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{ אז נדברו }
פרשת אחרי מות -קדושים תש"פ | עלון מספר | 462 :לסדר" :והייתם קדושים"

הזמן שלא נפתח בעוילם הישיבו'ת של רבי עקיבא...
היום הקשה ביותר מאז תחילת הקורונה הוא לכאורה יום א' באייר!!!! עכ"פ לכאורה...
ביום הזה לא נפתחו הישיבות והכוללים ...ביום הזה קרה הדבר הכי דרמטי מאז תחילת הקורונה ...נכון אמנם שבתי הכנסיות כבר
סגורים למעלה מחודש ...אבל סו"ס אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה וד' אמות של הלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות ...ואם
כמידי שנה בשנה ביום א' באייר נפתחים שערי הישיבות והכוללים בסערה ובבת אחת אנחנו משגרים לאבינו שבשמים מיליוני שעות
של עמל התורה עם כל הברען של תחילת זמן קיץ (או לחילופין עם הלפום צערא אגרא של כל ההתחלות קשות )...אז הדבר הגדול הזה לא קרה
השנה בב' באייר!! ויהודי שבאמת מאמין מה זה כח של תורה קולט שלמעשה זה היום הכי קשה ומר מאז פרוץ הקורונה ...עד כאן
במושכל ראשון ...אבל לא!!!
למרות הנתון הכאוב הזה ...סו"ס כל גדולי ישראל וראשי הישיבות מתעקשים להכריז שהזמן התחיל ...רק מה?? כל אחד בביתו ...ויש
קריאה גדולה לכל לומדי התורה להתחיל לשמור על סדרי הלימוד בביתם ...ואם רק נאמץ את הקריאה הזו ונתחיל את הזמן באמת
עם כל המאמץ ...אז לא רק ש-כן נפתחו הישיבות והכוללים בא' באייר ...אלא יתירה מזו!!!! נפתחו רבבות רבבות ישיבות ח ד ש ו ת !
! ! שמעת?? רבבות ישיבות חדשות נפתחו בתחילת זמן קיץ זה ...מה אני מתכוין??? תשמע סיפור :פעם!! פעם לרבי עקיבא
הייתה ישיבה אחת!!! רק ישיבה אחת בסה"כ!!! בישיבה הזו היו עשרים וארבע אלף תלמידים ...אבל זו הייתה ישיבה אחת ...והנה...
קרה מה שקרה וכ"ד אלף תלמידים נפטרו מאסכרה (שאגב :יש לה דימיון מאוד גדול לקורונה )..ואז רבי עקיבא הלך ופתח חמש ישיבות
לחמשה בחורים!!!! כן ...הוא היה מונה שבחן ...ר' יוסי נימוקו עמו ..רבי שמעון :לומד הרבה ומשכח קמעא ..ר"מ חכם וסופר ,רבי
יהודה חכם לכשירצה..
שים לב :כשלרבי עקיבא היו כ"ד אלף תלמידים ...לא מצינו שהוא מנה שבחם!!! ולמה?? נו ...תגיד אתה??? כי ...כי איך אפשר
למנות שבחם של עשרים וארבע אלף תלמידים?? בשביל למנות שבחם של כ"כ הרבה תלמידים צריך עשרות קלסרים עבי כרס...
אבל זה לא רק זה!! כל המהלך של הישיבה הענקית הזו של רבי עק יבא היה שיש מישהו אחד ויחיד :יש הליגער ר' עקיבא!!!! כל
התלמידים מתבטלים לגמרי לתורתו ...כל אחד ביטל את אישיותו ...ביטל את שבחו האישי ונהיה בורג אחד קטן למסירת התורה אחת
עוצמתית שנקראת עוייילם הישיבות של רבי עקיבא!!! זה הפשט ב"לא נהגו כבוד זה בזה "...הכוונה היא :שלא נהגו כבוד בעצמם!!!
כל אחד בייחס לעצמו -לא ראה את עצמו כאישיות יחודית בפני עצמה ..ממילא גם חבר שלו לא אישיות בעצמה ...אלא מאי?? כולנו
תלמידים מבוטלים לתורת רבי עקיבא!! וזה לא רצון ה'!!!! כי סו"ס האמונה שלנו שכל יהודי הוא עולם מלא!!! בן יחיד של הקב"ה!!!
אות שלימה בתורה שלא דב וקה לחברותיה!! והוא יתברך מונה שבחם של ישראל!!! ולכל עמל בתורה יש את החלק שלו בתורה שרק
הוא יכול למלאות ואם כולם יגיעו לביהמ"ד ורק הוא לא ...הוא היה חסר לאבא שבשמים הקב"ה ישאיל בו ..איפה יענקלה שלי ...הוא
חסר לי ...ואף אחד לא יכול להשלים לי אותו.
ולכן כעת רבי עקיבא כבר לא פותח ישיבה אחת לכ"ד אלף תלמידים ...אלא אדרבה ...הוא פותח חמש ישיבות לחמשה תלמידים!! כל
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תלמיד מקבל את הדרך הפרטית שלו ...את השבח היחודי שלו ...ור"ע מעצב כל אחד לפי החלק הפרטי שלו בתורה ...וכך החמשה (או
שבעה) תלמידים האלו עולים ומתעלים והם מילאו את כל הארץ תורה ...התהליך הזה מתרחש לפנינו כעת בייתר שאת ובייתר עוז!!!!

"נדרים פלוס"

זיכנו ה' בלע"ר ויש פיצוץ אוכלוסין בקרב בני התורה וישנם רבבות בחורים ואברכים בהיכלי התורה ...ומאוד קשה להיות מונה שבחם
של כל אחד ואחד מרבבות לומדי התורה ...אבל מה נעשה שזו המציאות!!!! מוכרחים למנות שבחם!!! דא עקא שאין מי שיעשה את
זה ...צריך!!!! ו ...ואין!!! אין מי שיעשה( ..מי אשם?? אנחנו אשמים!!! בזה שאנחנו בוחרים להיבלע בתוך מקומות ענקיים ובבחירתנו האישית אנחנו

"-קהילות"

נהפכים להיות בורג פצפון ממערכת ...אף אחד לא מפריע לאף אחד לעשות את כברת הדרך הפחות פופולרית שאני ועוד כמה כמוני עשינו בחיים ...ולא בחרנו בישיבות

שיש בהם פיצוץ אוכלוסין ...זה כבר חשבון הנפש לקראת סוף זמן קיץ הממשמש ובא )...גם ישיבה שיש בה אלף בחורים .לא יעזור כלום!! זה לא ישנה
את המציאות שלכל בחור כאן יש שבח משלו!! ואת החדר יחוד שלו עם הרבש"ע...

נו ...אבל תכל'ס ...מאוד קשה לחיות את זה ...איך אפשר להיות אחד חלקי אלף לומדים ולהרגיש יחיד עם שבח משלו??
אז בשביל זה!!! בדיוק בשביל זה הקב"ה כעת בודד אותנו ...כעת הקב"ה מזמין שכל אחד ואחד יפתח לעצמו ישיבה
משלו!!! כן ...הקב"ה רוצה ישיבה שמתחילה ונגמרת בך!!! והפעם אם אין אני לי מי לי ...היות ואין לי את ר"ע שיזהה את
הכוחות שלי וימנה את שבחי וימקד אותי מול השליחות שלי בעבודת ה' ...אז אין הדבר תלוי אלא בי ...וזה השיעורי בית
שמוטלים עלי בימים אלו!!! לשבת בדד!! לשבת בישיבה הפרטית שפתחתי לעצמי פה בביתי!! ולהתחיל לשאול את
עצמי מי אני ...מה היחודיות שלי ...ואיך אני יכול למצות את הכוחות היחודיים שלי בכבוד שמים ??...כעת זו ההזדמנות הכי טובה
ואפילו היחידה!!! כעת שאף אחד לא נושף לך בעורף ...אין לחץ חברתי מתי להתחיל את הסדר ומתי לגמור ...איך לך לא את האוירה
המחממת או אפילו המלחיצה של תחילת זמן ...אתה לבד!!! כעת זה הזמן לבודד את התא הזה ששמו אני ...ולהסתכל עליו
במקרוסקופ ...כן ...אני כהן משרת של אבא שבשמים!! הוא צריך אותי!!! אף אחד לא יוכל לתת לקב"ה את מה שאני יכול לתת ...מה
הנקודה שלי?? ואיך אני מעצים אותה לקראת היעוד שלה? נקודה למחשבה..

בטלפון:
(מענה ממוחשב)

0799-654321
תודה מראש!!!
כל שותפות שלכם
מחזקת את ידינו...
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יוצא הגמל באפסר ...והרעבצען שלו ...במה??
נשות ישראל הצדקניות העירו שחיזוק בענייני בית הכנסת לא נוגע אליהם ...אז איזו נקודה כן יכולה להיות נוגעת אליהם
בכל הקורונה הזו??? (צניעות לא כאן המקום ...אז מה כן??)
אז בדיוק השבוע בדף היומי!! יש נקודה מאוד מעניינת למחשבה!!!
בכל היצורים שקיימים בעולם ...מבני אדם ועד בעלי חיים ...תמיד הזכר הוא יותר סוער ...ויותר חסר גבולות וחסר
מעצורים מאשר הנקבה ...תמיד!!! תמיד הנקבה יותר ממותנת ומעודנת מהזכר ...חוץ מבעל חי אחד ויחיד!!! הלא הוא ה ג
מל!!!
אצל הגמל יש תופעה מיוחדת ...שהגמל הזכר הוא מתון ...הוא בעל תרבות ...בעל מזג נוח וידידותי ...ואילו הרבצע'ן שלו...
הנאקה? היא חסרת גבולות!!! ויש לזה השלכות הלכתיות מובהקות ...שבשבת "יוצא הגמל באפסר" ואילו "נאקה בחטם"
כלומר :לנאקה יש רסן אחר מאשר הרסן של הגמל ...בשביל להשתמר היא צריכה חטם ולא מספיק לה אפסר( ...ולכן אם
הגמל יוצא בחטם של הנאקה זה נקרא משוי בשבת ...כי הוא לא זקוק לשמירה כזו חזקה ...לעומת זאת ההיפך :אם הנאקה תצא בחטם של הגמל זה גם
משוי ...כי זה לא מספיק לה ...ממילא זה סתם משוי)...

ופלא הוא :מה מיוחד במין של הגמל!!!! שהנקבה יותר ח סרת מעצורים מהזכר??? ולכאורה ההסבר הוא ככה :שהגמל
לשם שינוי ...המקום הטבעי שלו זה המדבר!!! המושג מדבר בכל המהות שלו זה מקום חסר כל הגדרה ...אופק אין סופי...
אין התחלה ואין סוף ...אין ימין ואין שמאל ...אין קדימה ואין אחורה ...הכל פתוח לכל כיוון ...אין מנימום של תיחום
גבולות ...ומעתה :כשאתה נותן לזכר חוסר גבולות ...זה לא כ"כ מנוגד לטבע שלו!! אדרבה ...באיזשהו מקום הזכר רוצה
לפרוץ ...הוא משתוקק למרחב ואופק לא מוגבל...

לעומת זאת הנקבה?? הנקבה מטבעה צריכה גבולות ...היא צמאה לתיחום מוגדר!! היא חייבת הגדרות
ברורות ...לכן דווקא כשאתה מעמיד את הנאקה מול החוסר גבולות שבמדבר ...היא משתגעת מזה ...היא
מאבדת עשתונות ומתחילה להשתולל...
בקיצור :בדיוק מה שקורא לזכר כשאתה מכניס אותו לכלוב ...זה מה שקורא לנקבה כשאתה פותח אותה
למרחב בלתי מוגבל ...זה מזעזע לה את השפיות...
ובאמת הגמ' בברכות (נד ).מספרת שמר בריה דרבינא פעם נקלע לאיזה בקעה שוממת ונפלה עליו "גמלא
פריצא "...אומר רש"י :גמל משוגע שעסקיו רעים!!!! שמעת??? גמל משוגע!!! מה זה גמל משוגע??? אתם
רוצים לדעת מה זה גמל משוגע???
תסתכלו איך נראים הגברים בחודש האחרון שסגרו אותנו בתוך ארבע קירות ...מה קרה לנו?? השתגענו!!! כי
גבר צריך מרחב ...צריך לצאת לאופק הבלתי מוגבל ...אז בדיוק מה שקורה שזכר כשסוגרים אותו ...זה בדיוק
מה שקורה לנקבה כשהיא נפתחת לחוסר גבולות.
כלפי מה הדברים אמורים???
צריך לדעת שהמצב כיום שהטכנולוגיה פותחת אותנו לכל דבר ...וכולם יודעים הכל ...זה דבר שמסוכן לכולם!!!
אבל עדיין!!! יתכן שהאשה נמצאת בקבוצת סיכון קצת יותר גדולה!!! ושוב :חוסר גבולות לאף אחד זה לא
טוב ...אבל כשאיש פוגש חוסר גבולות הוא אמנם נכנס לזחיחות ולשכרון חושים וזה עלול להסתיים במעידה
רוחנית קשה ...אבל!!! אשה שנפתחת לאופק אינסופי ...זה ...זה לא נגמר רק שם!!! זה לא נגמר במעידה רוחנית
כמו אצל גבר ...אצל אישה זה כבר עלול להגיע לזעזוע יותר עמוק ...ל-גמל משוגע שעסקיו רעים!!! זה כבר מגיע
לחוסר איזון נפשי ...כלומר :בחור ישיבה שנחשף ל"ע לאינטרנט ...זה בחור שהביא את עצמו בידיים לניסיון
מאוד מאוד קשה ...וצריך כעת להתגבר על הניסיון ...ו ...ומאוד מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי( ...אבל עדיין יש
פה את הבעל בחירה שצריך להתגבר ...ובדרך כלל לא מצליח) אבל אשה שנחשפת לחוסר גבולות שיש ברשת ...זה עלול
להגיע לחוסר איזון נפשי ...משהו פה מזדעזע באנושיות שלה ...בבעל בחירה שלה ...גמל משוגע שעסקיו
רעים ...ולמרבה האבסורד ...דווקא בציבור החרדי השמור והקדוש ביותר ...דווקא הגברים הרבה פחות חשופים
לטכנולוגיה ואילו הנשים מתוקף תפקידן כמפרנסות הרבה יותר נאלצות להתחכך מול העולם הרחב ...וממילא
לעמוד כפסע בינם לבין החוסר גבולות של דורנו...
לא אנחנו הזמנו את התופעה האבסורדית הזו!!! זו יד מכוונת מלמעלה ...וממילא אנחנו לא הולכים לשנות את
המציאות ...אבל כל אשה חרדית מוכרחת לדעת שעם כל הכבוד לזה שהיא יוצאת לפרנס בשביל שבעלה יוכל
ללמוד...
אבל לא בכל מחיר!!!! סו"ס אני בקבוצת סיכון יותר גדולה!!!
אני אשה!! סו"ס המקום הטבעי שלי זה רשות היחיד!!! גם אם יצאתי לעבוד בעולם הרחב אני כל הזמן צריכה
לעמוד עם יד על הדופק ...וללבוש מסכה ולהתרחק שתי מטר מכל רסיס הכי קטן של החוסר גבולות של העולם
המודרני שלנו ...כי אני בקבוצת סיכון יותר גדולה מבעלי!! אני לא בכל מחיר יוצאת לפרנס!! יש עוד משהו שאני
צריכה לדאוג לו ...והוא :קדושת ישראל!!! ושוב :כלפי מה הדברים אמורים??? וכי המאמר הזה פונה לנשות
אברכים שיעזבו את העבודה ויפסיקו לפרנס ויגמרו לבעליהן לצאת מהכולל חלילה??
לא!! אז מה כן?? העניין הוא ככה :יש מושג שנקרא "בנפשו יביא לחמו"!!! רואים פועל שעומד בין השמים ומסכן את
החיים שלו ...שואלים אותו :השתגעת?? אתה יכול למות?? מה הוא עונה :אין מה לעשות!!! בנפשו!!!!! בנפשו יביא
לחמו!! והוא צודק ...לכל אחד יש את ה"בנפשו" שלו!! איפה הוא שם את "נפשו" בכפו ...ש ...ש ...שזה חייב לקרות בכל
מחיר!!! כל אחד מציב לעצמו את משימת חייו שהיא "בנפשו" שאליה הוא חותר ודוהר עם כל הכח בלי להסתכל ימינה
ושמאלה ...וכל אחד צריך לשאול את עצמו איפה ה"בנפשו" שלי!!!

נשות אברכים הצדקניות קיבלו חינוך שצריך לצאת לפרנס "בנפשן"!!! וזו באמת מסירות נפש עילאית ואין ערוך
לשכר שלהן ...אבל משום מה לא כולן חונכו שהם מחוייבות עוד יותר לקדושת ישראל ...וגם לזה הם מחויבות
בנפשן!! ואם נעמיד "נפש" מול "נפש" ונשאל :למה אשה יותר מחוייבת "בנפשה"?? האם להביא פרנסה הביתה
בנפשה ...או לשמור את קדושת ישראל בנפשה??? בושה לענות על השאלה הזו ...אשה שלא ברור לה התשובה היא על
גבול של "עוברת על דת יהודית "...אשה מחויבת לקדושת ישראל הרבה הרבה לפני שהיא מחוייבת לצאת לפרנס...
ומעתה :כיון שכך!!! כשאשה יוצאת בסערה לפרנס מתוך נחישות בלתי מתפשרת ...היא צריכה במקביל להציב נחישות
עוד יותר בלתי מתפשרת על עקרונות השמורים שלה!!
כן ...זה לא פופולרי בימים אלו ...בימים אלו שכולם מדברים לחזור לעבודה ...ישנם כאלו שצריכות לחשוב פעמיים אולי
צריך להחליף מקום עבודה ...מה שבטוח :לא בכל מחיר!!! כמה שאני רוצה שבעלי ישב וילמד בכל מחיר!!! עוד יותר מזה
ותן לחכם ויחכם עוד...
אני מחויבת לשמור על קדושת ישראל בכל כל מחיר!!!!!

כמו שידענו ה' אלוקינו
שהשלטן לפניך...
עמדתי לי בתפילת שחרית במנין המאולתר על
הגג ...ובלבי עלתה המחשבה המעיקה שמוכרת
לכולנו ...מה יהיה הסוף?? איך זה יגמר?? אין לי
אפילו קצה חוט...
ופתאום!!! באמצע המחשבות ...באמצע התפילה...
באמצע הגג ...פתאום התחילה רוח חזקה לנשב...
ובבת אחת הכל התחיל להתעופף ...ונהיה בלגן..
בבת אחת הפסקתי לחשוב על הקורונה ...התחלתי
לחשוב על הרוח!!! רגע ...מה קורה פה?? אני תופס
את הכיפה ...את הטלית ...ואת הסידור ...ומה ...מה
יהיה הסוף עם הרוח הזו?? זה ...זה ...אי אפשר ככה
עודני מסתבך עם הרוח ולא יודע מה יהיה הסוף
איתה הופה! פתאום הרוח נעצרה ...חלפה!!!
עברו שלוש דקות וארבעים שניות ושוב הרוח
חזרה לנשוב ...ואחרי שתי דקות וחמש עשרה
שניות היא שוב נעצרה ...ושוב חזרה לאחר עשרים
דקות...
ואז חשבתי לעצמי מחשבה "גאונית" :הנה לך...
הרוח פתאום הגיעה ופתאום הלכה ...ככה בדיוק
הקורונה פתאום הגיעה ופתאום תלך ...אה???...
מה אתה אומר על זה??
ואז קלטתי למה כ"כ קשה לי החוסר ודאות
בימים אלו :אנחנו נמצאים בדור של השלט
מרחוק!!! הטכנולוגיה המתפתחת איפשרה לנו
לשלוט על כל דבר!! לתכנן מראש כל תזוזה!! כל
משב רוח!!! אני עומד עם השלט וקובע אם יהיה
פה מזגן על קור או על איוורור ולאיזה כיוון ...הכל
בידיים שלי!!! אני מחליט לפתוח או לסגור ...והיום
כל דבר זה ככה!! הכל בידיים שלי!!!
וממילא ...ברגע שמגיעה איזה קורונה שאין לי
שום שלט שיכול לכוין אותה מרחוק ...אני מיד
מאבד עשתונות ...רגע ...איך?? איך הקורונה הזו
תיעלם?? איך???
הרי המזגן בסלון יסגר רק כשאני אלחץ על
השלט??
האור במטבח יכבה רק כשאני אוריד את
הכפתור??
והמחשב יכבה רק כשאני אקיש מצב שינה??...
אז איך הקורונה תעלם?? אין לי גישה לארון
חשמל שלה? לכן אנחנו כ"כ בפאניקה!!! אנחנו
רגילים להפעיל כל מכונה ...ולנתק אותה ...ממילא
כשיש איזה מכונה שהתחילה לפעול בלעדינו...
אנחנו מאוד מבוהלים ולא יודעים איך היה בדיוק
תכבה??
מה עושים??? פשוט תצא לעולם היפה של
הקב"ה( ...כעת כבר מותר) ותתחיל לעשות מעקב...
תראה את הפרח הזה שצמח בגינה ...מחר תבא
ותראה שלידו פץ פתאום עוד פרח ...פתאום
נושבת הרוח ופתאום היא חולפת ...פתאום
מופיעים נמלים ...ופתאום הם נעלמים ...וכל זה
קורה בלי שלט!!! זאת אומרת :יש בורא עולם
שהוא השלט של כל מה שקורה כאן בעולם ..והוא
פתאום הביא את הקורונה והוא פתאום יביא רוח
קדים עזה ויתקעה ימה סוף ...לא ישאר קורונה
אחת בכל גבול ישראל ...איך??? אתה שואל איך??
צא הרגע החוצה ...ותחכה לרוח הקרובה שתנשוב...
תסביר לי איך היא פתאום התחילה לנשוב ואיך
היא פתאום נעצרה ...מי "גנב" לך את השלט של
העולם והתחיל לשחק עם האיוורור של העולם??
מי שעשה את זה ...הוא זה שהשלט של הקורונה
בידיים שלו!!!
--אני מתבייש ...לא אמרתי פה כלום ...דברים כ"כ
פשוטים ...אבל כמה שהם פשוטים ...ככה מתגלה
עד כמה אנחנו נכים ...לא נותר לנו אלא להכריז:
כמו שידענו ה' אלוקינו שהשלטן לפניך!!!!
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היכונו לקרבן הגדול ...ויהי נועם
ה' אלוקינו...
בשבוע שעבר הזכרתי במילה אחת את הקרבן הגדול
שכולנו צריכים להיערך אליו ...הלא הוא :הפרידה
מכל הטכנולוגיות שנאלצנו להתחבר אליהם בימים
אלו ...ו ...ובאמת צריך לתת לזה במה מרכזית!!!!
כי ...כי זה הנושא ...זו חובת השעה ...ועכשיו!!!! לא
אחר כך...
כמה אנשים טענו לי :מה אתה מדבר על זה עכשיו?
עכשיו אנחנו עדיין עמוק בפנים ...עכשיו רק התחילו
שגרת לימודים דרך הטלפון (ויש כאלו שדרך הרשת)
אז בדיוק עכשיו אתה מדבר על היום שאחרי???
מוקדם מידי ...אנחנו עדיין מבוססים עמוק בתוך
הבוץ...
אבל לא!!! זה לא נכון!!! זו טעות!! עכשיו ורק עכשיו
אפשר לדבר על זה ...ואני אסביר לך גם למה ...הגמ'
במסכת סוכה מתארת את היצר הרע :בתחילה קראו
הלך ולבסוף קראו איש ולבסוף קראו בעל הבית!!!
היצר הרע בהתחלה נוקש על הדלת כמו איזה קבצן
מסכן ...שנורר נודניק שאנחנו פותחים לו את הדלת
רק בשביל להתפטר ממנו ...אבל כשהוא נכנס
פתאום הוא נהיה איש ...פתאום אנחנו רואים שהוא
דווקא לעניין ...הוא מדבר לעניין ...והוא נחוץ
ומועיל ...ואז מהר מאוד הוא פתאום נהיה בעל
הבית ...אין לך מושג עד כמה המשל הזה תפור על
כלי הטכנולוגיה!!!! בימים אלו המייל וכדו' זה
הלך!!!!!
מה פירוש הלך?? אנחנו נמצאים במצב חירום...
הילדים בבית ...העבודה גם מהבית ...מצב מעצבן
ונודניק ...אנחנו מחכים כבר שתגמר הקורונה...
ולבנתיים תוק תוק ...החור בראש מהילדים ...והצורך
בתקשורת עם כל מיני אנשים מכריחה אותנו לפתוח
את הדלת להלך הזה ...לנודניק הזה ששמו חיבור
לרשת!!! כן ...זה משגע אותי ...בימים אלו אני לא
יכול לעשות כלום ...רק דרך הרשת ...הצורך הזה
דופק לי תוק תוק על הראש ...אין לי ברירה ...אני
מוכרח לפתוח את הדלת לנודניק הזה של
הטכנולוגיה היותר מתקדמת ...אני פותח לו רק בגלל
המצוקה שאנחנו נמצאים עכשיו ...ו ...ו ...ומיד אח"כ
אני זורק אותו...
כן ...השנורר הזה דופק בדלת ...זה ברור שאנחנו
פותחים לו את הדלת רק בשביל לתת לו את
העשרים שקל שלו ...ו ...ושלום ...כל טוב...
אבל ה"הלך" הזה נכנס!!! ובפעם הראשונה בבית
שלנו יש קו חיבור מייל פתוח( ...כמובן כשר )...ואז
פתאום מתגלה שההלך הזה הוא מלא וגדוש בכל
טוב!!! יש בו אוצר החכמה (בימים אלו )...יש בו
מאות עלונים( ...אפילו עלון אז נדברו אפשר להשיג
בו )...כל החיזוקים מכל הגדולים ...כל השיחות של
קול הלשון ועוד היד נטויה ...ההלך הזה תוך יומיים
ספורים מפסיק להיות הלך ...הוא כבר איש!!!!
אף אחד כבר לא זוכר שפתחנו את המייל הזה בגלל
שהתעורר צורך נודניק ומעצבן להכניס אותו באופן

חד פעמי ...ואני אומר לך את זה מידיעה ומניסיון
אישי!!! תוך יומיים אף אחד לא זוכר מה הנסיבות
הנוקשות וההכרחיות (הנקודתיות כמובן) שהביאו
אותנו להכניס את זה הבייתה ...ולבנתיים הוא נעשה
איש!!!! אנחנו מגלים עולם!! שאני לא יכול להתעלם
ממנו ...מי שחושב שהמייל זה דבר רק רע ורק טמא
הוא מרמה את עצמו!! החיבור של המייל הוא באמת
"איש"!!! זה באמת דבר שאפשר להפיק ממנו תועלת
עצומה!! (כשאתה מנסה לרמות את עצמך שזה דבר רע ...זה
הכי בעייתי ...כי אז...כשאתה נחשף לזה ...אתה מגלה שזה לא
נכון!!! ואז באמת אין עם מי לדבר) דא עקא!!!! שה"הלך"

הזה שהספיק כבר להיות "איש"!!! הוא לא מסתפק
בזה והוא ממשיך להמריא לכיוון השלטון עד שמהר
מאוד הוא נהיה "בעל הבית"!!!! וכבר הזכרתי בשבוע
שעבר שהמהירות שזה נעשה היא בלתי נתפסת ...זה
עניין של שבועות בלבד ...עד שהחיבור לרשת הוא
ממזמן לא הלך -הוא ממזמן לא איזה הכרח מעצבן
שנוקש על הדלת וצריך להתפטר ממנו ...הוא ממזמן
לא "איש" חשוב שניתן להעביר דרכו שיעורי תורה
וחומר תורני חשוב ...כי הוא פתאום נהיה בעל
הבית!!!! הוא פתאום מתחיל לנהל לך את הסדר
יום ...זה מגיע בשלבים ...בהתחלה זה מגיע לידי
ביטוי בזה שהמייל נהפך להיות כמו פריזי'דר ...כן...
כמו שאת הפריזי'דר אתה פותח כל רבע שעה לראות
אולי יש שם משהו ...ככה המייל נהיה משהו כזה שכל
רבע שעה אתה הולך לבדוק האם הוא החזיר לי
תשובה או שלח משהו ...ואז זה ממשיך הלאה
והלאה ...ואז מהר מאוד מגיעים למסקנה שאי אפשר
בלי זה ...וזהו!!!! ברוך הבא לבעל הבית החדש!!
הנה!!! זו המפה!!! כעת הצגתי לפניך מפה ...איך זה
נראה...
אני מציע לך :תגזור קופון זה!! תגזור את השורות
האחרונות ושים אצלך בארנק ...ותגיד לי אם זה לא
היה ככה!!!! אחריותי!!!!
זה התהליך ...זה מתחיל מ"הלך"!! מאיזה בוס/ית
שנוקש תוק תוק ומחייב אותנו להכניס את זה
הבייתה בימים אלו ...או הילדים שמשתגעים
משיעמום ודופקים לנו על הראש ...וה"הלך" הנודניק
הזה מכריח אותנו לפתוח לו את הדלת ולהכניס אותו
הבייתה ...ומכאן ואילך הדברים מתגלגלים מאוד
מהר ...מהר מאוד הוא נהיה איש ...ומשם אצה לו
הדרך לכס המלכות ...והוא נהיה בעל הבית הלא
מוכתר!!!!
ככה זה!! וככה!!! ואין אחרת!!! אני מציג לפניך
תהליך מדעי!!
אני מחכה למישהו שיפריך אותי ...שיגיד לי ...הנה...
אצלנו זה לא קרה...
אני מדבר בשיא הבטחון עצמי!!! ואני אומר לך
שאין!!!! אין יוצא מן הכלל!! זה מתחיל מהלך...
ממשיך באיש ...ומסתיים בבעל הבית...
כל המחשבים שנמצאים בבתים שלנו מתחילים
מההלך הזה...
כל מי שמחזיק פלאפון מוגן ...זה התחיל מההלך
הזה...
וההלך הזה ממזמן נעלם ...ובמקומו מתרווח לו הבעל
הבית...

ואי לכך ובהתאם לזאת ...בעוד חודש זה כבר
מאוחר!!!! בעוד חודש אנחנו נצטרך כבר להילחם מול
בעל הבית!!! וכידוע ...תשאל כל עורך דין ...להתחיל
לנהל תהליך משפטי מול שוכר שמתגורר בבית שלך
(ולא משלם שכירות) ואתה רוצה להוציא אותו זה מסובך
מאוד מאוד!!!! (ולכן כידוע ...תשאל את כל החרדים האלו
שקונים דירה להשקעה ומשכירים אותה לכל מיני אנשים ...הוא
בודק טוב טוב את מי הוא מכניס לבית ...כי יש כאלו שיודעים רק
להיכנס ואילו לצאת מאוד קשה להוציא אותם ...פרטים נוספים
אצל הגורמים הרלוונטיים)...

ולכן עכשיו!!! עכשיו זה הזמן!!! עכשיו שההלך הזה
הוא עדיין לא הספיק לגמרי לגמרי להתמקם ...וגם
אם הוא כבר איש ...אנחנו מקוים שהוא עדיין לא בעל
הבית( ...וגם אז ...כמה שיותר מוקדם יותר טוב)
עכשיו זה הזמן לתפוס את העניינים לפני שיהיה
מאוחר!!!
וכעת נחלק את דרכי ההתמודדות לשני חלקים!!!!!!
דבר ראשון :להצר את צעדיו של ה"הלך" הזה כמה
שאפשר ...לתחם אותו יותר ויותר ...כדי שיכיר את
מקומו ולא יתקדם הלאה ...זו המשימה הראשונה...
מה אני מתכוין?? אני אתן לך דוגמא :לדאבוני הרב...
לי יש מייל ...אני נאלץ בעל כרחי להשתמש במייל...
אבל!!! ה' עשה נס ויש לי מחשב נורא שלעפער ...איטי
להחריד ...כשאני כותב איזה משהו לפעמים אורך לו
עשרים שניות עד שהמשפט מופיע ...ולפתוח את
המייל זה אורך שיעור בין השמשות לרבי יהודה (לא
לרבי יוסי )...ולפעמים המחשב פתאום מתחיל לחשוב
ולחשוב ...והעיגול מסתובב ומסתובב ומוציא לי את
ההההנשמה ...ויש לי חבר שמבין במחשבים וכבר
עשרים פעמים הציע לי ...תביא ...תביא את המחשב...
אני עושה לך ניקוי ...התקנה חדשה ...ואני כבר חצי
שנה בדרך אליו ...ותמיד ברגע האחרון אני מסתייג!!!
רגע ...למה ללכת אליו?? המייל לא כ"כ נגיש??
הכניסה למייל מתסכלת?? יופי!! בא נשאיר את
ההלך ...שימשיך להרגיש הלך!!! למה אני צריך לתת לו
להרגיש איש??? אם המפגש שלי מול המייל הוא
מפגש מעצבן זה דבר מבורך ...למה להרוס את זה???
על אותו משקל :צריך להתייגע במחשבות ובתחבולות
איך לתת למייל להיות לא ידידותי!! לתת לו להיות
מעצבן ...תן לו להרגיש הלך...
כן ...לפני שנתיים ...כשהתקשרו אלינו כל מיני
שנוררים בשביל המצי'נג ...נכון זה היה מעצבן ??...נכון
זשה גרם לנו שבאותה תקופה פחות ענינו
לטלפונים?? גם כשהתקשר הבן דוד היקר ...העדפנו
לאהוב אותו מרחוק כי פחדנו שהוא הולך להתרים
אותנו למצי'נג?? נכון?? זוכר את זה?? אז הנה!! גם
את המייל ...תצמיד לו איזה תוית מעצבנת ...תשאיר
אותו איטי ...אל תשדרג אותו ...תן לעצמך להתעצבן
עליו ...בקיצור :כאן צריך חכמה מיוחדת איך
משאירים אותו הלך ...איך דואגים שלמרות שאני
נאלץ להשתמש בו אבל הוא נשאר לא ידידותי ולא
ביגד'יל( ..רוצה עצה מפוצצת??? הייתי מציע שבפתיחה למייל
תעשה קוד כניסה שמחולק לשמונה מספרים ...וכל אחד
מהמשפחה יקבל מספר אחד סודי ...ובשביל להקיש את הקוד
יצטרכו כל אחד מבני המשפחה להגיע כל אחד בתורו הוא להקיש
את הספרה הסודית שרק הוא יודע ...כן ...תחכה שזה יגמור
מהתפילה וזה יקום מהשינה והשלישי שיפרגן לך שתהיה לפניו...
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הנה לך דוגמא קיצונית ...זה טוב בשביל הילדים ...אבל תן
לחכם ויחכם עוד ...גם אם זה יהיה מעצבן רבע מזה ...זה
כבר מספיק בשביל להשאיר אותו הלך)...

עד כאן העצה הראשונה!!! זה בשביל למנוע את
התפשטות הנגיף...
--עד כאן סור מרע!! כעת נעבור לעצה השניה!!!
זה כבר -עשה טוב!!!
כבר מעכשיו ...אתה מתחיל לדבר על היום
הגדול שבו אנחנו הולכים להקריב לקב"ה את
הקרבן הזה ...אתה כבר מכין את הבני הבית
לקראת ה"בערתי הקודש מן הבית "...כן!!! בעוד
שנתיים בתקופה הזו אנחנו נהיה בעיצומה של
שנת השמיטה ...כולנו נצדיע לגיבורי הכח עושי
דברו של ה'!! לחקלאים הגיבורים שכל השנה
עובדים באדמה ...וזה חלק מהחיים שלהם
וההוייה שלהם ...ופתאום מגיע שנת השמיטה
והם אומרים שלום לאדמה ...וזה קשה!! ואנחנו
באמת מצדיעים להם...
אבל הפעם תורנו!!! הפעם אנחנו נהיה גיבורי
כח!!!! ואני אומר לך שזה קשה לא פחות...
(המקום שהרשת עלולה לתפוס לנו בחיים ...היא הרבה יותר
ממה שהשדה תופסת לחקלאי בחיים ...עם כל הכבוד)...

והחקלאים לא מחכים לשנת השמיטה!!! הם
כבר עכשיו נושמים נשימה עמוקה לקראת
השנה השביעית ...הם לא נוחתים לשנת
השמיטה ככה ...וגם אנחנו אותו דבר!!! כבר
עכשיו לשבת עם עצמנו ועם הילדים ולהתכונן
לפרידה המרגשת!!! לנשיקה האוהבת שאנחנו
הולכים לתת לאבינו שבשמים ...שרק הוא יודע
כמה זה ממכר ...וכמה קשה בלי זה והוא מזמין
את זה ...ואנחנו ניתן לו ...כן ...אין הרבה גיבורי
כח ששומרים שמיטה ...זה ניסיון גדול ויש
הרבה שמסתמכים על היתר מכירה ...כך גם
כאן!! יש הרבה הרבה יהודים לדאבוננו הרב
שיש להם כל מיני קומבינות ושיטות עוקפות
איך להחזיק מכשיר חכם ו. ...ושזה יהיה בסדר...
אבל אנחנו לא נעשה קומבינות!!! אנחנו נוציא
את זה מהבית וניתן לקב"ה את ההקרבה הזו!!
ואני מבטיח לכם!!!!! משפחה יקרה ...אני
מבטיח לכם שבמעמד הזה יש לכם כח לפעול
ישועות!! אני מבטיח לכם!!! כן ...תחליטו כבר
עכשיו על תאריך מוגדר ...שאם יתן ה' ונחזור
לשגרה ...אז הערב הזה הוא ערב מיוחד!!! בערב
הזה יש מסיבה מיוחדת בבית שלנו!! יש סעודת
מצוה! בערב הזה אנחנו מקריבים ביכורים
לה'!!!! ואנחנו נעשה את זה בצורה דרמטית!!!
אם זה מחשב שאמור לצאת מהבית ...אנחנו
נעטוף אותו בצלופן ובסרט ...ואם זה נעקסטיק
אז נעטר אותו( ...אנחנו סומכים על היצירתיות והידיים
האומנותיות של בנות ישראל הצדקניות) ואם זה
להתקשר לחברה ולבקש ניתוק ...אז לא יודע
איך ומה ...מה שחשוב מאוד זה לקבוע כבר
עכשיו תאריך רשמי!!! (שכמובן לוקחים בחשבון
שהתאריך הזה עלול להתעדכן לפי העניין )...ולהבין
שהקב"ה הולך להיות שם!!! במעמד הזה!! וזה
עת רצון!!! ואפשר לפעול ישועות ...ולהתכונן
לזה בהתאם...

תכינו שירי התעוררות לקראת המעמד הגדול!! הייתי
ממליץ על השיר ויהי נועם המפורסם ...ואח"כ את
הניגון של ויזניץ לעשות רצונך...
כן ...ממש כמו בהדלקה בציון רשב"י!!! כל שנה מחדש
הלב שלי נצבט לראות את ההמונים עומדים מרוגשים
מול עבודת ההכנה בהדלקת המשואה ההולכת
ונדלקת וכולם שרים לעשות רצונך אלוקי חפצתי...
רבש"ע :מה לעשות רצונך אלוקי חפצתי? על מה אתם
מדברים בכלל??
אף אחד עדיין לא הצליח להסביר על איזה "לעשות
רצונך" מדברים פה?? אני רק יודע דבר אחד :שמאות
אנשים עומדים עם המכשירים הקלוקלים שלהם
ומתעדים את הלעשות רצונך הזה ...ומתחשק לי
לחטוף את המקרופון ולהגיד" :לעשות רצונך"??? מי
שעכשיו יקח את המכשיר שלו ויכניס אותו לתוך
המדורה ...זה שווה אצל רשב"י יותר מכל האלפי
ליטרים שמן ששפכתם כאן ...זה שווה אצל
האייבישטער יותר מכל ה"ויהי נועם" הזה שאתם
שרים ועדיין לא זכיתי להבין על איזה "מעשה ידינו
כוננהו" מדברים( ...לא זכיתי להבין ..מי שכן הבין ...אני אשמח
שיסביר לי)

אבל אם בל"ג בעומר הקרוב ...כל משפחה תעשה
מדורה קטנטונת לעילוי נשמת רשב"י ...ובאותו מעמד
נבער הקודש מן הבית ...ונוציא את הכלים שנאלצנו
להיחשף אליהם בשעת חירום זו ...אם בשעה גדולה זו
כל משפחה תעמוד וישירו "ויהי נועם ה' אלוקינו
עלינו"!! ואם לקראת ההוצאה מהבית יהיה מעמד
ההכנה בשיר "לעשות רצונך אלוקי חפצתי" אני
מבטיח לך ישועות!!!!! אני מבטיח לך שרשב"י שיכול
לפטור את כל העולם כולו מן הדין ...הפעם הוא יקבל
רשות גם לבצע את זה בפועל!!!! כי יש לו מה להגיש
לקב"ה ....כל שנה מחדש אנחנו מגיעים לרשב"י...
ומכבדים אותו ...תפטור את כל העולם כולו מן הדין...
ורשב"י עונה לנו :קינדרלעך ...אני פוטר!!! ואתם
חוזרים ומחייבים!!!
אני מכבה את האש של הדין ...ואתם חוזרים
ומדליקים אותה...
אם אנחנו נתפוס את מושכות הדין ...ונעשה דין
בעצמנו!!! אם אנחנו נקריב לקב"ה את מה שהוא
מזמין שנקריב לפניך ...אם אנחנו נעשה דין למטה...
רשב"י מלמעלה יעמוד כשליח ציבור ויפטור את כל
העולם כולו מן הדין ...הקב"ה גירש אותנו השנה
ממירון!!! די ...די למשחקים...
תפסיקו לברוח לרשב"י להגיד לו שיעשה את העבודה
במקומנו...
תפסיקו לשיר לרשב"י שהוא -לעשות רצונך אלוקי
חפצתי!! הגיע הזמן שאנחנו נחפוץ לעשות רצונו
יתברך ...ה' רוצה את המעשים שלנו!!! הישועה תקועה
אצלנו!!! הכדור אצלנו! אנחנו אלה שצריכים לבצע את
השינוי ...וזה לא תלוי באף אחד אחר!!! די ...ה' גירש
אותנו השנה מליז'נסק ...גירש אותנו מקסטירר...
וכעת גם ממירון אנחנו מגורשים ...ה' לא רוצה יותר
שנתחמק ...לא מוכן יותר שנברח ...ה' מחכה לנו פה!!!
בארבע קירות האלו שהסתובבנו סביבם בחודש
האחרון ...כאן הוא מזמין חדר יחוד!! כאן מחכים לנו
השיעורי בית האמיתיים!!! כאן בעזה"ש יהי נועם ה'

אלוקינו עלינו ...וכאן לעשות רצונו אלוקינו חפצנו...
וממילא גם כאן תבא הישועה שלנו ...כאן!!! בבית
זה בעזה"ש ...ישמע בבית זה קול ששון וקול
שמחה ...חזק ימלא משאלותנו...
אז זהו!!! שהשנה אנחנו עושים העתק הדבק ...את
כל הקאצ'קראי שעשינו במירון שנה שעברה ...כל
השירי התעוררות המרגשים ששרנו בדמעות מול
האש ו ...וזה נשאר שם ...השנה אנחנו לוקחים את
זה פה ועכשיו!!! אנחנו לוקחים את כל המעמד הזו
למקום האמיתי ...לאיפה שזה צריך באמת להגיע...
דא עקא!!!! שעל האירועים במירון יש וועדה
מכינה מסודרת ...ואתה כבר מגיע אל המוכן...
ואילו כאן אתה בעצמך זה הוועדה המכינה!! כן...
אתם ההורים ...בני הבית ...אתם צריכים כבר
עכשיו לכנס מטבחון ולעשו וועדה מכינה ...הולך
להיות פה מעמד אדיר של "לעשות רצונך אלוקי
חפצתי"!!! כל אחד מבני המשפחה נוטל חלק
במעמד הגדול ...שושי מכינה עוגות ...יענקי מכין
מחרוזת של שירים ...דבורי אחראית על העיצוב...
מוישי מכין דברי תורה ...ואיציק אחראי על התיעוד
של המעמד הגדול ...ואבא ואמא אחראים על
הביצוע המעשי!!! אם כבר עכשיו תפתח הועדה
המכינה ...אם כבר עכשיו הילדים יתחילו להיות
שותפים במעמד הגדול ...זה יתן להם כח לפרוש
מזה ...הם יבינו שמשהו גדול נעשה בהקרבה הזו...
וזה נותן המון כח!!!!
וכמובן שכחתי ...נא להכין שמות לתפילה כי אני
מבטיח לך שיהיו ישועות!!!! (כמובן שהישועות יבואו
בכל מחיר רק למי שהוא מוכרח לראות שה' אוהב אותו ...אבל
מי שכבר ילד גדול ...אז גם אם הישועה לא תגיע ...וה' לא יראה
לך שהוא אוהב אותך ...אבל אתה תראה לו יתברך שאתה!!!
שאתה אוהב אותו!!!! וזה הרבה יותר גדול ...מה יותר שווה?
שה' מפגין אהבה אליך או שאתה מפגין אהבה אליו??? כמובן...
זה כבר למי שמבין שפה שכזו)...

--בא נסכם שוב :דברנו על הקרבן הגדול שמחכה לנו
ביום שאחרי הקורונה ...דברנו שזה הולך להיות
קשה ...ולכן שתי נקודות:
דבר ראשון :סור מרע!!! להצר את צעדיו של ההלך
שלא יתקדם למשרת איש ...וגם אם הוא כבר
איש ...שלא לתת לו להיות בעל הבית...
והדבר השני :עשה טוב!!! להתכונן למעמד המרגש
והמעצים של "לעשות רצונך אלוקי חפצתי"...
להעצים את המעמד הזה ולעשות ממנו עסק...
כן ...כל אחד מחליט לפי העניין ממה הוא רוצה
לעשות עסק!!!! ואצלנו זה מה שכעת חשוב ...אז
לשם אנחנו מכוונים את כל התשומת לב...
כעת במאמר המוסגר :עוד מילה אחרונה :בשבוע שעבר
כתבתי מאמר חפ"ק על החיזוק הנדרש לקראת החזרה
לשגרה ...שלא נצא מהקורונה בידיים ריקות ...אני
פתאום מסתייג :משפחה שכאמור נאלצה להכניס את
הרשת הבייתה בימים אלו ...אין לה את הלוקסוס הזה!!
אין לה רשות להתעסק כעת עם קבלות אחרות!!! כעת
הקבלה היחידה שאתם צריכים להתמקד בה זה זה!!
ורק זה!!!! להראות לרשת את הדלת החוצה ...אחרי
שהיא תהיה בחוץ לגמרי ...אז ...אז תוכלו להתחיל לדבר
על חיזוקים נוספים ...כעת כל חיזוק אחר הוא בריחה
מהנקודה המרכזית שמוטלת עליכם ...ברור או לא
ברור???
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בקרוב ממש

בירושלים נערכים לאיכלוס מלוניות הבידוד לקראת הגל הבא...
בימים אלו ישנה הערכות שיא בירושלים להכשרת מלוניות לאנשים בדרגת סיכון הכי גבוהה!!! כן ...הפעם זה לא צחוק...
אני רוצה שתבין :לפני פחות חודש היה ערב פסח ...וככככולם ...כל כלל ישראל היו בדרגת סיכון להיטמא ח"ו ולהפסיד
קרבן פסח ...ולכן מידי שנה בערב פסח בירושלים יש מתח גדול מאוד ...אנשים מסתובבים עם מסכות ...יש הרבה שנכנסים
לבידוד ולא רוצים לפגוש אף אחד ...מה שבטוח בטוח ...בשביל להגיע טהורים לקרבן פסח ...אבל עדיין!!! כמה שהמתח
גדול ...ע"פ ההגדרות הרשמיות של משרד הטהרה והזאה אף אחד לא מסווג לקבוצת סיכון גבוהה ...כי מקסימום ...במקרה
הגרוע מכל ...מי שח"ו נטמא לאונסו בפסח ראשון ...בשביל זה יש פסח שני!!! בקיצור :אי אפשר להגדיר אותו במצב
קשה!!! אלא הוא נקרא במצב קל!!! אבל עכשיו ...אנחנו כבר לקראת פסח שני ...זהו!!! זו כבר ההזדמנות האחרונה ...מי
שכבר הפסיד פסח ראשון ...אסור לו להפסיד גם את פסח שני ...ממילא אוטומטית הוא כבר מדורג ומסווג בדרגת סיכון
בינונית!!! ובימים אלו נערכים בירושלים להכשרת מלוניות מיוחדות לכל מי שצריך להקריב פסח שני ...סו"ס רוב העיר
ירושלים חזרה לשגרה מדורגת ...אנשים פה לא מסתובבים בזהירות הרמטית לגמרי ...ומי שמגיע עכשיו להקריב קרבן
פסח ...הוא צריך לשמור מרחק!!!! לכן הוכשרו מלוניות מיוחדות לבידוד לכל אלו שמוכרחים להישאר טהורים בכל מחיר
עד הקרבת פסח שני!!! ואכן בימים אלו מתחילים להגיע בזה אחר זה אותם אלו שהפסידו פסח ראשון ...הם מתקבלים
במזכירות של המלוניות ...אבל מה אתה חושב ...גם במלוניות יש סיווג של שלוש קבוצות סיכון שונות...
וכעת נעים להכיר את משפחת ישראלוב ...ר' יצחק ...מדובר בעובד ה' נשגב שמתנדב מידי שנה לעסוק בחסד של אמת
בערב פסח ...זו מצוה שבאמת אף אחד לא רוצה אותה ...אף אחד לא מוכן להפסיד קרבן פסח ...והוא מהיחידי סגולה
שראה ואין איש וקיבל על עצמו למסור נפש למען מיתי מצוה ...ומידי שנה הוא נטמא בימים שלפני פסח ...והוא נדחה
לפסח שני ...ככה זה כבר שנים ...וכמובן ...שאם הוא כבר מגיע לפסח שני ...הוא לא מגיע לבד ...הוא מגיע עם אשתו
הצדקנית שגם בשבילה זו הקרבה ...גם היא הפסידה קרבן פסח ...וכעת היא מגיעה איתו מידי שנה להקריב קרבן פסח...
אבל השנה לשם שינוי ר' יצחק הפתיע!!! והוא הגיע גם עם קובי -בנו היקר!!! קובי הוא תכשיט גדול ...הוא בחור קצת
קבעצ'ער ...שלא אוהב המולה ודחיפות ...וכל שנה הוא נוסע לבד לירושלים כי אבא ואמא נשארים בבית ...עד שנמאס לו...
השנה הוא הודיע חגיגית שהוא לא עולה לפסח ראשון לירושלים ...לא!!! לא רוצה!!! אבא הזדעזע :אין על מה לדבר ...אתה
חייב לעלות ...לא!! לא רוצה!!! מה זה לא רוצה?? זה כרת!!!! אבל קובי בשלו ...לא ..מה פתאום כרת ...אני אעלה איתכם
לפסח שני ואז אני אקריב ...אבא ניסה לריב אותו ולשכנע אותו ושום דבר לא עזר( ...אם קרבן פסח היה לאו אבא לא היה מוותר ...הוא
היה מערב את בי"ד והיה הולך פה מלקות ...אבל מה נעשה שקרבן פסח זה עשה!! וגם אם קיי"ל שבעשה מלקין אותו עד שתצא נפשו ...אבל יש לזה

תשלומין ...ועד הרגע האחרון הוא יכול להגיד יש לי זמן )...ותכל'ס קובי נשאר בבית למורת רוחם של אבא ואמא ...וזה ממש לא היה
סימפטי ...יש לציין שקובי לא הבין את משמעות העניין!!! רק בחול המועד הוא קלט איזה טעות טראגית הוא עשה!!!
בחול המועד הוא סיפר לתומו לההוא מרבנן שמיזמתו הוא החליט שלא להעלות לירושלים ...הוא כמעט התעלף ...קובי:
השתגעת?? אתה יודע לאיפה סיכון אדיר הכנסת את עצמך?? קובי נבהל ...מה יש?? מה קרה?? כמו אבא שלי ...אבא שלי
כל שנה מקריב פסח שני ...אז השנה גם אני ...אבל לא!! לא קובי!!! לא הבנת!!! יש הבדל שמים וארץ בינך לבין אבא שלך...
אבא שלך היה פטור מפסח ראשון כי הוא היה טמא ..אבל אתה היית חייב!!!! והיות ופשעת ולא הקרבת ...אז עקרונית אתה
כבר עכשיו חייב כרת !!! רק מה?? יש לך צ'אנס להוריד את חבל התליה אם תצליח להקריב פסח שני ואז קבלת את החיים
במתנה ...אבל!! אם מאיזו סיבה שתהיה לא תצליח להקריב פסח שני ...אפילו אם זה יהיה באונס גגגגמור --אתה כבר חייב
כרת --על פסח ראשון שפשעת ולא הקרבת!!! (לעומת זאת אבא שלך היה פטור בפסח ראשון)
בקיצור :מיד במוצאי חג הפסח!!! קובי ניגש לפתוח תיק בטיפול נמרץ!!!! כן ...נכון לחודש הקרוב מרחפת על קובי סכנת
כרת ממשית ...נכון לעכשיו הוא חייב כרת ...וטובי העסקנים מגוייסים להיאבק על חייו ולהוציא אותו מכלל סכנה ...הפניה
הועברה בדחיפות למשרד הטהרה וההזאה ...וביום א' באייר קובי הנחיה רשמית ממשרד הטהרה וההזאה להזדרז ולהקדים
להגיע לירושלים כבר שבוע לפני פסח שני ...כדי להיכנס לבידוד הכי הרמטי בכל השבוע שלפני ההקרבה!!! (כדי שלא יהיה
חשש הכי רחוק של טומאת מת )...קובי הגיע לירושלים וקיבל את המלונית המבודדת של השביל האדום!!! ששייך לקבוצת
סיכון הכי הכי גבוהה...
יש לציין שלצורך העניין אבא ואמא גם הם הקדימו להגיע יחד עם קובי שבוע לפני פסח שני ...אבל הם נשלחו הבייתה...
אף אחד לא התייחס אליהם ...אי אפשר להשוות ...ר' יצחק הצדיק ...הוא בסה"כ היה טמא מת בערב פסח ...וגם אם ח"ו
יקרה שהוא יטמא ולא יקריב ...הוא לא יהיה חייב כרת!!! (כי הוא היה פטור בפסח ראשון) אז לצורך העניין ר' יצחק קיבל את
המלונית מהשביל הסגול ...זה כבר מלונית משותפת ..הרבה פחות סטרילית ...פחות מלחיץ ...ואמא??? קיבלה את השביל
הכי רגוע ...את השביל הורוד ...אמא היא בקבוצת סיכון הכי נמוכה ...כי נשים בקרבן ראשון חובה ובשני רשות ...כך שכל
החיוב של פסח שני לנשים זה בסה"כ רשות ...אז אף אחד לא באמת במתח שאמא ח"ו תדחה מהקרבן ...גם אחרי שהיא
התקבלה במלונית ...הבהירו להם שאם פתאום יהיה עומס של חולים במצב קשה( ...מהסוג של קובי ...דהיינו כאלו שלא הקריבו
במזיד קרבן פסח ...והם בקבוצת סיכון של כרת )...הרי אנחנו ניאלץ לפנות את מכונות ההנשמה לטובתם ...קובי כבר ארבעה ימים
בבידוד הרמטי!!! (שאין שם אפשרות של טומאת מת ...היחיד שיכול למות שם זה רק הוא בעצמו רח"ל )...והנה ...הגיע י"ב באייר ...מתקרב
זמן הקרבן ...הבהירו לקובי שהוא לא הולך למקדש להקריב!! אין על מה לדבר ...יקריבו בשבילו ויביאו לו את הכזית בשר לכאן ...ורק
אז נוכל לנשום לרווחה...
ואז ...מרוב מתח וחרדה ...קובי התחיל להרגיש לא טוב ...לא ...לא קרה כלום ...אבל היה לו חום ..ולא היה לו תאבון ...והתעורר חשש שאם
המצב ימשיך כך הוא לא יוכל לאכול כזית צלי ...העבירו את השם שלו לתפילה ...יהודים יקרים :תתפללו על יעקב בן לאה שיצליח לאכול
כזית צלי ויוסר מעל ראשו סכנת כרת!!! הגיע י"ד באייר בין הערביים ...אבא הלך למקדש ושחט פסח שני ...הכהנים זרקו את הדם ...אבא
לקח את הבשר ...צלה אותו ...ואז!!! אבא ואמא התחילו לצעוד על קצות האצבעות והתקרבו לראשונה למלונית האדומה של קובי!!
בכניסה לטיפול נמרץ חיכו להם האחראים ...ברגעים אלו יערך כאן טיפול לסילוק כרת!!! אבא ואמא נכנסו ...קובי הביט בפניהם
ונשימותיו כבדות ...יש לו תעוקה בגרון מרוב מתח!! כעת ניתן לנסר את המתח באויר!!! אבא חתך לו בידיים רועדות כזית צלי!!! קובי
בירך אשר קדשנו לאכול את הפסח והכניס לפיו ...אכל בעיניים עצומות ...ואז ..לאחר דקה וחצי הוא סימן בידיו ש ...בסדר ...גמרתי
לבלוע ...או אז פרצה מאבא קריאה :מזל טוב!!! חיים כולכם היום!!! ואז נפתח זרם הדמעות ...כל המתח של השבועיים האחרונים
השתחרר כעת בבת אחת ...צוות האחראים המסורים שליוו את קובי בכל הימים האחרונים באו בזה אחר זה ...היה שם דמעות ...חיבוקים
נשיקות ...קובי כבר יודע שלא מתעסקים עם כרת!!! החיזוק שהוא קיבל על עצמו זה להתחיל ללמוד הלכות שבת ...שזה לא רק כרת...
אלא שאלה של חיוב סקילה ...ו ...ו ...ולזה אין תשלומין...

אחד הדברים המזעזעים ביותר בימים אלו ...אלו הם
השאלות ותשובות שהתפרסמו ממרן ר' חיים קנייבסקי
שליט"א בימים אלו...
השאלות האלו הם בעיקר בגדר "דרוש וקבל שכר"!!! ולכן
צריך לכה"פ לדרוש אותם ...בשביל לקבל את
הפורפורציות האמיתיות...
שלוש שאלות שאלו את מרן שליט"א:
שאלה ראשונה :מקווה בימים אלו?? תשובה שלילית!!!
לא!!!
שאלה שניה :בריתות ...כמה אנשים?? שלושה אנשים! לא
יותר!!
שאלה שלישית :ישיבות ??...והתשובה נחרצת :חייבים
לפתוח את הישיבות!!! שים לב :מרן ר' חיים קנייבסקי
שבעבר היה נוסע לכל קצוות הארץ בשביל לזכות להיות
סנדק ...מחמיר בייחס לבריתות הרבה יותר ממשרד
הבריאות ואומר שמספיק שלושה אנשים!!! לא ידוע לי על
ברית אחת שנעשתה רק בשלושה אנשים ...סוף סוף
ברית ...זה מעמד כ"כ נשגב ...איך אפשר לעשות אותה
בשלושה אנשים ...בפרט כשמשרד הבריאות עצמו
"מרשה" לעשות אותו ביותר אנשים? אבל ר' חיים
קנייבסקי שיודע להעריך קצת יותר מאיתנו מה זה ברית...
נחוש שצריך לשמור על כללי הזהירות ומספיק שלושה
אנשים!!! מקווה ...שמרן שליט"א כ"כ מקפיד ..וקיבל על
זה חינוך מאביו מרן הסטייפלר שהיה טובל מידי יום
במקווה ...אבל עכשיו הוא נחוש בדעתו שאסור!! כולנו
יודעים שמשרד הבריאות לא מחמיר כמוהו ...משרד
הבריאות מתיר באופנים מסוימים ...אבל מרן שליט"א
מחמיר ...וכעת אנחנו מגיעים לישיבות ולכוללים!!!
כאן בבת אחת מהפך מאה שמונים מעלות!!! מרן שליט"א
סבור שחייבים לפתוח את הישיבות לאלתר ...את זה
משרד הבריאות לא מסכים בשום אופן!!! ישיבות זה הדבר
הכי מסוכן מבחינת הדבקה ...משרד הבריאות מסכים
בריתות ...מסכים מקוואות...אבל ישיבות?? זה הכי
מדביק!!!! ומרן שליט"א יודע את זה ...הוא יודע
שבישיבות יש קצת יותר משלושה בחורים שבברית אסור
שיהיו?? אבל מרן שליט"א ממקד אותנו ומבהיר לנו:
כמו שאתם מבינים שישיבה זה הכי מדביק והכי מסוכן
לקורונה!!!

ככה ביטול תורה זה האסון הכי נורא לקיום העולם!!!!
עם ברית ללא "שמע ישראל" נסתדר ...עם ביטול מקווה
במשך חודש ימים נסתדר ...אבל ביטול תורה דרבים?? זה
פיקוח נפש!!!
תכל'ס ...בשורה תחתונה ..בשלב זה ההוראה הזו היא בגדר
דרוש וקבל שכר ...ולנו לא נותר אלא להפנים את סולם
הערכים!!! לקלוט את ההשקפה שעומדת מאחורי סולם
הערכים הזה!!!לדעת שעל עסק התורה עומד העולם כ פ
שוטו!!
 --תאר לעצמך :ראש ישיבה שיקום בימים אלו ויפתח אתשערי הישיבה למאות בחורים ויתחיל את הזמן כרגיל...
נכון אנחנו נזדעזע ונטען שהוא רודף וחובה להסגירו
למשטרה???
אז מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א מפנה אלינו את החיצים
ואומר לנו :שאם אנחנו מבטלים תורה בימים קשים אלו...
אנחנו הרודפים לא פחות ממנו ...זו הרי האמונה שלנו!!! זה
הרי המשפטים שאנחנו כל היום טוענים לחילונים למה
אנחנו לא מתגייסים לצבא...
צריך לדעת שהמשפטים האלו נכונים לא רק כשצריך
לטעון אותם מול החילונים ...אלא המשפטים האלו נכונים
בראש ובראשונה בייחס אלינו!! בל נשכח ...שכשעזבנו
בפעם האחרונה את בית המדרש עדיין ריחפה עלינו
ההסתה הפרועה מנשמות ערב רב שרצו לקעקע את
התורה ולומדיה ...הם טענו :מאי אהני לן רבנן ...ואנחנו
זעקנו בשארית כוחותינו שהתורה מחזיקה את העולם...
והנה ...ה' רב את ריבנו ודן את דיננו ...והטיל ביניהם מלאך
דוחה ומטלטל ...וכעת קולם כבר לא נשמע!! הם כבר לא
יכולים לטעון שהתורה ח"ו לא מחזיקה את העולם ...כעת
הכדור כולו עבר עלינו!!! כעת אנחנו היחידים שנקבע האם
אנחנו מאמינים בזה או לא ...אנחנו ברצינות שלנו ...כל אחד
בביתו הוא ...אנחנו נכריז האם אנחנו עומדים מאחורי
ההצהרות שלנו!!! אין לנו ברירה!! אנחנו מוכרחים ..לכל
הפחות מאהבת הנס...

“

אודות רעיון החפ"ק שהועלה בשבוע שעבר...

בשבוע שעבר העלינו כאן את החפ"ק חירום שצריך להזדרז להחליט במה להתחזק ...כדי
שלא נצא מהקורונה בידיים ריקות ...ואכן היה משוב מהציבור ...והועלו שלל רעיונות
לחיזוק בעבודת ה' ...שאין כאן המקום ביריעה הקצרה לפרט אותם ...ולא תהיה ברירה
אלא במשך הימים הקרובים לחשוב איך לתת לזה במה בפני עצמה ...או אפילו לשלוח
את הדברים כמות שהם( ...אל דאגה ...בלי שמות)...
 --עכ"פ דבר ראשון :מעניין לציין שבאמת רוב מכריע מהרעיונות היו סביב הנושא שלדיבור בתפילה!!!! ניתן לומר שרוב האנשים כתבו שהחיזוק שהם חושבים להתחזק ולחזק
הוא בנושא שלא לדבר בשעת התפילה!!
ישראל ...אם אינם נביאים הם בני נביאים הם ...ואם יש כ"כ הרבה יהודים שמבינים שזו
הנקודה כנראה שהם יודעים מה שהם אומרים...
אבל! תרשה לי לחדד את הדברים ..לי באופן אישי יש הסתייגות נקודתית מהמשפט
"אסור לדבר בשעת התפילה "...זה נשמע לי הגדרה מידי שטחית ...וכי זה הנושא?? הנושא
פה זה כן לדבר או לא לדבר בשעת התפילה?? אתה מבין מה מפריע לי?? אני אסביר לך:
כשהייתי ילד בחידר הייתי מדבר הרבה בשעת השיעור ...עד שהרבה נתן לי עונש ...תכתוב
 300פעמים אסור לדבר בשעת השיעור ...יום אחד עליתי לישיבה קטנה והמשכתי לדבר
בשעת השיעור ובשיחות ...חיכיתי שהראש ישיבה יתן לי עונש לכתוב משהו ...אבל לא!!!
להפתעתי הוא לא נתן לי שום עונש ...רק העיר לי והעיר לי עד שהוא התייאש ...ובסוף
הזמן הוא התקשר לאבא שלי והודיע לו חגיגית שיחפש לי ישיבה אחרת...
מה יש?? מה קרה??? הבן שלך לא מחובר ...לא בעניינים ...מדבר כל הזמן בשיעורים ...אין
לו מה לחפש בישיבה ...הייתי הההמום :למה הוא רוצה לזרוק אותי מהישיבה?? אם אני
מדבר בשעת השיעור ...שיתן לי מקסימום עונש לכתוב  8000פעמים אסור לדבר בשעת
השיעור ...אבל למה לזרוק מהישיבה? והיום אני יודע כבר מה התשובה! אדוני היקר!!!
אסור לדבר בשעת השיעור זה משפט שמתאים לחידר!! כשיש לך עסק עם ילד ...אין פה
עם מי לדבר . ..הוא לא מבין עניין ...לכן אתה צריך להגיד לו אסור לדבר בשיעור ...נקודה!!!
אבל אם אתה כבר ילד קצת יותר בוגר ..מצפים ממך שתבין שלדבר באמצע השיעור זה
לא איזה איסור ...אלא מאי?? תחליט :אתה פה או לא פה??? אתה מחובר או לא מחובר??
באת פה ללמוד או לדבר?? אם אתה מדבר כל היום ואתה לא בעניין ...אז שלום ...כל טוב...
אין לך מה לעשות פה...
על אותו משקל :להגיד שאסור לדבר בשעת התפילה??? זה ...זה לא זה ...זה לא הנקודה...
זה אולי טוב בשביל התיירים שמגיעים לכותל שאחד מהוראות המקום זה לא לדבר...
אבל יהודי שמגיע לבית הכנסת ..א דוני היקר ...תחליט בשביל מה באת לכאן??? אם באת
להתפלל מה טוב ...אם לא תשאר בבית!!! (אני הייתי מגדיר שהקבלה שאנחנו צריכים לקבל על
עצמנו :שמגיעים לבית הכנסת לא בכל מחיר!!! אני מגיע לבית הכנסת רק אם יש לי מה לעשות שם ...ואם לא
נשארים בבית בגבורה )...צר לי לאכ זב אבל מי שיקבל על עצמו נקודתית :לא לדבר בשעת

התפילה ...זה ...זה לא יחזיק הרבה מעמד ...כי לא לדבר ...זה ...זה כמו תענית דיבור...
תענית זה משהו שבסוף צריך לשבור את הצום ...אי אפשר להתענות מע"ש לע"ש ...אדם
שמגיע לבית הכנסת בשביל לא לדבר ...זה ...זה מנזר השתקנים ...מה הקשר לא לדבר??
תתפלל!!!!! תתחזק ברצינות של התפילה!!! תקבל איזה קבלה שתהפוך את התפילה
לרצינית יותר ...תחליט על מקום קבוע ...על מנין קבוע ...ואז הדיבור בתפילה ממילא
יהפוך להיות נישט שייך בכלל .כל זמן שאנחנו מתפללים במניינים מזדמנים כאלו
בשטיבלאך .שכל העסק נראה כזה מאולתר ...אין סיכוי שנכבד את המעמד הזה!!! כי הוא
באמת לא מכובד!!! זו הנקודה!!!! ולא יעזור כלום!!! לא נתחמק מהנקודה!!! (כבר לא נעים
לי ...אני מרגיש פטיפון ...זה נכתב כבר עשרות פעמים כאן בגיליון) כל זמן שלא נטפל בנקודה
הפנימית ...לא יעזור לנ ו שנתלה אפילו מאה מודעות שאסור לדבר בשעת התפילה!!
השינוי צריך להיעשות במבנה ובצורה של התפילה עצמה!! אם אתה שואל אותי ...רק
בשביל לשבר את האוזן :יש לי רעיון שבשטיבלאך באמת יהיה כל רבע שעה מנין ...אבל
כל מנין יהיה סוג אחר ...מנין אחד איטי ובמתינות!! המנין השני הוא אשכנז ...המנין
השלישי הוא בנוסח ספרדי (עם פתח אליהו בהתחלה ועם שלוש ויעבור בשני וחמישי ...ועם הנחת תפילין
ר"ת לפני אשרי ובא לציון ועם שתי הלכות לפני עלינו לשבח )...וכן הלאה וכן הלאה ...ואז אתה יודע
מה שיקרה??? יווצר מצב שנכון אמנם שיש תמיד מניינים ...אבל לכל מניין יש איזה
גרעין!!!! לכל מנין יש את השטאנץ שלו!!! זה לא כמו שאטעל שמתמלאים ויוצאים ...לא...
לכל מניין יש את הכמה אנשים שיש להם עניין דווקא במנין הזה ...אה ...מה אתה אומר
על הרעיון הזה??? נכון שאין על מה לדבר??? נכון שאני מדבר לא לעניין?? נכון שאני לא
מבין עניין?? למה לא?? הוי ..באמת ...מה ...אתה לא קולט שכל הוורט של שטיבלאך ..זה
שמתי שאתה מגיע ...תוך חמש דקות מתחיל מנין ויאלה .יצאנו לדרך?
כן!!! אני מבין עניין!!! מבין מצוין!!! אבל אל תצפה שבשאטעל הזה לא ידברו בשעת
התפילה ...אל תצפה שכשיגיע חזרת הש"ץ פתאום כולם יזכרו שלדבר עכשיו זה גדול
עוונו מנשא ...למה שיחשבו ככה?? איזה מעמד מיוחד יש פה שכ"כ חמור לדבר פה??? אין
שום היגיון בעולם שחיזוק כזה יחזיק מעמד!!! כי זה מנוגד לכל הנתונים הסביבתיים!!!
(אני מודה שגם בשבת מדברים בשעת התפילה למרות שבשבת אין שטיבלאך ...אבל לענ"ד זה כבר ה"נעשית לו
כהיתר" שאנחנו מביאים איתנו מהשאטעלים של יום חול בשטיבלאך ...אגב :למה הספרדים אף פעם לא צריכים
להזכיר לעצמם שאסור לדבר בשעת התפילה? כי הבית כנסת נפתח בשעה מסוימת וננעל בשעה מסוימת! ולכל
אחד יש את המקום המרופד שלו ...והוא מתיישב שם!!! וברגע שהאשכנזי הזה נכנס ומתחיל לעשות שם
רונדלים אחד מהזקנים קורא לו ...הההלו ...אתה שם ...תרגע ...שב במקום ....אל תעשה דאואינים)

לא יעזור!!! חבל על המאמץ ...השינוי מוכרח להגיע ממקום פנימי יותר ...משינוי סביבתי..
וממוכנות נפשית להתחיל לתת כבוד למבנה של התפילה ...אני מודה שזה שינוי מידי
דרמטי ...אבל בהחלט מכבד את הקורונה!!! רק קורונה יכולה לעשות שינוי תפיסה כזה!!!
(אבל כאן המקום להדגיש :שגם אחרי מה שנכתב כאן ...מי שיקבל על עצמו שלא ידבר בשעת התפילה זה גם

חביב אצל הקב"ה ...סו"ס לכל חיזוק נקודתי יש חשיבות-- )...מישהו אחד כתב מכתב מרטיט ...והוא
נתן רעיון לקבלה!!! דא עקא :שהיות וכאמור התנאי קודם למעשה הוא שמי שמעלה רעיון
זה רק אם הוא הראשון שמבצע אותו ...אז אותו אחד הקדים וסיפר על עצמו :שימשתי
כמנהל משרד חשוב (ומוכר ..)...סגרתי חמש ספרות כל חודש ...ולפני שתים עשרה שנים...
כשהרשת התחילה להתהדק סביבי מכל הכיוונים יום אחד הבנתי שזה לא רצון ה'!!!
והחלטתי לחתוך ולעזוב משרה מכובדת ובמקום זה נהייתי מלמד דרדקי ...ואני כבר 12
שנים מלמד ...ומיום ליום אני רק קולט ממה ניצלתי ואיזה צעד נבון זה היה!!! עד כאן
ההקד מה ...אי לכך :ממשיך אותו יהודי ואומר :היות ואני כבר עשיתי את הצעד הזה..
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מהמקום הזה אני מרשה לעצמי לפנות לכל אלו שנאלצים להחזיק איזשהו חיבור
לרשת ...שיציבו לעצמם "שעות עבודה" במכשיר!!!!
מסיבה מאוד פשוטה :הרי למה יש לך חיבור לרשת??? לצרכי פרנסה ...ולפרנסה
ש לך עצמה הרי יש לך שעות קבועות!!! אז איך יכול להיות שלפרנסה עצמה יש
סך שעות ...ואילו למכשיר שהוא רק לצרכי פרנסה ...לו אתה מקדיש שעות לא
מוגבלות ..זה הגיוני? השפחה תירש גבירתה??
תחליט מראש כמה זמן ביום אתה מקציב להתעסק עם המחשב/מכשיר ...לא
משנה כמה ...העיקר שזה יהיה רשמי ..יש לי כך וכך זמן קצוב לפתוח את
המכשיר ...ויותר לא!!! תחשוב על זה ...זה רעיון פשוט ונפלא ...והכי הכי אי אפשר
להתחמק מההיגיון שבו!!! (ומסתמא מתכנת טוב יכול אפילו לבנות כזו תכנית חבילה ...מה
שנקרא חבילה יומית ...שאתה מחליט אותה שאחרי שעתיים זה נחסם ...אני מדבר בלי לדעת ...מסתמא
יש כזה דבר ...ואז כל אחד יוכל לאכוף את עצמו באופן מובנה על הגבולות האלו)...

--עכשיו שוב :יש עוד הרבה קבלות נוספות שהגיעו אלינו ...שבימים הקרובים נחשוב
האם ואיך להעביר אותם כאן באיזושהי צורה...
עכ"פ יש עוד מישהו שכתב רעיון לחיזוק והדגיש שהוא החלוץ שמקבל על עצמו
את זה ראשון ..מה הקבלה? להפסיק להיות מחובר לפוליטיקה!!
(יש לציין שזו קבלה קצת יותר מידי רחבה ...אז רק טיפה למקד :הוא התכוין בעיקר לפוליטיקה יותר
ארצית ...שאנחנו בטוחים שהגורל שלנו תלוי בה לשבט או לחסד)...

תנחש מה זה קשור לקורונה??? בא נראה אותך מנחש ...סטופ!! תעצור פה ...אל
תמשיך ..תנסה להיזכר ...תנסה" ...תשתומם כשעה חדא",
ובכן :אתה זוכר מה היה הנושא שהכי העסיק אותנו במוצאי מנוחה ...בערב יום
הדין ...כשהתחלנו להגיד סליחות?? זוכר מה?? זוחלים ורועדים מכחול לבן ...חלים
כמבכירה מליברמן ולפיד ...נכון?? בי"ז באלול היו בחירות ...ובערב יום הדין היינו
עסוקים במי יהיה ראש הממשלה ...ומה הרבש"ע ענה לנו?? ראש הממשלה הנבחר
הוא לא אחר מאיזה קורונה קטנטנה שהיא תכבוש את כס הנשיאות על כל העולם
וגם תבחש בקלחת ותפריד כל פועלי און ותשרטט את הפזל מחדש ...וכי על כזה
פתרון חשבנו?? היינו מאוד מוטרדים לנסות לעזור לרבש"ע למצא איזה פתרון
יצירתי איך לפתור את משבר הגושים ...מישהו חלם על פתרון בדמות קורונה
שתכנס לכל נחיר ...ותמעך ותשפיל כל אף של מחרף מערכות אלוקים חיים???
טען לי אותו אחד :ברגע שאתה עומד מול כזה "הומור" שהקב"ה שלף לנו פתאום
את הקורונה הזו שמצליחה להפריד ולמשול ...ברגע שאתה קולט איזה שליחים
חסרי תקדים יש לקב"ה ...אתה קולט פתאום איך שכל הפוליטיקה והפרשנויות
זה ...זה ...זה לא רלוונטי( ...וכמובן ...תמשיך הלאה!!! אל תתקע בקורונה ...תעשה חשבון אחד
ועוד אחד ...אם הקב"ה שלף איזה קורונה מהמגירה ...יש לך מושג איזה עוד דברים יצירתיים יש לקב"ה
במגירה?? קצת אינטלגנציה ...קצת לפתוח ראש גדול ...לפני חודש כולנו דברנו על משיח משיח ...משום
מה הטרנד הזה עבר ...פתאום כבר לא מדברים על המשיח...
אדוני היקר :מאיפה אתה יודע?? אולי אנחנו רק בתחילת התהליך ...אתה יודע מה ילד יום??? אתה יודע
איזה הפתעות (טובות) מחכות לנו?? אתה מצידך עסוק בלסיים עם הקורונה ולסדר אותה במדף ...לשים
אותה במשבצת שלה ...ומכאן ואילך כל החיים משורטטים לפניך כמו שבלונה? מאיפה אתה יודע מה
ילד יום?? מה אתה ממשיך לקרא את העיתון שבצי'ק אחד הקב"ה הופך את הכל להיות לא רלוונטי
לחלוטין?)

יש עיתון חדשות אחד ויחיד שהוא עדכני! לא משתנה!!! אף פעם לא מפספס!!
הלא הוא קריאת שמע בוקר וערב ...שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ...אשר אנוכי
מצווך היום -בכל יום יהיו בעיניך כחדשים!!!!
אין עוד מלבדו זה החדשות היחידות שהם עדכניות!!! חוץ מאין עוד מלבדו כל
החדשות הם לא רלוונ טיות ...מי שמוכן לקרא את העיתון שלפני חודשיים שמדבר
על הפרשנויות מה יהיו תוצאות הבחירות ...מי שמוכן לקרא ...אני מוכן לשלם לו
לפי שעה ...נו ...תתחיל לקרא ...נראה אותך שורד עשר דקות לקרא כ"כ הרבה מלל
שכ"כ מהר נהיה לא רלוונטי
אז מה נשאר לנו לקרא?? איזה עיתון נשאר לנו להיות מנויים עליו??
קריאת שמע בזמנה!!! אין עוד מלבדו!!! הוא ראשון והוא אחרון!!!
אה ...אבל זה טקסט שחוזר על עצמו כל יום וזה נראה משעמם?? איך אתה רוצה
שכל יום יהיו בעיני כחדשים?? בבקשה ..תקרא את העיתון הססגוני שלפני
חודשיים ...זה דווקא לא חוזר על עצמו ...כל יום זה היה בעינינו כ"חדשות "...אבל
החדשות וקריאת המפה הפוליטית והמדינית שנכתבה בחדשות האלו התבררה
כבדיחה מגוחכת ומנותקת מכל שייכות למציאות ...ואני הרי רוצה לקרא חדשות!
אין לי כח לבלבולי שכל...
--ותרשה לי לסיים בקבלה אחת כללית :סו"ס לא לשכוח שאחרי כל הקבלותהנדרשות מאיתנו להתחזק בעקבות הקורונה ...הקבלה הבסיסית ביותר שכולנו
מחויבים אליה לפני הכל!! הלא היא :הקב"ה הזמין אותנו שנקבל אותו!! שנשחרר
אחיזה וניתן לו את המושכות!! וזו עבודת חיים שאי אפשר לברוח ממנה ...והיא
חייבת לחפוף במקביל לכל קבלה ...כלומר :לפני שאנחנו מתחילים לדון מה ה' בא
לעורר אותנו בקורונה הזו?? איזה חיזוק מוכרחים להוציא ממנה כי ה' הרי בא
לעורר אותנו?
אז לפני הכל!!! לפני מה שה' בא לעורר אותנו ...הדבר הראשון שקרה פה זה ש--
ככה אבא שבשמים החליט ו ...ואני איתו!! לזה קוראים עול מלכות שמים!! אני
איתך רבש"ע ...אח"כ ...אחרי המונח הבסיסי הזה של עול מלכות שמים ...כעת
אפשר לעבור לשלב הבא ...לעול מצוות ...ולהתחיל לחשוב באיזה מצוה צריך
להתחזק ...אבל סו"ס קיי"ל שקדמה שמע ל-והיה אם שמוע!! כדי שיקבל עליו עול
מלכות שמים תחילה ואח"כ עול מצוות ..בינה זאת ...חשוב מאוד ...אסור שהקבלות
הנקודתיות יסיח את הדעת מהנקודה המרכזית :ה'!! אתה אחד ואני אחד איתך!!!
---

