרבה מה ללמוד מהחיים ...ותאמין לי שזה
הוורט הכי נכון והכי אמיתי שאפשר להוציא מהפרשה הזו!! פשוט לעמוד מול הפסוקים שאתה לא יודע מה הם
רוצים ...ולהפנים שיש מסרים משמעותיים שמחכים לנו בהמשך ...ולא נותר לנו אלא להפסיק לחפש וורטים ...אלא
להתחיל לקחת את העניינים ברצינות ...אגב :זה וורט טוב ונכון לכל הפרשיות הבעל"ט ...מעכשיו ועד פרשת
בהעלותך ...מאוד קשה למצא וורטים ...כן ...זו תקופת צינון!!! זו הזדמנות לתת לעצמנו תזכורת שעם כל הכבוד
לוורטים ולמנה אחרונה ...בסופו של דבר יש מוצרי יסוד ביהדות שעדיין לא פגשנו אותם...

באשראי:
"נדרים פלוס"
"קהילות"בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321
תודה מראש!!!
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אחת ולתמיד ...מה זה כעס?? ומה עושים כדי להפסיק לכעוס???
לא תבערו אש בכל משבותיכם ...בזוה"ק מובא שע"פ הנסתר הכוונה היא לכעס!!! אסור לכעוס ובפרט לא
בשבת ..מי שכועס בשבת הוא פשוט מבעיר אש ...הוא מדליק אש של כעס ואש של גהינם ...אז אולי בהזדמנות
זו נפתח אחת ולתמיד את הנושא ששמו כעס!!!
מה זה כעס?? למה כעס זו מידה כ"כ חמורה??? למה מי שכועס כאילו עובד עבודה זרה??
תשמע סיפור בנימה אישית :פעם אחת בחיי יצא לי לנהל שידוך ...עבדתי על השידוך הזה מאוד קשה ...את
הנשששמה הוצאתי על השידוך הזה ...וב"ה זה הלך והתקדם ...וכבר הגיע כמעט לידי גמר ...ומדובר היה בשני
מבוגרים ...כך ששני הצדדים כאחד מאוד רצו את טובת העניין ...וכולם רצו יחד איתי לקדם את זה ...ואז!!! הגיע
איזה שלב שאני הגעתי למסקנה שלטובת העניין צריך לעשות פה איזה משהו ...התקשרתי למשפחה והזהרתי
אותם שחייבים לעשות כך וכך ...אחרת זה מסכן את כל השידוך ...ומשום מה הם לא התייחסו ...אני שוב טוען
בתוקף שכך צריך לעשות ...ושוב הם מזלזלים ...לא ...לא מתרגשים ממה שאני אומר ...ואני שוב מזהיר ...והם
סתם מזלזלים ...אתה סתם פסימי...
ואז פתאום כעסתי!!!!! ומממזה כעסתי ...כעסתי מאוד!!!!
ואז ...לא יאומן כי יסופר ...עמוק עמוק במסתרי הלב ...פתאום מצאתי את עצמי שאני כעת רוצה שבאמת הכל
יתפרק ...שהכל יפול ...שהשידוך לא יצא לפועל ...והכל בשביל שאני אוכל להגיד להם ...הנה ...אאאמרתי לכם...
אמרתי לכם שזה מה שיקרה..והנה זה קרה ..הייתי בהלם מעצמי!!! רבש"ע :שאני ארצה שהשידוך הזה
יפול??? אני הרי יורה לעצמי ברגלים ...יש כאן שידוך שאני בניתי אותו בעשר אצבעותי )כמובן ששידוך משמים ...אבל
עשיתי המון השתדלות בזה( ואת הנשמה הוצאתי עליו ...וב"ה סוף סוף זה כבר הולך להסתיים במזל טוב ...ובשניה
האחרונה מישהו מכעיס אותי ...ובום!!! פתאום מתחשק לי לשבור את כל הכלים ...שהכל יתפרק ...שכל מעשי
ידי ילכו לטמיון ...העיקר שאני אראה לכם ...תראו מה קרה...
אז!!! אז לראשונה הבנתי פשט ב"הקורע בחמתו"!!! תמיד הייתי בטוח שהקורע בחמתו זה בן אדם שמשתולל
מרוב כעס ...עושה שטויות ...קורע ומשחית ועושה נזקים מרוב כעס ...אבל לא!!! אתה יודע מה זה "הקורע
בחמתו"?? זה חייט שבמשך שבוע ימים אורג בגד ...ותופר עוד חוט ועוד ...ואת נשמתו הוא מוציא על הבגד
הזה ...וברגע האחרון מישהו הרגיז אותו ...ומרוב כעס הוא דופק את עצמו ומשחית וקורע בגד שהוא במו ידיו
תפר אותו ברוב עמל!! )כן ...זה לא צחוק ...אם לא הייתי לומד מוסר ומזהה את הטרוף הזה בעוד מועד ...הרי אני במו ידי הייתי
הורס את השידוך הזה ...מי יודע כמה כאלו שככה שדופקים לעצמם את כל החיים מרוב כעס(

מה הפשט בזה?? איך יכול להיות שבן אדם ברגע של כעס יכול כ"כ להתעלל בעצמו??
אלא היא היא! זה גופא מה שחז"ל אומרים :כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה!! הרי בן אדם שעובד עבודה
זרה ...זה בן אדם שמוכן להקריב את עצמו ואת כל מה שיש לו למען האליל ...אותו דבר בדיוק בכעס .כשבן אדם
נכנס לטראנס של כעס ..הוא פשוט יוצא מעצמו ...הוא מוכן לקחת את כל מה שיש לו ולהקריב אותו על מזבח
הכעס ..זה בדיוק מה שהרגשתי באותו רגע!!! הרגשתי שאני כעת עושה פולחן לכעס שלי! אני לוקח דבר
שהשקעתי בו ימים ולילות וכעת אני מוכן לקבל שכר על הפרישה ורק בשביל לשרת את מידת הכעס...
נראה לך שזה סיפור יוצא דופן?? אז זהו!!! שאין לך מושג כמה פעמים אני ואתה פוגשים את זה במשך
החיים!!! אין לך מושג כמה פעמים אתה בעצמך שילמת מחיר יקר והקרבת קרבנות לאלוהים ששמו כעס ...הרי
כל פעם שאתה מתעצבן ואז יש לך כל מיני פליטות פה ...מי כמוך יודע מי הוא היחיד שנדפק מזה?? מי כמוך
יודע כמה זמן יארוך לך לכבות את השריפה וכמה אנרגיות אתה תצטרך בשביל לקחת את המילים האלו בחזרה.
ואתה הרי יודע את זה!!! וגם בשעת מעשה!!! גם אז אתה יודע את זה!!! ובכל זאת אתה עכשיו מוכן לעשות
הכל ..כי אתה כועס ...למה??? כי עכשיו אני עובד עבודה זרה!!! כעת יש לי אלוהים ששמו כעס ...שאני מתבטל
אליו ואני כעת מוכן להקריב את הכל למענו ...לדפוק את כל החיים שלי בשבילו ...ולכן!!!! כעס זו עבירה כ"כ
חמורה!!!
כי זה כפירה שמגיעה ממקום של מידות!!! יש לך בן אדם שכופר ממקום של מחשבה ...הוא חושב שיש אלוהים
אחרים ...אבל יש אדם שהכפירה שלו מגיעה ממקום של מידות ...עצבנת אותי ...ולכן אני עכשיו עושה עגל
ששמו כעס ...ואני משתחווה אליו ומקריב לו את כל כולי...
--עכשיו :מאוד קל להבין כמה הכעס הוא מידה חמורה ...כי מי שיש לו נטיה לכעוס ...מי כמוהו יודע עד כמה זה
דופק לו את החיים ...נו ...מה עושים?? איך מפסיקים לכעוס???
אז יש את הדרך הפשוטה והיא :להרגיל את עצמך להתאפק ...להתגבר ...לבלום בכל הכח ...לפתח כיס אויר שלא
יתן לך להתפוצץ ...אבל זה לא שווה הרבה!!! כי בסופו של דבר אתה לא פרה ...לפרה אפשר לשים חסום בתוך
הפה וזה יחזיק שם מעמד ...אבל כשאתה סותם את הפה עם מוצץ ...זה לא מחזיק שם מעמד יותר מידי ...בן
אדם הוא דומיננטי מידי בשביל לקשור את עצמו בכח לא לעשות את מה שהוא רוצה לעשות...
אין ברירה!!! הטיפול השורשי חייב להתחיל מלמעלה!!! מלוח הבקרה הראשי!! מהשכל!!!!
צריך להשקיע בשתי נקודות עיקריות!!! שהם הטיפול האבחנתי לבעיה הזו:
דבר ראשון :להשקיע באני מאמין הראשון :הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים!!! אליבא דאמת הכל בגזירת
עליון ...אף אחד לא יכול להועיל לי וגם לא להזיק לי ...אף אחד לא מיצר את צעדי ...הכל הכל בגזירת עליון!!! כך
שאין באמת על מי להתעצבן ...מי שיפסיק לכעוס בגלל שהוא החדיר לעצמו את האמונה הזו ...הוא זכה בפייס...
הוא זכה לרכוש קנין ביסוד היסודות ...באמונה שהיא המצוה הגדולה ביותר ביהדות )"והעמידן על אחת"(
הנקודה השני היא :שיהיה ברור :כעס הוא בנו חביבו של אדון גאווה!!! אין כעס שלא עובר דרך מידת הגאווה...
כי כעס נובע מזה שאני החלטתי ...אני רציתי ...הוד מלכותי החליט משהו ...והנה ...נעשה נגד רצוני ...הנה כעס!!!
או לחילופין אני פה החכם ...אני המבין ...אני השולט ...אני אני אני ..ואם מישהו החליט אחרת אז הנה אני
כועס ...זאת אומרת :כלל ברזל :כעס הוא תמיד יהיה תחנה שניה אחרי גאווה!!!! וכאן צריך להילחם בגאווה...
כאן תשב בינך לבין עצמך ותסתכל בראי ...מי כמוך יודע כמה חולשות יש לך ...וקניינים שכבר כן יש לך ...מי
כמוך יודע שבבאנא אחת מלמעלה הכל יכול להיעלם ...ובקיצור :הקב"ה לא אוהב אנשים שחשים מעצמם...
ומהר להירגע ...מהר להוריד את האף ...תפסיק לחשוב שאתה הכי צודק ...כי זה לא חכם!!! ממש לא חכם!!!

"éúáäà" øôñä úà úåð÷ì ïúéð

éðééðòá ÷ñåòä

ïéáîä íéîùáù åðéáà íò íééîåéîåé úøåù÷úå äìéôú
úà òåîùì ÷÷åúùîå åðøåñçî ìëì áéù÷îå èéáî ïéæàîå
÷...åðìå

äøéëîä éã÷åîá äæ øôñ íâ úåð÷ì ïúéð
.ïìäìãë íéøëæðä
--ñøèðå÷ä úà úåð÷ì ïúéð
בשנת שלוש למלכו עשה משתה...

שמונים
ומאת יום
..óòúñîäå íéøåôä éîé éðéðòá íéøîàî åáå

0548446691 :'àìôá
---

:ïìäìãë äøéëîä éã÷åîá âéùäì ïúéð
:íéìùåøé
.10 äéîçð áåçø :øéòä æëøî
'á äîå÷ 29 ÷ðøô áøä 'çø ïâå úéá
0527171721 -á÷òé äååð
'á äîå÷ 47 ïéáåø -úåîø
0527682281 .31 â"îä :äîîåø
0548450998 éåì éîø øåæà 'á äòáâ úéìéò øúéá
9 úåéåìâ õåá÷ :÷øá éðá
.11 äùåìùä áåçø íéåá úçôùî
ìá÷ì ïúéð) 0527117271 -(ñåôééøã 'ùî øìñã úðéô) 34à"åæç
(åæ úáåúëá òåáù éãéî íéãéçé úåðåéìéâ

.ìáéååö 'ùî ,'á äîø 9 ïãøéä øäð :ùîù úéá
0504120311 -ãåãùà

0548418684 -ãòìà
÷052-7174781 3 äãù éîåøî :øôñ úéø
(äîìù úøèò ììåë) 0533109169 -ãìôëøá

0527644795 -÷øàô ïéøâ
0534112035 àøéôù :íé÷ôåà
0548473542 -úåáéúð
.øúéá áåçø úéìåôëù ,øãä :äôéç :ïåôö
é÷ñðéùåìæ 'ôùî 'à81 äúéðç :ïðàù äååð
0548415410 íàúì øìöéø÷ 'ôùî 'à 4 íéãøåä :íéñëø

.ïîééèù úçôùî 0527136165 -ìàéîøë
046970339 -úôö
 -äðåé øä úéìéò úøöðוייזר 054-8431731

מה בחוברת??
א .איזה מאה שמונים מעלות עשה אחשוורוש באותם
שמונים ומאת יום??
ב .למה לא קוראים את מגילת אסתר בתשעה באב??? הרי
גם בה כתוב מציאות עגומה של גלות???
ג .הערה למוכרי התחפושות ...קולקציה חדשה לתחפושות
של מרדכי הצדיק ואסתר המלכה ,פרטים בחוברת...
ד .מה פשרה של מסכת מגילה?? מה הקשר בין אוסף
הסוגיות הלא קשורות שנקבצו למסכת זו??
ה .מה ההבדל בין עני לאביון? ומעניין מאוד :מי אני? האם
אני אחד מהם? וא"כ מה?
פרטים בחוברת] ...תשלח אי"ה למנויים במייל[
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אודות המגבית החדשה ששמה
מאצי'נג...
השבת פרשת שקלים!!! זה הזמן וזו ההזדמנות
להתבונן בכל מה ששייך לסוגיה של תרומה ומגביות
למיניהם ...ובכן :כולנו יודעים ...בשנה האחרונה
בפרט ...קמה שיטה חדשה ויחודית לגיוס תרומות...

השיטה ששמה מאצינג!!!!!...
)הוזכר כבר בגיליון זה לפני כמה שבועות ...וסיכמנו שנפתח את
הנושא הזה בעיון(...

עכשיו :בינינו ...עם יד על הלב ...יש משהו מעצבן
בזה ...תסכים איתי ...נכון?? אני כמובן לא מדבר על
המאצי'נג שהקהילה שלי עושה בדיוק עכשיו ...שזה
כמובן דבר מאד מאד חשוב ...ואנא ...כולם לתרום...
על זה אני לא מדבר ...אני מדבר על המאצי'נג של
הקהילה שלך ...שזה ...זה מעצבן ...יש בזה משהו
מעצבן ...ולפעמים אפילו מפוצץ...

השאלה היא :למה?? למה זה כ"כ מעצבן אותי??
אז כמובן שבמושכל ראשון מאד פשוט למה ...רשת
עטרת שלמה ...אתם רוצים להתרענן ...רוצים
להתגייס ...רוצים להביא תרומות ...בבקשה ...אבל
מה אתם רוצים ממני ??..תנו לי לחיות את החיים
שלי...
אבל לא!!! לאחר ההתבוננות יש פה משהו יותר
עמוק :הרי כך:
מעשה בשני אחים מבוגרים ...כבר חמישים שנה הם
חיים באחווה ...שניהם ...שני הבנים משתדלים
לכבד מאד את אביהם הקשיש ...דואגים לו
במסירות ...אבל בשקט בשקט ...שניהם לוקחים
בחשבון שאחרי  120מחכה להם ירושה ...מה
שנקרא ירושה 'נחמדה '...כן ...אמנם לא מדברים על
זה בקול אבל סו"ס שניהם יודעים שיש פה ירושה
שהם הולכים להתחלק בה חצי חצי ...והנה!!!! יום
בהיר אחד מגיעה תגלית מרעישה שהתגלה שיש
עוד אח ...משהו מהזיווג ראשון ...עוד לפני
המלחמה ...שהם לא ידעו ולא חשבו ...לא משנה
כעת מה הסיפור ..עכ"פ פתאום צץ לו עוד איזה
אח ...ואז פתאום הם קולטים לתדהמתם שהירושה
לא הולכת להתחלק חצי חצי ..אלא שליש שליש
שליש!!! בקיצור :יש פה עוד מישהו ש ...ש ...שלא
לקחנו אותו בחשבון ...ופתאום הוא מופיע ואנחנו
מגלים ש ...שגם הוא מטפל בחשבון!!! אתה מבין
לבד ש ...שזה ...זה לא מהדברים הקלים.
מאד מאד קשה פתאום לזוז לצד ולפנות מקום
לאח השלישי...
--אז זהו!!!! זה בדיוק מה שעובר עלינו באופן כללי
בשנים האחרונות...
במשך אלפיים שנה היינו בגלות ...כל אחד היה
תקוע בגלות שלו ...הספרדי בעירק ובמרוקו...
והאשכנזי בפולין ובהונגריה ...כל אחד תקוע
בקופסא שלו ...והנה ...יום אחד הגענו לארץ
ישראל ...ועדיין נשארנו!!!!
כל אחד עדיין נשאר תקוע בקופסא שלו!!! הליטאי
נשאר בקופסא של ליטא!! והבלעזער נשאר בעיירת
בעלז ..והגוראי נשאר בגורא קאלווריא ...והספרדי

נשאר במרוקו ...וכל אחד עדיין סגור על מנעול בתוך
הקפסולה שאיתה הוא הגיע לארץ ישראל ...נכון או
לא???
והנה!!!! כמידי בוקר אני צועד לבית הכנסת שלי ...יש
לי את המקום הקבוע שלי ...יש לי את הכוס קפה
שלי ...ואת החברים שלי ...ואת העבודת ה' שלי...
וכמובן את המנהגי אשכנז שלי ...ואני מתחיל
להתפלל שחרית ואומר :אשרינו מה טוב חלקנו ...ומה
יפה י ר ו ש ת נ ו ! ! !
כן .מה יפה ירושתנו ..עבודת ה' היא הירושה הפרטית
שלי ושל הקהילה שלי ...אשרי חלקנו ...והנה!! אני
טרם אכלה לדבר על ליבי .והנה פתאום עעעעל
הבוקר ...נוחת עלי מאצינג של מקרטשניף רחובות...
אחינו בשרינו! בא ..תתרום ..יש לך אח שמחכה לך
בק"ק ששמה קרטשניף רחובות ...ואנחנו אחים
שלך!!! ואנחנו גם צריכים חלק בירושה...
אני שומע ולא מאמין :מה??? קרטשניף רחובות זה א
ח י ם שלי???
מה ...גם בקרטשניץ רחובות אומרים כל בוקר "ומה
יפה ירושתנו"??
אוהו אוהו ...בשבילי זה רעידת אדמה!!!! לא ידעתי
שיש לי עוד אחים!!!!
לא ידעתי שה"ירושה היפה" שלי אמורה להתחלק גם
עם קרטשניף!!!
תגיד לי :זה לא מעצבן??? אני רוצה שתבין :לא
איכפת לי שיש איזה עיירת קרטשניף ...אי שם
בגלילות רחובות על גדות נהר הדנובה ..אבל מה זה
קשור אלי ??.כל אחד והירושה שלו ...כל אחד
והיידישקייט שלו ...כל אחד והמנהגים שהוא הביא
איתו מהעיירה ...אבל פתאום הם מגיעים אלי ופונים
אלי ממקום של אח!!! טיירע ברידער!!!! הההלו...
אתה קשור פה לסיפור!!! פתאום מגלים לי שאם
בקרטשניף רחובות צריך להרחיב את הבית המדרש...
אז זה נוגע אלי!!! כי ...כי ...כי זו אותה ירושה!!!! זו
אותה תפוסת בית!!!! אני וקרטשניף סמוכים על
אותו שולחן ...ואנחנו אמורים לדאוג אחד לשני...
עכשיו אתה מבין למה זה כ"כ מעצבן אותי??
אני חי לי בשקט!!! התרגלתי שאני ועוד כמה אנשים
כמוני ...עם אותו צבע גרביים ...אצלנו מתחיל ונגמר
כל היהדות ...שנים אני חי ככה ...ופתאום ...פתאום
נהיה לי צפוף!!! פתאום הכניסו לי גם את קרטשניף
רחובות לתוך היידישקייט שלי ...ומה אתה חושב...
אחרי יומיים היה גם מאצינג של עטרת שלמה ...וגם
של נדבורנא ...וגם של דושינסקי ...ואח"כ בעלזא...
וכולם נפלו עלי בזה אחר זה בחודשים האחרונים
והוציאו מסמכים מזהים ותעודות זהות והראו לי
בפירוש שאני קרוב משפחה שלהם ...ואם "מה יפה
ירושתנו "...אז גם להם יש יד ורגל בירושה הזו...
לא ...לא ..תלכו מפה כולכם ...אני מתנער ....אני
מכחיש כל קשר אליכם ...לא מכיר אתכם ...לא יודע
מי אתם ...אני יודע דבר אחד :אני ליטאי!!! נולדתי
בקובנא!! כל מי שגדל יחד איתי בגטו ...הוא בתוך
התמונה .הוא יהודי ...הוא בן תורה שצריך להחזיק
אותו .חוץ מזה ..כולכם צאו בחוץ.
---

זה אולי נשמע דמגוגי!!! אבל אם תתבונן ...בסופו של
דבר זו הנקודה הפנימית שכ"כ מעצבנת אותנו בכל

המושג ששמו מאצי'נג...
כלומר :מה אני מתכוין??? כמובן ...שבשכל הישר
והפשוט לא צריך להגיע רחוק ...כמובן שמה
שבעיקר מעצבן אותנו בכל המאצינג הזה שמוסדות
עטרת שלמה :אתם צריכים כסף?? החלטתם על 36
שעות של גיוס?? מצוין!!! תמיד טוב להתרענן
ולגייס ולעשות חייל ...אבל מה אתם רוצים מהחיים
שלי? מה אני אשם שהחלטתם להתחזק??
החלטתם לקום פאר טוקס ...כל הכבוד ...אבל למה
אתם צריכים להעיר את כל השכונה??
זה הרי מה שמעצבן אותנו בעיקר!!!! נכון???
אז זהו שלא!! כי סו"ס העוקץ העיקרי הוא
שמוסדות עטרת שלמה פונים אלי ואומרים לי :לא
אדוני!!! זה לא אנחנו ...זה גם אתה!!!!!! ואם
האברכים שלנו לומדים תורה זה קשור אליך ...אתה
יהודי ויש לך חלק בזה וצריך!!! צריך שיהיה לך חלק
בזה ...ומחר מגיע ויזניץ ואומר ...אם המוסדות
הקדושים שלנו במצוקה זה בעיה שלך ...וחכה
חכה ...מחר גם אני מגיע עם המאצינג שלי ומסביר
לך שגם אני בתמונה .כלומר :אף אחד מאיתנו לא
מתעצבן שחסידי בעלזא תפסו את עצמם לידיים
והחליטו לרומם את קרן התורה והחסידות .רק מה?
מה זה קשור אלי?

אז זהו! שזה גופא הטענה :כן ...זה כן קשור
אליך!!!!

ואת זה קשה לנו להכיל!!!
זה מעצבן ...ואף אחד לא אמר שלא ...תשאל כל
בחור ישיבה שהתרגל שיש לו רק שלושה בחורים
בחדר. ..מה קורה כשהראש ישיבה פתאום מנחית
עליו עוד שני בחורים נוספים ??...זה קשה!!! וקשה
וקשה!!!

אבל לא יעזור לנו כלום!!!! יום אחד זה חייב
לקרות!!!!
יום אחד אדון אז נדברו מחיפה צריך לדעת שיש לו
אח בקרטשניף רחובות ...כן ...וב"ה נתתי כמה
שקלים ...ומכאן ואילך יש לי שייכות בעבודת ה' של
קרטשניף רחובות ...יש לי איזה מחצית השקל
שמשתתפת בקרבנות הציבור שם ...וגם בבעלזא יש
לי יד ...וגם בנדבורנא ...וגם בעטרת שלמה ...ובכל
מקום נתתי כמה שקלים ומאז יש לי חלק בעבודת
ה' שבוקעת ממקומות קדושים אלו...
--תבין :הרי מה כל הרעיון של מחצית השקל? וכי חסר
כסף בקופה של המקדש?? ברור שלא!!!!
וההההראיה שלא ...שהעשיר לא ירבה ..אם היה
באמת חסר כסף לא היו אומרים שהעשיר לא
ירבה ...אדרבה ...שירבה ..שירבה ..שירבה כמה
שיותר .נו ...אז בכל זאת הרעיון של מחצית השקל?
שמידי בוקר נוכל להקריב לפני הקב"ה טלה אחד
קטן שכל כל כל כלל ישראל עומדים מאחוריו!!! לכל
כלל ישראל יש חלק ושותפות בו!!! זה כל הרעיון של
"קרבני לחמי לאשי "...לא מדובר פה בקרבן גדול
ויוצא דופן ...זה בסה"כ שעפסאלע אחד קטן ...אבל

כל כלל ישראל נטל בו חלק...
זה כל הקונץ!! זה כל החשיבות שלו ..וזה כל
העניין של מחצית השקל!!
ואתה יודע מה?? מפחיד לומר :אבל כולנו מחכים
שיבנה בית המקדש ...כולנו מחכים לאיזה בית
מקדש קדוש ונורא שעשוי מאש שירד פתאום
מהשמים ..ועד שהוא ירד ...כולנו מסתכלים
לשמים ומחכים ...נו ..שירד ...אבל רגע רגע...
עזוב ...אל תסתכל על השמים ...אל תרוץ
לשמים ...אל תלך רחוק .הרבה לפני זה ..יש לי
משהו הרבה יותר פשוט ופרמיטיבי ...יש כבש!!!!

כבש אחד בלבד שעושה מ ...מ ...מממממה...
ואני שואל אותך :האם אנחנו מסוגלים להתאחד
כל כל כלל ישראל סביב כבש אחד בלבד??? עזוב
בית מקדש שיורד משמים ...לא בקשתי להרים
בנינים באויר ...אני בסה"כ מדבר על איזה כבש
שעושה ממממע!!!!!!
האם אנחנו מסוגלים להתאחד כולנו סביב כבש
אחד ויחיד שכככככולנו ביחד נשתתף בו כאחד
ונגיש אותו בשותפות לפני הקב"ה??? מפחיד
לומר :אבל ביום שאנו נהיה מסוגלים להביא כזה
כבש שכולנו נעמוד מאחוריו כאחד באותו רגע בית
המקדש ירד באש מהשמים!!!!!!!!
זה מה שחסר לנו!!!! יש לנו המון המון כבשים...
אבל ---חסר לנו כבש אחד שככולנו עומדים
מאחוריו כאחד והוא מייצג את כולנו!
--אז זהו!!! שאם נתבונן בפנימיות ...הרי המאצינג
הזה שהתחיל לרוץ היום ...באיזשהו מקום הוא
לאט לאט מגייס את הכבש המיוחל הזה...
מה אני מתכוין???
תבין :עד היום רשת הכוללים של עטרת שלמה
היה שייך למעוז הליטאי!! אז אמנם בכל סדר א'
היה בוקע לשמים קול תורה אדיר מאלפי בני
עליה שעוסקים בחדוותא דילי ...והקול תורה הזה
ללא ספק היה מתקבל בשמים כאישים
וניחוחים ...אבל אחרי הכל!!! קרבן תמיד זה לא
היה ...אישים וניחוחים כן ...קרבן יחיד כן ...אבל
קרבן תמיד??? לא!!!
ולמה לא?? כי קרבן התמיד צריך להגיע מכככל
כלל ישראל ...צריך שכל כלל ישראל ישתתפו בו...
גם בעלזא וגם ויזניץ וגם נדבורנא וגם גור ...ומה
נעשה שהקרבן הזה הגיע כעת רק מהמעוז
הליטאי של ישיבת עטרת שלמה ??...אז אישים
וניחוחים יש כאן ...קרבן יחיד גם יש כאן...
אבל מה יהיה עם קרבני לחמי לאישי?? מה יהיה
עם קרבן התמיד????
אז הנה!!!! כעת היה מאצינג של עטרת שלמה...
וכל כלל ישראל הושיטו יד ...כל אחד נתן כמה
שקלים ...כל אחד השתתף באיזה מחצית השקל
כדי להיות שותף ולהיות חלק מהאישים וניחוחים
שיוצאים מידי יום מהכוללים של עטרת שלמה...
ומעכשיו!!!! זה כבר משהו אחר לגמרי!!
מכאן ואילך קול התורה שבוקע מכולל עטרת
שלמה זה כבר תורה שלכככל כלל ישראל יש

שותפות בזה ...אוהו ...כאן זה כבר מתחיל להיות קרבן
ציבור ...כאן מתחיל להתרקם בחינה של קרבני לחמי
לאשי...
אותו סיפור בויזניץ ובבעלזא ובכל המקומות ...כן...
עבודת התפילה של ויזניץ זה שם דבר ...כזו חיות
והתלהבות ...ברור שהתפילה של בית ויזניץ עולה עד
כסא הכבוד כעולה וכקרבן ...אבל דא עקא!!!! זה לא
קרבן תמיד!!!! סו"ס זה קרבן יחיד של ויזניץ ...גם אם
יקריבו אלף עולות מידי יום זה עדיין לא יהיה שווה
כמו עולת תמיד אחת!!!! כי בשביל שזה יהיה קרבן
תמיד ...צריך שגם אני הליטאי יהיה שם בפנים ...וגם
המודרני ...וגם המיזריחסט ...וגם החבדני'ק ...ואז
הגיע היארצייט של מרן בעל הישועות משה זיע"א וכל
יהודי תרם כמה שקלים למוסדות ויזניץ ...ומכאן
ואילך ...משהו חדש קורה בתפילה של ויזניץ!!!! עד
היום זה היה קרבן יחיד ...תפילה פרטית של עיירת
ויזניץ ...ואילו היום גם אני נמצא שם ...וגם אתה ...וגם
הוא ...כל כלל ישראל משתתף בעבודה הזו ...וכן
הלאה ..כל מאצינג נוסף שנפתח .הוא פשוט לוקח עוד
קופסה סגורה של קרבן יחיד ...ופותח אותו ומאפשר
לו לההיפך להיות לקרבן ציבור ...כן!! זה כל המסר
העיקרי והעמוק כ"כ שטמון בפרשת שקלים!!!!

4
הקופסא שלכם...
אם את התרומה שלי רציתם ?!?...כעת תרצו גם
אותי בעצמי!!
את השייכות הכספית שלי הייתם צריכים!!! כעת
תבינו שאתם צריכים גם אותי בעצמי!! תבינו
שהתיקון השלם תלוי גם בנוכחות שלי) ..הבהרה:
אתה מבין לבד שאם בתור דוגמא נטפלתי דווקא לחסידות
בעלזא ...זה רק בגלל שהם הכי טובים בנקודה הזו ...אז נא לא
להוציא דברים מהקשרם ולא לפרש את זה שלילי(...

אותו דבר עטרת שלמה ...אתם חושבים שאספתם
כסף מכל כלל ישראל ...ועכשיו אתם תגידו לכולם
תודה ושלום ...זהו!!! הכניסה לבני אברכים לבד...
לא!!!! כלל ישראל ממשיך איתכם הלאה ...ואתם
צריכים לדעת שכלל ישראל פה איתכם ...ולהיות
מוכנים לזה נפשית ...לדעת שקרבן התמיד מחכה
בסבלנות עד שגם אותם יהודים שלא זכו לגדול
בקרית ספר ולא גדלו בחינוך שלכם ...קרבן התמיד
מחכה למחצית השקל שלהם ...כן ...אחרי הכל...
כסף זה עוד הדבר הכי זול!!! כסף זה עוד הדרך הכי
קלה להתאחד ...אבל תכל'ס ...העבודה העיקרית
עדיין לפנינו!!! להבין שיש נקודה אחת בסיסית
ביהדות ...שבנקודה הבסיסית הזו כככולנו צריכים
להיפגש ...ובנקודה הזו גם כולנו שוים!!!
---

ללמדך :שכסף זה לא רק עניין פיננסי ...כסף זה לא
רק עניין כלכלי ומסחרי ...כסף הוא גם אמצעי
להשתתפות ושייכות!!! ברגע שהשתתפתי בכמה
שקלים הרי הנחתי כאן רגל ...אז נכון ...זה מעצבן...
עוד מאצ'ינג ועוד מצי'אנג ..אבל בסופו של דבר
הקופסאות הסגורות אט אט נפתחות וכלל ישראל
לאט לאט נהיה עיסה אחת של לעשות רצונך אלוקי
חפצתי...
אנחנו צועדים בדרך הנכונה ...בקצב הזה אנחנו כבר
מתחילים לראות את השעפסאלע הקטן הזה קרוב
מתמיד...
---

אבל כידוע!!!! סוף סוף לא הכל מתחיל ונגמר
בכסף!!!!
זה אולי מתחיל שם ...אבל העבודה העיקרית מחכה
לנו בעבודת המידות שלנו!!! מה אני מתכוין? יום אחד
חסידות בעלזא עשו מאצינג ...נגשו אלי ובקשו ממני
תרומה ...תרמתי להם כמה שקלים ...הם אמרו תודה
רבה ...וזהו ...נגמר המציא'נג ...ושלום שלום ולא
להתראות...
אבל הההלו ...חסידי בעלזא :אין לכם מושג איזה טעות
עשיתם!!! אתם חושבים שגמרתם איתי?? לא!!!
מעכשיו אתם תקועים איתי!!! נפלתם איתי רציני!!
חשבתם שתעשו מצי'אנג ...תוציאו ממני כסף ...וזהו...
תמשיכו הלאה ...מעכשיו אתם תוכלו לסגור את
הדלת ..ולהסתכל מהקוקר ולהגיד :הכניסה לזרים
אסורה?? הכניסה רק לחסידי בעלזא ?.לא!!!! מהיום
אני פה ...איתכם ...התרומה שנתתי לכם ...הופכת
אותי לשותף וחלק בלתי נפרד מהאשה ריח ניחוח של
העבודת ה' שלכם ...ואני לא אוותר על הזכות הזו!!!
בעזה"ש בפעם הבאה שאתם תעשו מציא'נג אני שוב
אתמודד על הפריימריז ...ואני שוב אתרום לכם בל"נ
כדי לקבל שוב מקום בעבודת ה' שלכם .אתם לא
תתפטרו ממני כ"כ מהר!!
אבל!!! כעת מה שמוטל עליכם זה ...זה לקבל אותי
יפה!!!
אל תתנו לי להרגיש עלוקה!! שנדחפתי בכח לתוך

כן ...מה יפה ירושתנו!!! מתי ירושתנו כ"כ יפה???
כשיכולים לחיות כ"כ הרבה ניגודים ...וכ"כ הרבה
תפקידים שונים ומגוונים בכלל ישראל ...ובסופו
של דבר כולם נכנסים בשער אחד!! וכולם
מתפללים לכיוון אחד ...וכולם כאחד מגישים מידי
בוקר וערב לקב"ה כבש אחד שכולנו!!! כולנו שוים
בו כאחד!! אכן ...מה יפה ירושתנו...
זו לא סתירה שלפעמים צריך להתבצר ולשמור
מרחק ממישהו שהוא פחות חזק בעבודת ה'...
מותר גם להתבצר במדרגה הרוחנית שלי ולדעת
שאני פה העשיר בדעת ואילו השכן שלי הוא עני...
אבל עדיין!!! ביהדות יש נקודת בסיס שבה העשיר
לא ירבה והדל לא ימעיט !...שנינו בנים של
הקב"ה ...ובחלק הזה שנינו שוים אותו דבר!!!!
אצל מי רואים את זה בצורה מאד בולטת??? אצל
אברהם אבינו ...כשהקב"ה אומר לאברהם קח נא
את בנך את יחידך ...אשר אהבת ...אברהם אבינו
לא מבין למי הכוונה ...והוא אומר :את שניהם אני
אוהב ...גם את יצחק וגם את ישמעאל!!! אה...
ברור שיש הבדל שמים וארץ בין יצחק לישמעאל...
יצחק הוא צדיק גמור ועושה המון נחת ...וישמעאל
עושה רק מורת רוח ...אבל עדיין בנקודה הבסיסית
של רחמי אב על בנים כאן יצחק העשיר לא ירבה
וישמעאל הדל לא ימעיט ...שניהם שוים אצל אבא
שלהם אברהם ...ואותו דבר ביחס לאבינו
שבשמים!!!!
צריך לדעת שבנקודת הבסיס של בנים!! כאן כולנו
שוים אצל אבא שבשמים!! וממילא איזה טענות
שיהיה לך על יהודי ...סוף סוף הוא בן של הקב"ה...
ואת זה אסור לשכוח ...קרבן התמיד מחכה
למחצית השקל שלו ...תשמור על כבודו ותכיר בו...
לא ...זו לא סתירה שאתה יכול להיות יצחק והשכן
שלך נעבאך פרא אדם ...אבל עדיין הוא יהודי והוא
בן של הקב"ה!!! תזהר בכבודו של אביו ותלמד
זכות על בנו...
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בקרוב ממש

הפעם :פניה דחופה מטעם הלשכה :יש מחסור בגזברי הקדש!!!!
השבוע נתבקשתי מטעם לשכת המקדש לצאת בקריאה דחופה ...לקראת תחילת שנת הכספים היהודית ...ולקראת פרשת
שקלים ...התעורר מחסור חמור בגזברים מתאימים לנהל את קופת הלשכה!!! מחפשים בנרות ועדיין לא נמצאו גזברים
מתאימים ...אי לכך ,אני פונה אליכם פה מע"ג גיליון זה ,אנא,
מי שמרגיש שיש לו את הכישורים המתאימים לגזברות במקדש שיזדרז לשלוח קורות חיים ללשכה..
האמת היא שבהתחלה חשבתי שאני מתאים ...תמיד חלמתי להיות גזבר במקדש ...אם לא זכיתי להיות כהן משרת ולא לוי
משורר ...לפחות אהיה גזבר )אגב :לכאורה הגזבר גם צריך להיות לוי ...עכ"פ לכתחילה( אבל בזמן האחרון גיליתי לאכזבתי ש ...שאני?? אני
כנראה לא אוכל להיות גזבר במקדש!!! כי ברגע שהסבירו לי מה הם התנאים הדרושים להיות גזבר ...מהר מאוד הרמתי ידיים!!!
התייאשתי מראש ...אני גזבר לא אוכל להיות!!! אתה יודע למה??? כי אני טיפוס פזרן ...לארג' ..אני לא יודע להיות מחושבן
בכספים ...אני לא מהסוג הזה שיודעים לעשות השוואות מחירים ...אין לי כוחות נפש לחשבן שבנתיב החסד הסוכר עולה ...2.90
ובבר כל זה עולה  3.20ובמשנת יוסף זה  5בתשע שקל ...אין לי את זה...
והנה!!!! כשאתה מגיע להיות אחראי על הקופה של הלשכה ...פתאום כל שלושים אגורות של בזבוז ...כל שלושים אגו' שהגזבר
חלילה בזבז אותם שלא בהצדקה הוא עובר על אחד מהאיסורים החמורים בתורה ...איסור מעילה!!! הוא חייב קרן וחומש ואשם
מעילות -איל אשם ששווה לכל הפחות שתי סלעים לאשם...
ממילא הגזבר חייב להיות האדם הכי הכי מחושבן בעולם!!!! להיות מחושבן על כל שקית שעולה עשר אגו' ...הוא צריך להיות
אחד כזה שיודע לעשות השוואת מחירים על דקויות של אגו' ...וכל עיסקה שהוא עושה ...הוא צריך להוריד מחירים עד מתחת
לריצפה ...כי ...כי כל חצי שקל מיותר שהוא יאלץ לבזבז ברשלנות ...זה מעילה!! ובמעילה יש כלל של "דין פרוטה כדין מאה!!!! אז
כאמור :אני גזבר כבר לא יהיה!!!!!
אז אנא ממכם קוראים יקרים ...מי שכן מזדהה עם התכונה הזו ...וחושב שהוא מסוגל להיות מחושבן כ"כ ...אנא ...שירים את היד...
שירים את הכפפה ...שיתכונן ...כי אנחנו צריכים אותו ...צריך גזברים וחסר!!!!
אבל אני רוצה שתבין שיש פה עוד נקודה :קורה שאדם נקלע למצוקה כספית חריגה ואז הוא באמת מחושבן על כל שקית 10
אגו' ...כי ...כי האשראי נחסם ...ויש לו רק מזומנים ביד והוא צריך את העשר אגו' האלו ...ולכן הוא מחושבן ...כאן זה לא חכמה
להיות מחושבן ...בכזה מקרה כל אחד יודע להיות מחושבן ...אבל!!! אל תשכח שקופת הלשכה של המקדש זה סיפור אחר לגמרי...
בקופה של המקדש יש המון המון כסף ...הלשכה היא מאוד מאוד עשירה ...רק תחשוב שכל כלל ישראל נותנים מחצית השקל
פעם בשנה ...וחוץ מזה יש כל הזמן תרומות לבדק הבית ...אנשים תורמים שדות אחוזה ושדה מקנה וזהב בכמויות ...יש!!! יש המון
כסף בלי הגבלה ובלי חשבון ...כמה כסף שתוציא זה לא יורגש בכלל ...אף אחד לא ירגיש שיש פה גרעון ...ובכל זאת ולמרות
זאת!!!! כל שלושים אגורות של בזבוז ...עברת על איסור חמור של מעילה וצריך להקריב קרבן מעילה!!! עכשיו אתה מבין כמה זה
מסובך??? בדרך כלל כשיש לך עסק עם קופה עשירה ...הרי הבזבוזים שם חוגגים על ימין ועל שמאל ...הכסף שם נשפך לכל
הכיוונים ואף אחד לא מתרגש ...אף אחד לא עושה דקדוקי עניות ...ואילו במקדש!!!! אם אתה רוצה להיות גזבר ...אתה צריך מצד
אחד לגלגל כספים בכמויות ...ומצד שני :ללכת על גחלים ולהיות החסכן הגדול ביותר במזרח התיכון עם דקדוקי עניות עד השווה
פרוטה הכי זעום ...אתה מסוגל?? אני לא ...אז אנא ...מי שמסוגל שירים את היד...
---

אני רק אתן לך דוגמא קטנה לצורת חשיבה וניהול כלכלי של גזבר במקדש ...הרי כך :בי"ד הגדול החליטו להוציא מלשכת המקדש
מימון מיוחד לשכור פועלים מטעם שליחי בי"ד ...שהתפקיד שלהם ללכת בתקופה הקרובה -באביב ולעשות ביקורת שדות
מכלאים ...הם עוברים בכל השדות שבא"י ובודקים אם יש כלאים ...ואם הם רואים שהוסיף אחד ממאתים הם מפקירים את השדה
כולה) ...נא להיערך בהתאם( נו ...ההוראה עברה מהדרג העליון לגזבר ...ואכן הגזבר קיבל משימה לצאת ולחפש פועלי גיזום
וכיסוח!!! והוא כמובן חשב על כל שקל!!!! והוא יצא לחפש את המכסחי דשא הכי הכי זולים בשוק ...ואחרי בדיקה מקיפה
והשוואת מחירים מול כל החברות ...הגזבר יצא עם מידע שיש כמה ימים מתים בשנה בענף הגינון ...שאז יש ביקוש עבודה מאוד
נמוך וההיצע גבוה וממילא בימים האלו מחירי השכירות יורדים לריצפה ואתה יכול לשכור פועלים בחצי מחיר וגם פחות ...תנחש
מתי?? .בחול המועד פסח!!! כן ...בחוה"מ פסח מי צריך גננים?? מי קורא למכסחי דשא?? בפרט שע"פ רוב זה מלאכות האסורות
במועד ...אז!! התקבלה החלטה מטעם הגזברים שדווקא בחול המועד פסח ...בדיוק אז שלוחי בי"ד יוצאים לשדות לבקורת
כלאים ...למה??? בשביל שזה יעלה הכי פחות כסף להקדש ...נו ...אתה מסוגל לחשוב בכזה ראש? אתה מסוגל לעשות כאלו
שמיניות באויר בשביל לחסוך עוד כמה שקלים לקופת הלשכה שהיא כ"כ עשירה??? אני לא ...אם אתה כן ...תגיד ...צריך אותך...
אבל!!!!! מאידך!! שלא תבין לא נכון!!! זה לא שההקדש הוא קמצן ...והוא קונה כל דבר סוג ב' ...חס ושלום!!! אדרבה ...איפה
שצריך ואיפה שזה המחיר ...אז הגזברים יודעים גם לרשום וצ'קים מאוד מאוד שמנים ...וגם את זה הגזברים צריכים לדעת!!! כן...
אותו גזבר שעשה את כל הדקדוקי עניות האלו ושכר פועלי גיזום ברבע מחיר בחוה"מ פסח ...אותו גזבר יוצא מיד אחרי פסח להר
חברון ...בשביל לסגור עיסקה יקרה מאוד על כבשים מיוחדים מזן מאוד משובח שגבהן כרחבן ...ויהיה שם משא ומתן מתיש...
ובסופו של דבר הגזבר יתקפל ויתן איזה מחיר שיושת עליו ...אפילו שהמחיר של הכבשים האלו יהיה פי מאה מכבש רגיל...
ולמה?? כי במקדש צריך להביא מהכי הכי מובחר ...אז זהו!!! זה לא קמצנות ..זה לא שבמקדש מתקמצנים על כל דבר ...כי על מה
שצריך מוציאים ...מה תגיד על בית אבטינס שכל שנה מגיעים כאן למקדש בתקופה הזו בחודש אדר ומפטמים את הקטורת
לקראת ר"ח ניסן )שאז מקריבים קטורת חדשה (.וכל שנה הם מקבלים משכורת מאוד גדולה ..ושנה אחת הגזברים רצו ליצור תחרות כדי
להוריד בגובה המשכורת ...והם החליטו לשכור הפעם אומנים אחרים שיפטמו את הקטורת במקום בית אבטינס...
ואותם אומנים הגיעו ופיטמו ...והגזברים ראו ש ...שזה לא זה ...זה לא יצא משובח כמו של בית אבטינס!!! לא הייתה להם ברירה...
והם נכנעו ובאו על ארבע לבקש מבית אבטינס שיחזרו לתפקידם ...ואז בית אבטינס ראו שאין להם תחרות!!! אז הם עשו
שרירים!!!! ואמרו ...אם ככה ...אנחנו דורשים שיכפילו לנו את המשכורת ...ומה אתה חושב??? הגזברים נכנעו ...ואם עד היום בית
אבטינס קבלו כל שנה כ"ד מנה )שזה כבר היה הרבה (...הרי מעכשיו הם קבלו מ"ח מנה ...שזה הון עתק!!!! והגזברים לא התווכחו ...הם הבינו
שבמקדש הולכים על הטופ שבטופ והם נכנעו גם למחיר כזה גבוה ...בקיצור :בשביל להיות גזבר צריך מצד אחד לדעת לעשות עסקאות ענקיות
בשווי של מליונים ...וללכת על הכי הכי משובח והכי יוקרה ...ומאידך!! סתם -לא לבזבז אפילו עשר אגו' לחינם ...אתה מסוגל??? אני לא ..אנחנו
מחפשים כאלו אנשים בנרות ...ואגב :אנחנו צריכים כאלו אנשים לא רק לבית המקדש!!! אלא גם לכל בית יהודי!!! זו ההשקפה

היהודית בכל מה שנוגע לכספים ודו"ק...

לחידודי -ויקהל:
א" .אין בנין המקדש דוחה יו"ט" )רמב"ם ביה"ב פ"א הי"ב(
קשה :לדעת התוס' )המצניע דף צ"ה .ד"ה והרודה( דס"ל
דבנין אינו אסור ביו"ט אלא מדרבנן ,למה בנין המקדש לא
דחה ביו"ט הרי שבות הותרה במקדש?

ב" .אמר בצלאל :כלים שאני עושה להיכן אכניסם"?
אמר לו משה :שמא בצל קל היית וידעת) ...ברכות נ"ה (.יש
לברר :סוף סוף בכל אותם חדשים שאכן המשכן עמד כך
מפורק היכן הטמינו את הכלים? עוד יש להסתפק :מה
היה דינם של כלי המזבח שעמדו כך מפורקים מכ"ה
בכסליו עד א' בניסן? האם דינם היה כקדשי בדק הבית
שחייבים עליהם משום מעילה או כהזמנה בעלמא דלאו
מילא היא??
ג .כשהעמידו את המשכן בתום כל אחד מהמסעות איך
הכניסו את הארון למקומו בלא להיכנס לקה"ק אלא
"פעם בשנה"? )בו בזמן שקדושת קדה"ק הייתה גם
כשאין ארון ,תדע :כל תקופת בית שני(

--משנכנס אדר ...וורט בניחוח פורימי...
מרדכי מבקש מאסתר שתלך למלך ...ואסתר
מסבירה לו שזה לא כ"כ פשוט" ...כל עבדי המלך
ועם מדינות המלך יודעים "...כולם יודעים שכל
אשה ואשה שיבא למלך ..אשר לא יקרא אחת
דתו להמית ...וכו' וכו' ...מרדכי רק שומע את
ההסבר המנומק והגיוני של אסתר והוא מחזיר
לה כזה שפאכטעל ...אל תדמי בנפשך להימלט כי
אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד
ליהודים ממקום אחר .מי יודע ..מי יודע...
רבש"ע :מה קרה?? מה פשר ההתקפה?? מה
היא כבר אמרה? היא בסך הכל עידכנה את מרדכי
בנתונים היבשים שקיימים במלוכה ושזה באמת
לא פשוט ...והיא בסה"כ מעמידה לפניו את
הדברים ורוצה לשמוע מה יש לו לומר על זה ...אז
למה הוא מחזיר לה בכזו תקיפות???

וההסבר על דרך המליצה הפורימית הוא
כך:
הרי מה אסתר אומרת למרדכי :כככככל עבדי
המלך ועם מדינות המלך יודעים!!! ככככולם
יודעים ...חוץ ממישהו אחד :חוץ ממרדכי!!! מיד
מרדכי משיב לאסתר :רגע ...אם כככל עבדי המלך
ועם מדינות המלך יודעים ...אז למה את חושבת
שדווקא אני לא יודע?? אם באמת כולם יודעים
והרי גם אני יושב בשער המלך כמו כולם ...אז איך
קרה שבדיוק אני הוא הפרמטיבי היחיד שלא
יודע מה שכולם יודעים???
אז זהו ...פונה מרדכי לאסתר ואומר לה :אני יודע
את כל מה שאת יודעת ובכל זאת!!!! אני אומר
מה שאני אומר...
---

כן ...מי כמונו מכירים את זה ...כל עבדי המלך ועם
מדינות המלך יודעים שיש עסקנים שמסובבים
את הרבנים ומשפיעים עליהם ומרמים אותם...
כולם יודעים את זה ...חוץ ממי??
חוץ מהרבנים עצמם!!!! כולנו גאונים ...כולנו
ערמומיים ...כולנו קולטים עניין ואוחזים את
הלוקש ...חוץ מהרבנים בעצמם ...אה ...איך זה
נראה לך??? איך בדיוק הרב הגדול שכולנו מבינים
שהוא יותר חכם מאיתנו ...דווקא הוא לא מבין
את מה שכל עבדי המלך ועם מדינות המלך
יודעים...
לכן מגיע מרדכי ועושה נו נו נו ...תפסיקו
להתחמק ...אני יודע ומבין את כל מה שאתם
מבינים ובכל זאת אני אומר לכם לעשות אחד
שתים שלוש ...הוורט הכי חזק!!! אבל חס
ושלום ...שלא יהיה מגלה פנים בתורה ...ברור
שאסתר המלכה לא העלתה על דעתה שמרדכי
לא יודע וכו' ...ברור שלא זה הפשט ...עדיין צריך
למצא הסבר מספק לשאלה...

משעמם לך ??...תדאג שזה לא יהיה משעמם..
”
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טעון ...הבריאות הרופפת של אחד מקרובי המשפחה הקרובים ..של"ע צריך הרבה
רחמי שמים ...וזה נושא שמאוד נוגע ללב ...וגם זה!!!! אם יום אחד יקראו לך לכותל
המערבי לומר את כל ספר התהילים רק בשבילו ולא לבקש שום בקשה חוץ מזה...
אתה תבא ...אתה תבין את חשיבות העניין ותבין שיש צורך להקצות תפילה
מיוחדת רק בשבילו ...אז מה אתה אומר על רעיון אחר ...במקום לחכות לקבר של
הצדיק על פרנסה .או תפילת השל"ה בער"ח סיוון .או לתפילת רבים בכותל
לרפואה ...עזוב!!!! יש לנו פה כמה מבנים נטושים בלאו הכי...

כידוע :כל העניין של מסכת מגילה עוסקת בעבודת התפילה ...וכאן עניינו של פורים הוא
להתחזק בתפילה כמו שהרמב"ם הידוע אומר בסוף ההקדמה לספר המצוות ...עכ"פ לפני
כמה שבועות עוררתי כאן בגיליון מה לעשות שהתפילה משעממת אותי ...והיו יהודים שזה
צרם להם ...איך אפשר להוציא כאלו מילים מהפה?? שהתפילה משעממת ??...הרי התפילה
זה כל החיים שלנו ...כן ...ברוך ה' ...זכינו ויש לנו כאלו יהודים שהתפילה היא החיים
שלהם ...ולכן זה מפריע להם .אבל תבינו אותי -אותנו ...מה נעשה שאנחנו עדיין לא זכינו
לעשות שטייגן בתפילה ...ולעת עתה ...בעקבות ההזנחה וחוסר ההשקעה שלנו בתפילה ...יש לנו כמה שחרית מנחה מעריב שבלאו הכי מוזנחים ...שאני ואתה בקושי סוחבים
נוצר מצב שהשעה הזו של התפילה מידי יום ...היא שעה קצת משעממת....
אותם ...אז בא נחליט שאת השחרית של יום חמישי אתה מרכז ומקדיש לתפילה
נקודתית על הנושא של פרנסה!!!! כן ...בתפילה הזו אני קובע פגישה מיוחדת עם
ואדרבה ...אל תכעסו עלינו ...אנחנו לא משלימים עם זה!!! אנחנו בסה"כ רוצים לעבוד על הקב"ה אודות הנושא הפיננסי ...תזכור! תכניס את זה ללו"ז שלך ...גם אם ביום
זה ...ומטכסים עצות מה לעשות?? באמת מה לעשות???
ראשון אתה פתאום מקבל איזה תזכורת על האובדרפט או שנכנסת פתאום ללחץ
מה יהיה ...אז אמנם תמיד אפשר להתפלל ...אבל בכל זאת אל תשבש פגישות!!!
ובכן :בא נהיה ריאלים ...סוף סוף יש כאן באמת טקסט קבוע שכל יום כל יום צריך לחזור תזכור שקבעת פגישה רשמית שבועית עם הקב"ה בנושא הזה בשחרית של יום
עליו שוב ושוב ...ממילא יש את כל הסיבות שבעולם שזה יהיה משעמם ...אז מה עושים? חמישי ...את כל הדאגות והזעקות בנושא הנקודתי הזה ...הכל תנקז ותשמור לאותו
איך יוצקים טעם וחיות בתפילה?
שחרית ...ואם יש מישהו לא בריא במשפחה ל"ע ...שצריך עליו הרבה תפילות ...אז
קדימה ...במקום להיאנח ולהגיד שצריך להתחזק ולחכות לתפילת רבים בכותל או
אז תרשה לי לשתף אותך ברעיון מאד מאד פשוט שעלה במוחי:
למישהו שיארגן אלף ספרי תהילים ...עזוב ...תפתח את יומן התפילות שלך...
ותתפוס מעריב כזה שקט ...נניח מעריב של יום שני!!!! מהיום תכניס לראש...
פתאום תפסתי את עצמי ...שבעצם לא רק התפילה הוא טקסט קבוע יומיומי שלא משתנה שמעריב של יום שני!!! לשם אני מרכז את כל התפילות שלי על ענייני הבריאות
אף פעם ...אל תשכח שבמשך היום יש עוד כמה וכמה דברים שהם גם קבועים ולא בכלל ועל אותו יהודי בפרט) ...ושוב :כמובן שתמיד אפשר להתפלל ...ואנחנו לא מרובעים ...אבל
משתנים ...לדוגמא :כל יום אנחנו אוכלים ארוחת בוקר צהרים וערב ..כל יום אנחנו אוכלים עדיין יש את התפילה הרשמית ...זה בדיוק כמו בבית חולים ....יש תמיד חדר מיון שהוא פתוח  24שעות...
לחם ...וכל צהרים אנחנו אוכלים פחות או יותר תפו"א ואורז או עוף ...ו ...וזה גם קבוע!!!!! אבל יש את הביקורת שנקבעה ליום מסוים(
--זה גם חדגוני!!! נו ...אז איך זה לא משעמם??
עד כאן הרעיון שלי ...אתה לא צריך לאמץ את הרעיון הזה ...זה נטו המצאה שלי...
!!!!
משעמם
באמת
זה
מה התשובה??? עקרונית אתה צודק!!!
והאמת היא שאני בעצמי עדיין לא הצלחתי באמת לאמץ את הרעיון הזה למעשה...
!!!
משעמם
יהיה
לא
רק מה??? מישהו פה דואג שזה
אבל זה רק בתור דוגמא בעלמא!!!!!
כן ...תשאל את אמא שלך ...אוהו ...זה אחד מהכאבי ראש הגדולים של האמהות ...היות עכשיו תאר לעצמך לו יצוייר שהלכת על הרעיון הזה וזה הולך טוב ...ופתאום כל
ולאכול כל יום זה באמת משעמם ...אז כל אמא שוברת את הראש ומטכסת עצות מה תפילה נהיית אצלך פגישה עם הקב"ה ...וכל פעם בנושא אחר לגמרי!! וזה כבר
לעשות כדי לגוון ...לרענן. ..לחדש ...ולשנות תיבול ...ולעשות כל מיני קומבינות ...והכל נכנס אצלך ללוח זמנים ולסדר יום מסודר ...שמנחה של יום רביעי עוסקת
בשביל שהארוחת בוקר צהרים שלנו לא תהיה משעממת ...אתה מבין מה השתנה לי בשידוכים של הבן דוד המעוכב )וכל השמות שנוספו אליו במשך הזמן (...ואילו תפילת
בראש???
ערבית של יום שני עסוקה בהודאה לה' על כל השבוע האחרון ...ואילו תפילת
עד היום ידעתי שההבדל בין ארוחת בוקר לתפילה זה שארוחת בוקר היא לא משעממת שחרית של יום שני זה בנושא פרנסה ...ותאר לעצמך שזה כבר נכנס לתקן ואתה
והתפילה היא כן משעממת ...אז זהו שלא!!!! כעת גיליתי שההבדל הוא שבארוחת בוקר התרגלת לזה ...זה כבר נהיה חלק מהתכניה שלך ...ואז!!!! אז מישהו יבא ויגיד לך:
מישהו דואג שזה לא יהיה משעמם ובתפילה אף אחד לא דואג לזה ...אף אחד לא מנסה תקשיב!!! התפילה משעממת לי ...כל יום אותו דבר ...אתה תסתכל עליו כאילו הוא
להשקיע בזה
נפל מהירח ...מה הקשר אותו דבר??? כל תפילה זה עולם אחר לגמרי!!! יש לי כ"כ
וממילא זה באמת נשאר משעמם!!!!!!
הרבה נושאים שונים להתפלל לקב"ה ...בכל תפילה אני קובע פגישה עם הקב"ה
--בנושאים אחרים לגמרי ...יש לי לוח פגישות צפוף ...התפילה שלי כבר תפוסה
זה בדיוק!!! אבל בדיוק מה שחז"ל אומרים )ברכות לג :(:שתפילה זה אחד מארבעה דברים שבועיים קדימה ...אני מנסה לדחוף תורים ...להכניס נושאים חדשים ו ...ו ...ואין!!!!
שצריכים חיזוק ...מה פירוש צריכה חיזוק??? התפילה צריכה ריענון ...צריכה השקעה ...צריך
לדאוג שהיא לא תתייבש ...ואם לא תדאג לזה ...אז זה יראה בהתאם ...וזה באמת נראה הנה לך!!!! תפילה שהיא אמנם ממשיכה לחזור על עצמה ...זה נשאר אותו טקסט...
בהתאם .בינינו ...לא נעים להודות ...אבל פתאום שמתי לב שהתפילה שלי נראית בדיוק נשאר כל יום אותו דבר ...אבל עם קצת אכפתיות ועם קצת נכונות להשקיע וליצור
כמו הארוחת בוקר שלי ...יאמר לשבחי ...יום אחד החלטתי לתפוס חיזוק ולאכול פת איזה דינמיקה בתפילה ...אתה יכול להפוך את התפילה לעסק חי ...שוקק חיים...
שחרית כל בוקר ...אבל רק לשם שמים ...יש גבול ...אין לי סבלנות להתחיל להשקיע ...פורח ...חווייתי ...מגוון ...עמוס רגשות ...ומלא בתקשורת ...מה עשית פה בסה"כ??
לעשות סלט ...אין לי כח עכשיו להתחיל למרוח משהו על הלחם ...אני רק לוקח שתי קצת השקעה!!!
פרוסות ודוחף לתוך הפה וקיימתי את המצוה ...נו ...מה קרה בסוף??? אני לא צריך לספר אז שוב!!!!! אל תתפס לדוגמא שלי!!! אני רק מעמיד אותך מול מדגם של אדם
לך מה קרה ...כשלא משקיעים בארוחת בוקר זה נראה כמו ...כמו תפילה שלא משקיעים שבסה"כ החליט להשקיע בתפילה ...ליצוק בה איזה תוכן מגוון ...ולא להשאיר אותה
בה!!!! זה הכל! הכל נהיה מיובש!!!!!
רדומה וזקוקה כל הזמן לשירות יקיצה...
עד כאן ברור?? עד כאן אתה מסכים איתי???
----התחדש לי חידוש עצום ...שיש כאלו שמאד כועסים עלי ..על החידוש הזה הגמ'
כעת למעשה ...מה עושים??? איך דואגים שזה לא היה משעמם?
בברכות אומרת :העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים ...והגמ' שואלת מה זה
כעת צריך ללמוד מאותה אמא יודעת לגוון בארוחת צהרים ...יודעת לגוון בצבע של קבע?? כל שאינו יכול לחדש דבר בתפילתו!!!
המצעים ...יודעת לגוון בביגוד של הילדים ...כן ...לנשים יש אומנות מיוחדת ליצוק תוכן וריענון בתוך השגרה אם אין לך שום בקשה מיוחדת לחדש בתפילה ...אז באמת זה טקסט שחוזר על
והקביעות. ...וכעת צריך ללמוד מהם איך מגוונים ויוצקים חיות בתוך התפילה הקבועה ..הגברים ,כשהם רוצים לגוון...
אתמולהם ...עצמו ...זו באמת תפילה חסרת תחנונים ...עד כאן ברור ???...אז זהו! שהתחדש לי
מחפשים משהו חדש ...הם מחפשים כותרות חדשות בעיתון ...מחפשים נייעס ...מחפשים משהו חדש שלא היה
אבל אצל נשים זה עובד אחרת ...לנשום יש את הכשרון לקחת את אותה חביתה ואותו לחם ואותו תפו"א ואותם בגדים בזה חידוש מאד מאד גדול:
ואותם ארבע קירות ...ו ...ולגוון אותם בעצמם!!! לשנות תיבול ...לשנות עיצוב ...לרענן את הצבע ...וליצור פנים חדשות בתוך
הקיים!!!! זו אומנות שלימה!!!! וכאן אנחנו צריכים ללמוד מהן!!!! כי בשלמא בדף גמ' ...כאן אנחנו יכולים להיות גברים...
משעמם לך הדף גמ' של אתמול ...תעבור לכותרות הבאות ...תעבור לדף גמ' הבא ...לסוגיה הבאה ...אבל כשמדברים על
תפילה שכאן הקב"ה רוצה למקד אותנו באותו דבר?? )או לחילופין ...כשמדברים על חזרה של הלימוד ...שגם זה מאוד קשה לנו..
למה??? כי אנחנו גברים ...ואנחנו לא כ"כ יודעים איך להתחדש בתוך הקיים ...רק בחדש לגמרי .ודו"ק( אין לנו ברירה! אנחנו חייבים
ללמוד גם אנחנו את האומנות איך ליצור חיים תוססים ומגוונים ומתחדשים בתוך הקיים!!!!

אני אתן לך דוגמא של גיוון ..ואני מכין אותך מראש :אל תתפס לדוגמא. ..אני מביא את זה
רק בתור מדגם ...הרי כך :הרי בשטחי החיים יש לנו המון משאלות לב ...בהמון נושאים ...אז
מה עשיתי עד היום???? בכל תפילה הייתי מגיע כמו מכונת יריה ...ויורה את כככל משאלות
הלב שלי ביחד ...פרנסה ...נחת ...שידוך ...בריאות ...סיפוק בחיים ...פתאום תפסתי את
עצמי ...רגע רגע ...מי אמר שבכל תפילה אני צריך להתפלל על הכל???? וכי אמא שמכינה
ארוחת צהרים היא מביאה כל יום גם אורז וגם פתיתים וגם מוסקה וגם בלינצ'ס וגם עוף
וגם שניצלים ??...לא!!!! אמא מגוונת ודואגת שכל יום יהיה משהו אחר .יום ככה ויום ככה
אז אותו דבר כאן!!! אני הרי צריך להתפלל על מגוון של נושאים ...אז אני פשוט אחלק את
הבקשות שלי לתפילות ...בכל תפילה אני אתמקד בנושא אחר ...ואני כבר אסדר את זה
איך שמתחשק לי...
אני אתן לך דוגמא :אדם שצריך ישועה כללית בנושא של פרנסה ...מוכר לך מאיזשהו
מקום?? עכשיו :לו יצוייר שיש איזה קבר של צדיק ששם מתפללים רק על פרנסה) ...ויש
כאלו מקומות ...כולנו יודעים (...אתה מסוגל להגיע לאותו קבר ולהגיד ספר תהילים שלם רק על
הנושא של פרנסה ויש לך מספיק מה להתפלל ולבכות ולהתרכז רק בנושא הזה ...נכון?
אבל חכה ...חוץ מפרנסה ...יש גם נחת מהילדים ...על כל המשתמע מכך ..שזה נושא חשוב
מאוד לכשעצמו!!! וגם בזה אתה מסוגל לנסוע במיוחד לטבריה לציון השל"ה הקדוש
בשביל להתפלל רק על הנושא של ילדים ...זאת אומרת :הנושא של פרנסה חולק מקום
חשוב לעצמו!!!! וזה לא סתירה שגם הנושא של נחת מהילדים ...גם זה נושא שתופס מקום
מספיק מרכזי לעצמו ...והלאה ...חוץ מפרנסה ...וגם מחינוך ילדים ...יש עוד נושא מאוד

אני תמיד הבנתי שכל האלו האלו שתוך ארבע חמש דקות גומרים את השמו"ע זו
הדוגמא הקלאסית לאדם שתפילתו קבע ...מה ...אין לך שום בקשות פרטיות?? אין
לך שום דבר מה להוסיף?? אתה מריץ טקסט וגומר וזהו???? אבל פתאום קלטתי!!!!
שרגע רגע ...יתכן שגם אלו שתוך רבע שעה עשרים דקות גומרים את השמו"ע ...גם
עליהם הגמ' אומרת :העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים!!!! איך קרה שתמיד
השמו"ע אורך לך כ"כ הרבה זמן ??...כן ...אני יודע ...אתה עוייבד ...ויש לך סטנדרט
גבוה בתפילה ...אתה דורש מעצמך להאריך בכוונה וגם להאריך בבקשות פרטיות
ולהזכיר בכל תפילה את כל מה שצריך ..וזה באמת נובע אצלך ממקום של כבוד
והערכה לתפילה!!! אבל עדיין צריך לדעת שלא תמיד זה נכון!!!! כי תפילה זה לא
רק דבר מכובד וחשוב ...זה גם אמור להיות עסק חי ...משהו פעיל ...שיח ודיבור
שאמור להשתנות לפי המצב ולפי הנושא ...לא יתכן שהתפילה תהיה קבועה לשום
כיוון!!!! כמו שתפילה יותר מידי קצרה זו תפילת קבע ...גם תפילה יותר מידי
ארוכה ...היא גם תפילת קבע!!!! יש כזה מושג "אני מתפלל על הנושא הזה שלוש
פעמים ביום "...צריך לדעת שלא תמיד זה נכון!!! מי אמר שצריך להתפלל על כל
דבר שלוש פעמים ביום?? מה ...אתה אוכל חביתה שלוש פעמים ביום?? מותר
שהתפילה תהיה נושא שמשתנה ...מותר שהעסק יהיה חי ומגוון ...וכמובן שזה עניין
פרטי של כל אחד ...ואל תחכה שמישהו יעשה את זה במקומך!! כי זה תלוי רק
בך!!!
ואם אנחנו לא נתחיל לעבוד על זה ...גם בעוד שמונים שנה אנחנו נשאר באותו
מקום בתפילה ...קדימה ...פורים מתקרב ...זו העבודה של ימים אלו ...דברי הצומות
וזעקתם ..משימתנו ללמוד את מסכת מגילה בעיון ...ללמוד איך להתפלל מעומק
לב ...להודיע שכל קויך לא יבושו...

