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לסדר" :מצאנו מים "

מה הסוד של "רחובות" ששם אין מריבות ואין בלגן??...
אחת מהפרשות הכי מסתוריות בתורה זה הסיפור עם הבארות שיצחק חופר ובזה הוא כמובן מגלה שקיים שפע אלוקי
שמתגלה בעולם ...אבל כאן מתחילות מריבות סביב השפע הזה ..כשגוי רואה שאלוקים מחלק שפע ...הוא מפחד להיות
אחרון בתור ...ולכן הוא חייב לדחוף כדי שהשפע לא יגמר ...הבאר הראשונה מסמלת את בית ראשון שנחרב ...בית ראשון
נקרא עשק כי התעשקו עמו .רבו עליו .כל אחד משך לכיוון שלו ...ויצחק עמוד העבודה עוזב את הבאר הזו ויחפור באר
אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה ...גם בבאר הזו כולם ראו צורך לדחוף ...אחרת אתה "לא תקבל ".ויצחק נאלץ
להעתיק את עצמו גם מהבאר הזו והוא הולך בפעם השלישית ויחפור באר אחרת ..יצחק מניח את היסודות למקור השפע
האלוקי של הבית השלישי ...והפעם "לא רבו עליה ויקרא שמה רחובות" בבאר הזו לשם שינוי כולם הבינו שלא צריך לדחוף.
יש מספיק לכככולם! השאלה היא :מה קרה? מה היה הסוד הצבאי של הבאר השלישית שכולם היו רגועים שיש מספיק
התשובה היא :ר ח ו ב ו ת ! ! ! !
לכולם ולא צריך לדחוף??
אתה יודע מה זה רחובות??? רחובות זה אומר שיש אמנם כמה וכמה רחובות ...אבל זה לא סתירה שכל הרחובות הם עיר
אחת ...יצחק עמוד הגבורה והדין הוא זה שמגלה לנו שיש מקום לרחובות שונים בעבודת ה' ...ולא צריך לריב ולא צריך
לעשות עסק ובודאי לא להגיע לשטנה ...רחובות!!!! שכל אחד יכיר את הרחוב שלו בעבודת ה' ...ויבין שאם יש רחובות
שונים ביהדות זה לא נובע בגלל מחלוקת ומריבות ..אלא בגלל שהרחיב ה' לנו ופרינו בארץ ....כידוע :לא בכל ישוב יש
רחובות ...בישובים קטנים יש רק מספרי בתים ורעפים ...מתי מתחילים לעשות רחובות??? רק כשהרחיב ה' לנו ופרינו בארץ...
ובאמת אם תשים לב :כמעט כל החילוקי דעות שהתפתחו במשך הדורות בכלל ישראל ...התחילו להתפתח כתוצאה מ"כי
הרחיב ה' לנו ופרינו "...משהו פה התפתח ...התרחב ...ועם הזמן כתוצאה מההתרחבות נוצרו עוד ענפים שונים ...עוד דרכים
שונות ...ואם רק נבין שזה עניין של רחובות שונים ...וא-ל דעות ה' שיודע מה שבלב כל אלו ...אז לא נעשה עסק ולא נגיע
לשטנה ...ולא נריב עליה ואז נוכל לתקן את השנאת חינם שיש בינינו ...אז נזכה לבית המקדש השלישי הנקרא רחובות!!!!
כמובן שמי שמחובר לקווי הנייעס ...וקורא כעת את העלון שלי דרך הוואצפ שלו מתגלגל כעת מצחוק ...הוי ...איזה תמים
אדון אז נדברו ...מה ...אתה באמת לא קולט שכל החילוקי דעות שיש בציבור החרדי הכל יושב על פוליטיקה ועל תככים
פנימיים ועל מאבקי שליטה...
אז כן ידידי היקר!!! אתה טבעת עמוק בבאר הראשונה שיצחק אמנם כרה אותה ...אבל הההלו ...אתה לא מעודכן ...יצחק
מזמן עזב את הבאר הזו ...הוא ראה שאתם עושים עסק ומריבות ..אז הוא השאיר אתכם שתמשיכו לריב והוא כרה באר
אחרת וגם שם היתה שטנה ...וגם אותה הוא הספיק לעזוב ...וכעת הוא חפר באר אחת ואחרונה קבועה וקיימת שקוראים לה
רחובות!!!! אין שטנה ואין עסק ואין גשעפט ...הכל טהור ...הכל נקי ...איכות הסביבה ...זה בסה"כ רחובות!!!! אבל עזוב ...אתה
תמשיך להשאר שם בבאר של העסק ...תמשיך לעשות שם געשעפט ...תמשיך לחשוב שאתה הכי מעודכן והכי מבין מה
קורה ...תמשיך לנבור בבאר של השטנה ותסטין ותקטרג ותעכיר כל מים נקיים ותהפוך כל נושא ליצרים אפלים ונגועים...
העיקר שהרחובות שלנו ישארו נקיים ממך ומשטנתך ומעסקך ..אנחנו נבין שהכל עניין של רחובות הנהר נחלי אמונה..
תוצאותיה חמישים שערי בינה 05 ...שערים שונים בכל רחוב ..יש מקום לכל אחד--- ...
יש אהבת ישראל נוסח אברהם אבינו עמוד החסד!!!! ויש אהבת ישראל נוסח יצחק אבינו ,עמוד הגבורה!! מה ההבדל בין
אהבת ישראל של אברהם אבינו ליצחק??
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אהבת ישראל של אברהם אבינו זה לחבק כל יהודי ...לעשות אוהל עם ארבעה פתחים ...בואו ...כולם אהובים כולם ברורים
כולם קדושים ...זה אברהם!!! כולו חסד .כולו הכלה והבנה לשני...
אבל יצחק?? עמוד הדין והגבורה??? איפה אהבת ישראל שלו מגיעה לידי ביטוי?? ברחובות!!!! לתת לכל אחד את הרחוב שלו ...למקם כל
יהודי במשבצת הפרטית שלו ...כן ...יצחק יודע שעם כל הרצון הטוב לאהוב כל יהודי באשר הוא ..אם אנחנו באמת רוצים שזה יקרה ...צריך
לתת לכל אחד את הרחוב שלו ...כל אחד יתמקם בשטעטאלע שלו ולדעת לאהוב גם מרחוק ...תבין :מתי כל ישראל יכולים להיכנס בשער
אחד בעליה לרגל?? רק אם לאורך כל השנה כל אחד מישראל התמקם בנחלה הפרטית שלו ...שבט יהודה בדרום ושבט אשר בצפון שבט
שמעון בנגב ושבט דן בחרמון ...כשכל אחד יודע לאהוב את היהודי השני מהמקום שלו ...רק כך אפשר שלוש פעמים בשנה לעשות מפגש
משפחתי ולהיכנס ככככולם בשער אחד ...בעיר שחוברה לה יחדיו ...אחרי שכל השנה כולה התמקמנו והתבצרנו ברחובות של יצחק ...כעת
אפשר להתאחד ב"מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב" -בתו של אברהם אבינו שאוהב לראות את כולם יחד בעיר שחוברה לה יחדיו ...אבל
אם כל אחד מאיתנו היה בונה אוהל עם ארבעה פתחים בלי שום גבולות ובלי הגדרות ו"אין חרדים ואין חילונים ..כולנו יהודים" ...מהר
מאוד היה פה מריבות עד לב השמים ועסק ושטנה ...כי סו"ס אנחנו בנים לא רק של אברהם ...אלא גם של יצחק ...אברהם אבינו מלמד
אותנו באמת לחבק את כולם ...אבל הבן יצחק מלמד אותנו שבשביל זה אנחנו צריכים לכבד כל אחד ולתת לכל אחד את הרחוב שלו...
מתוך הבנה שאין פה מריבה אלא פשוט "הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ"...

עד כאן נקודה אחת למחשבה ...בעמוד  6בגיליון זה -נקודה נוספת בעניין זה...

באשראי:
"נדרים פלוס"
"-קהילות"

בטלפון:
(מענה ממוחשב)

8400-127457
תודה מראש!!!
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האם המסכה יכולה גם להזיק לי (רוחנית)??!
דווקא בגלל שעכשיו המצב יחסית רגוע ב"עניין הקורונה" ודווקא בגלל שההתפרצויות עלולות לחזור שוב כל
רגע ...ואוטוטו אנחנו שוב עלולים לפגוש את הבידודים ...ואת האשמים ואת אלו שהרגישו תסמינים ולא
עדכנו ...והאצבע המאשימה כלפיהם...
לכן דווקא עכשיו זה הזמן לדבר על זה!!! ואדרבה ...דווקא בגלל שמדברים כעת על חיסון אפשרי ...זה הזמן
להזדרז לעשות תשובת המשקל לפני שנהיה מאחורי זה ...ו ...והלוואי...
ובכן :אנו נמצאים כעת לפני חנוכה ...ובתקופה הזו אנו מדברים על כל מיני צרות שהיו לעם ישראל באותה
תקופה ...וכידוע :קיי"ל שאסור לצאת בסנדל המסומר בשבת!!! ולמה?? משום מעשה שהיה ...יש בגמ' שלוש
גרסאות לסיפור ...אבל המכנה המשותף בין שלשתם שהסיפור הזה שהמלכות גזרה שלא יקיימו מצוות...
והיהודים הלכו והתחבאו במערה כדי לקיים מצוות ...והיות והם בכל זאת רצו להצטייד עם כלי נשק מינימלי כדי
להתגונן מפני האוייבים ...מה הם עשו?? לבשו סנדל המסומר ...בסנדל הזה היו כך וכך מסמרים ...כדי שאם
יבואו האויבים יהיה לנו מינימום של אמצעי הגנה ...נוכל לבעוט בהם עם הסנדל ...והנה!!! יום אחד הם שמעו
קול מעל המערה והיו בטוחים שהאויבים הגיעו ...ומרוב בהלה הם התחילו לדחוק זה בזה עם הסנדלים והרגו זה
בזה יותר ממה שהרגו בהם אויבים ובעקבות המעשה הזה גזרו חכמים שלא יצא האיש בסנדל המסומר משום
מעשה שהיה...
כעת מוכרחים להבין :מה טמון בסיפור הזה?? הרי כשחז"ל אסרו משום מעשה שהיה ...טמון פה איזה לקח
מסוים שחז"ל ראו לנכון שנזכור אותו לדורות ע"י האיסור הזה ...מה פה המסר?? אז מישהו אמר לי שהלקח
שחז"ל רצו שנלמד מהסנדל המסומר הוא:

אמצעי הגנה שעלול להזיק לך יותר ממה שמועיל לך ...אל תשתמש בו!!!
הרי הסנדל המסומר הזה היה מיועד בשביל להגן עלינו ...ובסוף מה התברר?? שדחקו זה בזה והרגו זה בזה יותר
ממה שהרגו בהם אויבים ...זאת אומרת :אף אחד לא מתווכח על זה שסנדל המסומר הוא אמצעי הגנה ...אבל
תכל'ס ...אם בסוף התברר שהוא עלול להזיק לנו יותר ממה שהוא מועיל לנו ...אז תודה רבה ...לתקוני שדרתיך
ולא לעוותי...
זה הזמן לדבר על זה!!! צריך ללבוש מסכות ...צריך להקפיד על כל ההנחיות...
אבל!!! אסור שאמצעי ההגנה הזה יזיק לנו יותר ממה שהוא יועיל לנו!!!
אני במקרה שייך למגזר שמאוד שומרים על ההנחיות של משרד הבריאות ...ככה הורו רבותי ואני מציית ושומר
על ההנחיות ונזהר להסתובב בסביבה של אנשים ששומרים על ההנחיות ..אבל!!! יש כאלו שהמסכה הזו
וההנחיות האלו נהפכות להיות אצלם שכפול של סנדל המסומר ...כן ...צריך ללבוש מסכה ...אבל אם המסכה הזו
עלולה להזיק לך יותר ממה שהיא מועילה ...אז צריך לדעת שלא בכל מחיר!!! אני לא סולח לעצמי על אותו יום
שהייתי בביהכנ"ס והיה אחד ששכח לעטות מסכה ומישהו הלבין פניו ברבים( ...מדובר באחד שלא עשה להכעיס ...והיה
אפשר להעיר לו יותר יפה) ואני הייתי שם ופחדתי למחות ...ואני שואל אותך עכשיו:
בתור יהודי ...מה נראה לך יותר מסוכן??? אי עטיית מסכה או מלבין פני חבירו ברבים??
פשוט וברור שאי עטיית מסכה זה ספק ספק ספקא ...ומלבין פני חבירו ברבים זה אש!!! נו ...אז תגיד לי :זה לא
בכלל" :והרגו זה בזה יותר ממה שהרגו בהם אויבים"? כשאני רואה כאלו מקרים פעם אחר פעם ...בשלב מסוים
מתחשק לי באמת להוריד את המסכה ולהפסיק לשמור על כל ההנחיות ...ולא בגלל שאני מכחיש קורונה ולא
בגלל שאני חושב שזה כבר לא עוזר ...זה עוזר!!! זה אמצעי הגנה!!! אבל אני מתחיל להטיל ספק שאמצעי הגנה
כזה שמזיק יותר ממה שהוא מועיל זה ...זה לא ריווחי ...יצא שכרו בהפסדו..
בית כנסת שרושם לעצמו הלבנת פנים והתנהגות ברוטלית מצד אחראי קורונה למיניהם שהמידות רעות שלהם
תפסו טרמפ על הקורונה והם מטילים אימה על הציבור שלא לשם שמים ...כמדומני שזה בגדר "הרגו זה בזה
יותר ממה שהרגו בהם אויבים"...
אז שלא תתקשר ותמציא לי דברים שלא אמרתי ...לכן אני מבהיר :אני ממשיך לשמור על ההנחיות כי צריך...
אבל במקביל!!!! אסור לאבד ראש וצריך לזכור שההנחיות האלו סו"ס אמורים לשמש לנו כהגנה ...וברגע שיש
סיטואציה שהם עלולים להכשיל אותנו בחטאים חמורים ביותר ...אז עם כל הכבוד לסנדל המסומר ששימש לנו
כאמצעי הגנה נגד הקורונה ...אם זה גורם לנו שאנחנו הורגים זה בזה יותר ממה שהאויבים הורגים בנו ...אז צריך
לדעת לפרוש מזה!!!! וזה ניסיון לא פשוט ...בימים האלו פתאום יש כל מיני דברים מרגיזים ...פתאום כתה
שלימה נכנסת לבידוד בגלל מורה שאולי לא לגמרי לגמרי שמרה על כל הכללים (גם אם נגיד שיש פה איזושהי טענה...
אף אחד לא חושב שיש פה מישהו שרצה להדביק אותך ...אף אחד לא עשה את זה במזיד )..וכעת להלבין פנים ולהפנות אצבע
מאשימה כלפי אחת המשפחות בקהילה ולתת להם הרגשה קשה (שסבתא שלי עדיין לא מצליחה לשכוח את העלבון
והצער שהיה לה לפני ששים וחמש שנים כשהבן שלה נדבק בפוליו וכל השכונה התייחסה אליה במשטמה ...אתה מוזמן להתקשר אליה
והיא תספר לך את זה כאילו זה קרה אתמול ...אתה רוצה לסחוב איתך פעקאלע של אונאת דברים  56שנים קדימה???) זה לשחק

באש!!!!!! אש של הלבנת פנים!!!
כך ש-נא ואנא ..קחו את הדברים בפרופורציות!!! לא לאבד ראש!!
אני כבר הכרזתי לפני שנתיים פה בגיליון זה :את המטריה שלי אני אוהב!!! אבל לא בכל מחיר!! סו"ס היא באה
לשרת אותי ולא אני אותה ...אם תהיה רוח יותר מידי חזקה ...והמטריה שלי כל הזמן תתהפך ...ואני כבר אהיה
רטוב עד לשד עצמותי ...ובמקום לרוץ הבייתה אני אצטרך לרוץ אחרי המטריה המקובצ'צ'ת שלי ...בשלב מסוים
אני אעשה את השיקול האישי שלי ...ואני אגיע למסקנה שסו"ס המטריה באה לשרת אותי ולא אני צריך לשרת
אותה ...על אותו משקל :מסכות ...הנחיות ...בידודים ...הצהרות ...הכל טוב ויפה!!!! אבל נא לא לאבד ראש...
סו"ס כל ההנחיות האלו באו לשרת אותנו ולא אנחנו אותם ...כל ההנחיות האלו מיועדות בשביל לשמש לנו
כאמצעי הגנה ...הם באות לעזור לנו ולא ההיפך ...אם אני רואה שהמחיר שאני צריך לשלם בשביל ההנחיות הוא
כ"כ יקר שאני מכעיס את הקב"ה ונכשל בבין אדם לחבירו על ימין ועל שמאל ...כאן המקום לעשות את השיקול
האישי שלי ...הפסד מול ריווח ...סו"ס מדובר פה בהנחיות של משרד הבריאות ...וכשרופא עומד מול כל מיני
שאלות רפואיות סבוכות ...תמיד הנידון הוא הפסד מול ריווח ...ברפואה אף פעם אין ראש בקיר!! תמיד צריך
להעמיד את סיכוי מול סיכון ...על אותו משקל כאן :אני מקפיד על ההנחיות ואני אמשיך להקפיד עליהם ...אבל
ההלו ...קצת שיקול דעת!!!! לא לאבד עולם הבא בשביל זה ...קצת ראש על הכתפיים ...ואני יודע!! אני יודע
שיהיו כאלו שיפרשו את הדברים שלי כאילו לא צריך להקפיד על ההנחיות ...אני יודע!! אז זהו שלא!!! צריך
וצריך וצריך ...אבל לא על חשבון העולם הבא שלך ..מי שלא מבין את זה ..לא מבין ככככלום ...בשום נושא...

בס"ד זכינו בשבוע זה בהוצאה נוספת של הספר
"ואהבת" לאחר שאזל.
---

ניתן להשיגו במוקדי המכירה של גיליון זה
המפורטים כאן מזמן לזמן.
לברור מוקד המכירה הקרוב אליך:
2046448850
2003867250
---

הבהרה :לשואלים :ספר זה לא חדש!!
מדובר רק בהדפסה מחודשת.
שוב נזכיר בקצרה חלק מהנושאים הנידונים בספר
זה:
א .כיצד להתקרב לה' גם בשלב ההמתנה לישועה שעדיין
לא הגיעה?

(המתנה לשידוך ,נחת ,ילדים ,פרנסה ושאר משאלות לב

שלא הוגשמו)
ב .למה ה' עשה לי את זה? (החל מקורונה או בידוד ,וגם בקשיים
יותר משמעותיים בחיים ,כאובדן קרוב ל"ע ,וכל שאר התמודדויות מול
נתון בלתי הפיך שלא תמיד ניתן לשינוי אלא לקבל אותו).

ג .אני עומד ומחכה לקבל מה' ,האם גם ה' ועומד ומחכה
לקבל ממני? ואם כן מה?
---

איפה אנחנו ממוקמים בנדנדה??...
בפרשת השבוע יש כלל ברזל שאנחנו פוגשים אותו לאורך כל
הדורות :יעקב ועשיו זה כמו נדנדה!! כשזה קם זה נופל ...לא
שייך ששניהם יהיו שוים באותו מעמד" ...לאום מלאום יאמץ"-
אם הקול קול יעקב אין הידיים ידי עשיו ...ואם הידיים ידי עשיו
על כרחך שאין קולו של יעקב נשמע ...את היסוד הזה אנחנו
רואים גם בפסוק" :אמלאה החרבה" אם מלאה זו חרבה זו ...לא
נבנתה רומי אלא מחורבנה של ירושלים
נשאלת השאלה :רש"י במקום (בתחילת הפרשה) מפרש ש"שני
גוים בבטנך" הכוונה היא אנטונינוס ורבי שלא פסק מעל שלחנם
לא צנון ולא חזרת "...אני לא מבין :עד כמה שאנטונינוס מייצג
את עשיו ורבי מייצג את יעקב ...אז כבר סיכמנו שהם לא יכולים
להיות שוים ..כשזה קם זה נופל ...אז איך יכול להיות שכאן גם
אנטונינוס וגם רבי ...לשניהם היה עשירות גדולה?? (בשלמא אם
תטען שאנטונינוס התגייר והוא כבר לא מייצג את עשיו ניחא ...אבל תכל'ס ...הוא
ורבי כן מייצגים את ה"שני גוים בבטנך "...אם ככה מה נעשה עם "אמלאה
החרבה "..זה לא הולך יחד)..

על כרחך מוכרחים לומר:
שגם כשמשחקים בנדנד ...וזה למטה וזה למעלה ...גם אז תמיד
עלול להיות שלב ביניים!!! השלב המאוזן שכעת שנינו עומדים
באמצע באותו מקום ו ...ו ...ועדיין לא הוכרע מי יכריע לכיוון
מטה ומי יעלה לכיוון מעלה..
רבי ואנטונינוס היו בתקופה מכוננת ...שלאחר תקופה קשה
מאוד (עשרת הרוגי מלכות וכו') שעשיו היה למעלה ויעקב
למטה ...הגיע רבי הקדוש ודורו והצליחו לשנות את לשון
המאזניים לכיוון הממוצע ...ורבי בקדושתו המופלגת הצליח
לשמור על יציבות הנדנדה שלכל הפחות לא תוכרע לכיוון
ההפוך...
מי יודע אם אנחנו לא נמצאים בתקופה דומה ...חשבתי לעצמי:
איך ניתן להגדיר את הדור שלנו? מי נמצא היום בראש הנדנדה?
האם יעקב או עשיו???
מצד אחד הקול קול יעקב ...בלע"ר קולו של יעקב נשמע בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות המלאים מזן אל זן ...אבל מצד שני גם
קול המונה של רומי מהדהד למרחקים ...כל השטחיות והריקנות
של הרחוב גם הם דומיננטים מאוד ...נו ...אז תכל'ס :מי בראש
הנדנדה ומי בתחתית?
לא יודע!!! יתכן מאוד שאתה!!! אתה הבחור בן עליה שמתמודד
מידי יום בניסיונות קשים ...אתה שתולש את עצמך בכח ועמל
בתורה ...מי יודע אם אתה הוא זה ששומר על היציבות של
הלשון מאזניים של הנדנדה שלכה"פ תשאר באמצע ...ולא תרד
לכיוון מטה ...אנא!!! תשמור עלינו...
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מתחילים מסכת פסחים!!!!
אתה מוכן???
ושוב אנו עומדים במסגרת לימוד דף היומי -לקראת
סיום מסכת עירובין ותחילת מסכת פסחים ...לא
נעים ...אבל אנחנו עייפים ותשושים ...עכ"פ אני...
מסכת עירובין היתה קשה!! מה שנכון נכון...
אבל ההלו ...תרגע!! כעת אנחנו לקראת תחילת
מסכת פסחים שהיא-דבר ראשון -יותר קלה!!
ברור?? כן ...שיהיה ברור ...לפני שאנחנו בכלל
פותחים את הנושא :שיהיה ברור :מסכת פסחים
היא יותר קלה ...כך שגם אם יצאת בשן ורגל
ממסכת עירובין ...ויתכן שבשלב מסוים זה אפילו
קצת עירער לך את הבטחון עצמי ש ...שהתחלת
לחשוב שאולי אני באמת לא מסוגל להבין דף גמ'
בלי שוטנשטין ...אז זהו שלא!!!! תרגע ...סו"ס אל
תשכח שמסכת עירובין היא אחת מג' המסכתות
הקשות ביותר בש"ס ...אז זה בסדר ...כעת אפשר
לצאת מהמחתרת ...ונכון לשנה הקרובה אתה לא
הולך לפגוש כזה רמה של קושי( ...אגב :חשוב לציין שגם
מסכת עירובין הקשה ...אבל רק בפעם הראשונה היא קשה ...כי
מי שהצליח להחזיק מעמד במסכת עירובין הנוכחית ועשה
מאמץ עליון להבין לכה"פ את המושגים בריחוף מלמעלה ...אז
שידע לו שהריווח הגדול שלו ...כי בפעם השניה שהוא ילמד
עירובין זה כבר לא יהיה קשה כ"כ ...הרבה הרבה פחות!!! אז
נשארו לך רק שתי מסכתות לרשימה הקשה ...אחת כבר ירדה)

--עד כאן ברור?? יצאת מהמחתרת?? אוהו ...עכשיו
אפשר להתחיל לדבר...
ובכן :במסכת פסחים יש משהו שאין בשאר
המסכתות!!! יש במסכת הזו ארבעה מהלכים
מוצהרים!! ארבע גישות רשמיות איך ללמוד את
המסכת הזו ...תנחש מה הן אותן ארבע גישות??
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה ...כן כן ...אותם
ארבעה בנים של ליל הסדר ...אולי לא שמת לב...
אבל אותם ארבעה בנים מדוברים ...מדובר שם
שהם יושבים מול מסכת פסחים ולכל אחד יש את
הרייעד שלו ואת הקוק שלו איך הוא ניגש למסכת
פסחים ..אז הבן החכם מיד מסתער על כל המסכת
ורוצה לבלוע אותה בבת אחת ...הוא שואל את אבא:
"מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה'
אלוקינו אתכם?
אבא מחייך אליו ואומר :ככה ??.אתה כ"כ רוצה
ללמוד את מסכת פסחים?? אם אתה כ"כ רוצה...
אז יש פה את כל הסיבות שבעולם שבעזה"ש בי'
בניסן הקרוב -התשפ"א!!! אנחנו בעזה"ש נזכה
לעשות סיום מסכת פסחים ...ושם בדף האחרון
אנחנו נפגוש את המשנה שאף אתה אמור לו
כהלכות הפסח "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"
עד כאן השיעור כללי של הבן החכם במסכת
פסחים...
זו גישה של הבן החכם!!! איך הוא ניגש ליום שני ז'
בכסליו הבעל"ט...
כעת הגיע תורו של הבן הרשע ...גם לו יש מהלך

בסוגיה...
וכאן אני רוצה לעצור רגע ולהסביר :שתבין :אותם
ארבעה בנים שמוזכרים בליל הסדר ...אמנם בציורי
הילדים זה נראה שמדובר בארבעה פרצופים שונים...
כל אחד והפרצוף המתאים לו ...אז זהו שלא!! אותם
ארבעה בנים הם לא בהכרח ארבעה גופים מחולקין...
מדובר פה בארבעה קולות שונים שבוקעים מתוך
הנפש של כל אחד ואחד מאיתנו ...כבר הוזכר כאן
בגיליון זה :שלכל אחד מאיתנו יש גו'נגל שלם שמה
בפנים ...שבעים כוחות נפש יש בכל אחד ואחד
מאיתנו והם משמשים בערבוביה ...וכל אחד מושך
לכיוון שלו ...כל אחד בתורו נוהם את הנהימה שלו...
והחכמה הגדולה זה להצליח לעשות ליל הסדר!!!!
לעשות סדר!!! לזהות מי הוא הקול של הבן החכם
שבי ...ואיך מזהים את הקול של הבן הרשע שבוקע
מתוכי ...ואיפה ממקמים את הבן התם שבי ...ובאיזו
מגירה מכניסים את השאינו יודע לשאול שבתוככי
נפשי...
כשמצליחים לבודד ולזהות כל קול למי הוא שייך...
הכל מקבל מימד אחר ...אבל היא היא!! זו בדיוק
העבודה הגדולה!!! ויקרא אדם שמות לכל החיה ולכל
הבהמה ...לקרא שם ולהצביע על כל נטיה בנפש
ולזהות למי היא שייכת ולאיפה לנווט אותה ואיך
להתייחס אליה...
אז הנה!! כעת!!! לקראת תחילת לימוד מסכת
פסחים ...מאוד חשוב לעשות את ה"ליל הסדר"
הזה ...להקשיב לבליל הקולות שבוקעים מתוך הנפש
שלי ...ולתת לכל אחד את כבודו הראוי ...מוכן??
מעוניין??
אם אתה רק מוכן ...מסכים ...אז קדימה ...יוצאים
לדרך...
ובכן :בא נעשה דימיון מודרך :תעצום עיניים...
ותתחיל לחשוב על יום ז' בכסליו!!! ביום הזה
מתחילים בדף היומי מסכת פסחים!!! זו עובדה!! כך
כתוב בלוח!!! אמרתי לך פה נתון יבש!! כעת תתחיל
להקשיב לקולות שבוקעים מתוכך ..שים לב :יש את
הקול התלהב והמתרגש ...אוהו ...סוף סוף ...זו
הזדמנות להתחיל דף חדש ...זו הזדמנות ליצוק
בלילות של החורף תוכן של שטייגן ...אני כבר רוצה
להתחיל עם כל החשק ...בעזה"ש אני אהיה עקבי
ואני עוד אפתיע את עצמי ואסיים את המסכת ...הרי
בהשגחה פרטית מופלאה ...הסיום של מסכת פסחים
יוצא בדיוק בזמן ...אם תבדוק בלוח שנה יוצא
שהסיום יוצא ממש בערב פסח ...בי' בניסן( ...בפרט
אם אני בכור ...או הילד שלי בכור ...או תמיד בערב פסח מחפשים
בנרות מישהו שמסיים מסכת) ובאופן כללי תמיד חלמתי

ללמוד אחת ולתמיד את כל מסכת פסחים ...והנה
עכשיו בעזה"ש זה יקרה ...יש לי את הזכות להתכונן
לפסח כבר מעכשיו! הנה לך הקול של הבן החכם.
אבל כעת שוב תעצום את העיניים ותמשיך להקשיב
לעצמך.
שים לב שיש עוד קול עמום שבוקע שמה מבפנים...
קול כזה כעוס ...מתעצבן ...קצר רוח ...יאלה ...תעזוב
אותי ...תן לי לחיות ...עוד פעם אתה משגע אותי...
הבאת לי פה עוד איזה מצי'נג שיושב לי על המצפון.

תקשיב ...תקשיב טוב טוב לקול הזה ...תקשיב לו
בסבלנות ...תן לקול הזה רגע לדבר ...שיוציא את כל
הקיטור ...שיגיד מה מפריע לו...
אוהו ...הנה ...שוב הם מגיעים ...כל פעם לפני
שמתחילים מסכת חדשה במסגרת דף היומי ...הוא
מגיע ומתחיל להטיף כמה המסכת הבאה היא
המסכת הכי מעניינת והכי מתוקה בש"ס ...וכמובן
שהמסכת הזו תביא את הישועה ...וכל התיקון
השלם תלוי בה..
די ...די ...אני כבר מכיר את התקליט השבור הזה...
אני כבר מכיר את זה מהמסכת הקודמת ושלפניה...
כל פעם מחדש מנסים לעשות לי "הדלקה" ולדחוף
אותי להיכנס למעגל הלומדים ...די ...מה העבודה
הזאת לכם?? מה שנקרא "עבודה בעיניים"!!!
תפסיקו להטריד...
כן ...תזהה!!!! זה הקול הרשע שבוקע מתוככי כל
אחד ואחד מאיתנו ...אני מוכרח להיות כנה
ולהודות שיתכן והקול הזה צודק ...אבל זה לא
סתירה שהוא קול רשע ...ואני אגיד לך למה ...כי...
כי ...מה אכפת לך להיגרר ...מה איכפת לך
להתפתות ולהצטרף לסחף החיובי הזה ...הרי בלאו
הכי בכל ההולך ילך שלנו אנחנו עדריים ונגררים
אחרי החברה ואחרי דעת קהל ...נגררים אחרי לשון
הרע ושאר מרעין בישין...
והנה יש לך פה הזדמנות נדירה להיגרר ולהיות
מושפע אחרי סחף חברתי שהפעם הוא גורר אותך
דווקא לדברים טובים ולא לדברים רעים ...אז למה
דווקא עכשיו לא??? למה דווקא כאן פתאום הקול
הזה מבפנים מזדעק ומפגין ונעמד על שתי רגליו
האחוריות ולא נותן לך להיות נגרר אחרי כולם??
אתה מזהה את הרשעות שיש בקול הפנימי הזה???
תחשוב :הרי אם אתה עכשיו לא תתחיל עם כל
המרץ מסכת פסחים ...כי ...כי ...כי אתה לא אשם
שבמסגרת דף היומי התחילו עכשיו מסכת ...אז מה
יקרה איתך בחורף הקרוב??? אני אגיד לך בדיוק מה
יקרה ...ביבי יחליט לעשות בחירות ואתה תגרר
אחריו כמו איזה שפן ...תנייעס ותדבר ותקשקש
ותפרנס באלפי דקות את כל קווי הנייעס ...העיקר
שאתה לא נגרר!!!! אתה תסתכל בנימה של זלזול
על כל האלו שנגררו אחרי הסחף של דף היומי...
ואתה תהיה עסוק בסחף של הפוליטיקה העדכנית
שדואגת לספק לך כל הזמן דם דם דם....
חבר שלך יזכה לסיים את מסכת פסחים ...ואתה
במקרה הטוב תסיים מערכת בחירות!!!! איפה...
מסכת פסחים היא בסה"כ  021דפים ...חבר שלך
יסיים מסכת פסחים ..ואתה תהיה עדיין באמצע...
אין לך קול רשע ומרושע יותר מהקול הצבוע הזה
שמזכיר לך לפתח חוט שדרה רק כשמדובר בלימוד
התורה שיכולה לחמם לך את החורף ולשמור עליך
מכל צרה וצוקה ...את הקול הרשע הזה תזהה!!! אל
תתן לו ואף אתה הכהה את שיניו!!! תגיד לו :כן...
פרנציפ ...אני דף היומי זוגער ...אני עוד אחד מכל
אותם יהודים ש ...שהתרגשו מ"יענקלה הכויינס"
והתחילו דף היומי ...תעשה משהו ...להכעיס!!!

כן ...סו"ס הגיע הזמן שהסחף החברתי קצת יפצה
אותי בזכויות על כ"כ הרבה עבירות וחובות וביטול
תורה שהיה לי באשמת הסחף החברתי...
אל תוותר לקול הרשע הזה!!! תבודד אותי!! תסמן
אותו!! תזהה אותו!! תבין שהוא רשע!! ותכהה את
שיניו...
אני לא סתם מעמיד אותך מול הבן הרשע הזה...
כי ...כי זה כעת התקופת סיכון הכי גדולה שלו ...כי
מי שלא יודע ...שלב המעבר הזה של סיום מסכת
עירובין ותחילת מסכת פסחים זה שלב די
שברירי!!!
זה שלב די רגיש שמסומן באופן רשמי כמועד
למשבר בלימוד דף היומי ...ושוב :מהסיבות
שהזכרתי מקודם ...סו"ס מסכת עירובין די
מתישה (את מי שלא לומד אותה בעיון) וכעת להתחיל
מסכת פסחים ...פה צריך תנופה שלא תמיד יש
לנו אותה ברזרבה ...וכבר אמר מי שאמר :היו כאלו
שהתחילו את הש"ס עד שהם הגיעו למסכת
עירובין ושם הם נעלמו .ולעומת זאת היו כאלו
שלמדו את כל הש"ס חוץ ממסכת עירובין...
מה בסה"כ ההבדל ביניהם?? זה שמע בקול הבן
החכם והיה עסוק בלהתחיל עם כל המרץ ...וזה
שמע בקול הבן הרשע שעייף אותו לגמרי והכביד
את לבו כפרעה בשעתו ש"לא יעיז" להתלהב
מהדף החדש של מסכת פסחים ..אז זהו שלא! אל
תשמע בקולו .הוא רשע! הוא לא הגון!
--את הבן התם והשאינו יודע לשאול נשאיר
להזדמנות אחרת...
כעת בא נעשה סקירה קצרה על מסכת פסחים-
המתוקה מדבש ...רק לקרא את מפת הדרכים
מלמעלה!!! אז דבר ראשון :טוב לדעת שחלק
מהראשונים מחלקים את מסכת פסחים לשני
חלקים!!! פסח ראשון ופסח שני ...וזה תמיד
טוב ...תמיד טוב להפריט כמה שיותר ...תמיד טוב
לספק כמה שיותר נקודות יציאה וכניסה ...אז
ככה:
כידוע :מסכת פסחים מתחלקת לשני חלקים
מאוד מוגדרים ...יש את החלק הראשון שמדבר
על פסח שלנו ...פסח של חמץ ומצה ובדיקת
חמץ ..ויש את החלק השני של קדשים ...של קרבן
פסח ...כן ...סו"ס אנחנו מגיעים לקדשים ...הוי...
כמה התגעגענו לקדשים( ...מתחילת מסכת ברכות ועד
עכשיו ,אפשר לספור על יד אחת את הדפים שעסקו
בקדשים )...אז כפי שסיכמנו :עכשיו המשימה

שעומדת לנו מול העיניים זה פסח ראשון!! שזה
בסה"כ חמישים ושבעה דפים (עד פרק תמיד נשחט
דף נח !!!).מדובר בסה"כ בפחות מחודשיים...
שמעת??? אנחנו מדברים פה על חיזוק לא
ארוך!!! משימה של חודשיים!!! וכמובן!!!! כבר
מעכשיו מתכוננים לחגיגות חצי הקדנציה ה' שבט
התשפ"א!!! שאז אנחנו מסיימים פרק מקום
שנהגו ...ואז עושים משהו ...נא להשאיר את
התאריך הזה פנוי ...מה בדיוק יהיה בתאריך
הזה?? איך נחגוג אותו?? סוד!!! זה הרבצען
והבנות ישקדו על איזה תכנית ...הם יחליטו אם

זה הולך להיות הפתעה או לא ...אבל מה שבטוח
התאריך הזה חייב להיות רשום על המקרר!! כל אחד
מהילדים צריך לזכור שיש כזה תאריך!!!! (כבר דובר על
זה במסכתות הקודמות ...זה שיטה של "שימוש בקטינים"!! אין לך
מושג איך זה עובד)...

--ובכן :אנחנו מתחילים ...לשם שינוי מסכת פסחים
דווקא מתחילה על אש נמוכה ...סוגיות קלות( ...לעומת
מסכתות אחרות שהסוגייה הקשה ביותר במסכת הם המשנה
הראשונה )...ואז מגיעים לדף ט' ...מדובר בסוגיה

מתוקה מדבש ...אמנם השם שלה קצת פחות נחמד...
סוגיה דחולדה!!! מדובר באחת הסוגיות הכי
ישיבתיות שיש בה המון המון רייעד והמון מושגי יסוד
בש"ס ...אבל זה לא מלחיץ ...זה עדיין לא קשה!! אבל
חכה חכה!!!!
כעת אני לא יכול להסתיר ממך ...אדרבה ...אני מכין
אותך מראש :כעת מגיעים שבעה דפים -מדף י"ד ועד
דף כ' ,שאני מכין אותך!!! זו אחת מהסוגיות הקשות
ביותר בש"ס ...המושג שנקרא סוגיית "רבי חנינא סגן
הכהנים"!!! שלא תגיד שלא אמרתי!! ואני ממליץ
בחום :אם אתה עובד ...קח כבר עכשיו חופשה בשבוע
הזה!!!! ואם אשתך עובדת ...אז שהיא תקח חופשה...
כי בשביל להבין את הסוגיה הזו צריך להשקיע ...ו ..ו...
וכדאי!!! לכן אני מכין אותך לזה לטוב ו-למוטב ...מי
שמגיע לסוגיה הזו ערוך עם נכונות להפשיל שרוולים
ולהסתער על הדפים האלו ולהבין אותם גמ' רש"י
בכל מחיר ...זה ...זה נכסי דלא ניידי!! (רוב המושגים
החשובים של סדר טהרות שתולים ושזורים בתוך הדפים האלו)

וזה מתוק מדבש למי שמשקיע בזה!! אני יכול להעיד
באופן אישי שליויתי בחור כשרוני אבל לא היה לו
טעם בלימוד גמ' ...ופתאום הוא קיבל טעם בלימוד...
והוא העיד בפני שזה קרה לו לא פחות ולא יותר
בדפים האלו!!! אתה שואל למה?? אני לא עונה...
תנסה גם אתה ואז תבין ...אז שוב :קל זה לא!!! אבל
זה גישמאק עצום למי שמוכן להשקיע ולהסתער על
הסוגיה מתוך נכונות להבין אותה...
ומאידך גיסא!!! לצד השני ...מי שאין לו את הזמן ואת
היכולת להשקיע בדפים האלו ...אז נא לא להיבהל...
לא להיכנס למשבר מהסוגיה הזו ..אל תחשוב שחזרנו
לעירובין ...זה בסה"כ שבע דפים ...תוך שבוע זה
עובר!!! אגב :עוד הערה אחת אחרונה בהקשר לדפים
האלו :בהשגחה פרטית מיוחדת ...הלימוד של השבעה
דפים האלו יוצא ממש בערב חנוכה!! ואין לך הכנה
לחנוכה כמו הדפים האלו ...למי שיודע ...הסוגיה של
חנוכה זה לאו דווקא דף כ"א כ"ב כ"ג בשבת שאת זה
כולם מכירים ...אדרבה ...הסוגיות העיקריות של עניין
החנוכה זה סביב כהניך הקדושים שהפכו את העולם
בשביל להשיג שמן בטהרה ...אם היה צריך נס פך
השמן במשך שמונה ימים זה רק בגלל שארך להם
שבעה ימים "ללמוד" את הסוגיה של "רבי חנינא סגן
הכהנים "...בקיצור :חנוכה זה חג של סדר טהרות!!!
ואין לך סוגיה שמתאימה להכנה רבה דחנוכה כמו
להקיף בה ולהגיע אליה עם ר' חנינא סגן הכהנים...
ע"י כהניך הקדושים.
--זהו ...סיימנו את פרק ראשון של פסחים ...כעת ביום
השני של חנוכה אנחנו מתחילים את הפרק השני-
פרק כל שעה ...מדובר בפרק מאוד מגוון ומעניין ...גם
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הוא מתחיל עם סוגיה שמשתרעת על שבע דפים...
אבל נא לא להשוות ...זה הרבה הרבה יותר קל...
וגם סוגיה מאוד רחבה ומעניינת ...הגמ' סוקרת
את כל איסורי אכילה ואיסורי הנאה שיש בתורה...
(אגב :יש למעלה משלושים איסורי אכילה בתורה) ללמוד
את הסוגיה הזו ...זה ממש לקבל טיסה בשמי
התורה ...לקבל מפה נרחבת ומושגים כללים שלא
יזיקו לנו ...את כל ימי החנוכה אנחנו נבלה בדפים
האלו...
יש כאלו שמאיימים בסגר בחנוכה ...אני לא יודע
אם יהיה סגר או לא יהיה ...אני יודע דבר אחד :מי
שילמד את הדפים האלו בחנוכה הוא יטייל בכל
הש"ס ...בכל העולם כולו ...הוא האחרון שיהיה
בסגר...
מוצאי חנוכה!!! מתחילים את החורף ...ואנחנו
אוחזים כבר בדף כ"ח ....כעת מתחילים להתכונן
בפועל ובאינטנסיביות לקראת חג הפסח ...כן...
מדף כ"ח ועד דף מ"ב ...כאן מתחילים הסוגיות
הרשמיות של הלכות פסח!! אם זה חמץ שעבר
עליו הפסח ,ואם זה מצה שמורה ודיני מרור וכו',...
כאן מומלץ במקביל להשקיע בלימוד הלכות
פסח!! הלכות פסח זה נתח מכובד במשנה ברורה
שכדאי פעם אחת לשזוף את העין בו (ולא רק בסימן
תע"ב תע"ג וכו')!! גם בסוגיות האלו כמובן יש מידי
פעם נגיעות של זרעים ...וחושן משפט ...וגם טיפה
טהרות ...אבל זה קל ...מעניין ...מגוון ...כל בוקר זו
סוגיה אחרת ...גם אם החסרת אתמול ...אתה יכול
להגיע מחר בשקט ומאוד מהר אתה תהיה
בעניינים...
וכעת אנחנו ממשיכים לפרק שלישי -אלו עוברין...
גם פרק זה מתחיל בהלכות פסח ...וכעת!!!! מי
שעד עכשיו היה עקבי ונאמן לדפים התובעניים
של מסכת פסחים ...כעת מגיע לו קצת הרפייה...
ומדף מ"ט ועד נ"ח יש דפים של אגדה ...ושם מגיע
פרק מקום שנהגו שעוסק בכל מיני דברים
מעניינים ...כדי לצבור כוחות לקראת המחצית
השניה...
אבל כפי שסיכמנו אנחנו נעצור כאן!!! הגיע ה'
בשבט ...אם הגענו עד הלום ...אנחנו מציינים
בסיפוק שסיימנו את פסח ראשון!!!! כעת כפי
שסיכמנו לא מדלגים על היום הזה!!!! ביום הזה
צריך מפגן תמיכה ...מפגן של שמחה על "חסל
סידור פסח ראשון כהלכתו ככל משפטו וסידורו...
כאשר זכינו לסיים אותו ...כן נזכה בעזה"ש
להתחיל את החלק השני ...שכולם מחכים לו ...את
החלק של הקדשים של קרבן פסח וכו' ...ובעזה"ש
מי יתן שנזכה לראות בבנין אפיריון ...ואז החלק
השני של מסכת פסחים יהיה הלכה למעשה ...ולא
רק בקרוב ממש ...מה שבטוח :תורה מגנא
ומצלא!! החורף לפנינו ...ואף אחד לא באמת יודע
מה הוא טומן בחובו ..האם יהיה פה חיסון או לא??
האם תהיה פה התפרצות או לא??? מה שבטוח...
מסכת פסחים מגנא ומצלא ...ופסח ה' על הפתח
ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף ...הלימוד
מעורר את הזמן ...ויתן ה' שנזכה עוד השנה לומר
לפניו שירה חדשה הללוי-ה.
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בקרוב ממש

האם צריך לאהוב אוכל??

שמאי בית דין בעבודה סביב השעון אודות שומת נזקי הקורונה...
סו"ס הקורונה מאחורינו ...זאת לאחר שכל אנשי המעמד שמפוזרים בכל תפוצות ישראל נזעקו בקריאת חירום והחליטו לעלות
יחד לבית חיינו ולזעוק ולקרוע את השמים עד שתתבטל רוע הגזירה ...ואכן בין האולם והמזבח בכו הכהנים משרתי ה' ואמרו
חוסה ה' על עמך ...ואז שמע ה' את תפילתם ויקנא ה' לארצו ויחמול על עמו וייעתר להם ...אבל כעת!!! ככלות הכל ...אחרי שזה
מאחורינו ...כעת כל בתי הדינין די בכל אתר ואתר בהיערכות לקראת פתיחת מאות אם לא אלפי הדיני תורה של דין "חובל
בחבירו"...
כן ...בישוב שלנו היתה התפרצות גדולה ...נזקים גדולים נגרמו להרבה מאנשי עירנו ..גם הוצאות רפואיות וגם סבל גופני רב
עבר כאן בין התושבים ...והגיע הזמן לעשות דין!!! אם יש דין למטה אין דין למעלה!!! הסנהדרי קטנה של כ"ג דעירנו התכנסה...
בררו והתייעצו עם מומחי הרפואה והנוגעים בדבר ...לאחמ"כ עמדו למנין והמסקנה שעלתה בבי"ד היתה כדלהלן :א .חולה
מאומת שנכנס לבית הכנסת בשאט נפש מתוך ידיעה שהוא מדביק אחרים הרי הוא בגדר חובל בחבירו וחייב בחמשה דברים:
נזק צער ריפוי שבת ובושת!!!! ב .לעומת זאת מי שהיה רק צריך בידוד ועדיין לא הרגיש תסמינים והוא יצא מהבידוד והזיק...
הרי הוא חייב רק בנזק כדין מזיק בשוגג ...ואילו מי שלא ידע בכלל שהוא חולה הרי הוא פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמים...
(לא בטוח שזה נכון ...יתכן שלא ...עכ"פ זו המסקנה של סנהדרי קטנה דעירנו )...אם יש לך השגות על הפסק של הסנהדרין שלנו ...זכותך ללכת
ולערער בבית דין של הר הבית ומשם לבית דין של העזרה ומשם להגיע עד לשכת הגזית ...אבל כעת!!! בשלב זה עדיין לא הגיע
הוראה רשמית מלשכת הגזית וממילא כעת בשלב זה יש זכות לכל בית דין לפסוק ...סו"ס מדובר פה בדיני ממונות שאפילו בית
דין של שלשה יכולים לפסוק בו ...כ"ש סנהדרי קטנה( ...רק בדיני נפשות צריך ללכת לבית דין הגדול ...ב"ה בעיירה שלנו לא הגיעו לזה ...אבל
בעיירה השניה היה מקרה מוות ...ושם באמת היו צריכים להעלות את השאלה לבית דין הגדול )..ככל הנראה בחג הפסח הקרוב ...כשנעלה
לירושלים ...שם כנראה יעודכנו המסקנות הסופיות של לשכת הגזית מול הדייני גזרות שבירושלים בהגדרת החיובית לשעבר
והקנסות להבא ...אבל לעת עתה הפסק של בית דין תקף וקיים...
---

ובכן :הסיפור המוכר ...ר' חצק'ל עמד והודה בבית דין שביום פלוני הוא השתעל שיעול יבש ...לא הרגיש טעם וריח ...והיה לו
חום למעלה מ ...83-ובכל זאת הוא יצא לבית הכנסת ושם הוא הדביק ב"גירי דיליה" ארבעה אנשים הסמוכים אליו!!!! את
פייביש העגלון ...ואת געציל הבלן ...ואת ר' זנויל ראש הקהל ...וגם את יענקלה בן השתים עשרה ...ארבעתם הופיעו בבית דין...
ספרא דדיינא של בית דין נכנס לתמונה ...ולקח כל אחד לחדר והתחיל לתחקר אותו :פייביש נכנס ראשון לחדר ...וכעת התחיל
השאלון:
פייביש :האם קרה לך נזק בלתי הפיך כתוצאה מהקורונה?? פייביש חשב וחשב ...ובסוף אמר :לא!!! ברוך ה' לא ידוע לי על
משהו בלתי הפיך ...כשסיימתי את זה סיימתי לגמרי ...אני כבר לא מרגיש שום שאריות ...אז אפשר לסמן איקס על נזק!!! נזק
לא היה כאן!! (נזק זה משהו בלתי הפיך כמו קטע את ידו וכו') כעת נעבור לצער ...פייביש :אני מבין שעברו עליך כמה ימים קשים...
הרגשת גרוע ...שכבת במיטה ...השתעלת ...חולשה גדולה ...כאבי בטן ...שרירים ...תגיד לי פייביש :אם הייתי מארגן לך חפיסת
כדורי הרגעה מיוחדים לתסמיני קורונה ...שהיית יכול לעבור את כל הקורונה הזו בלי להרגיש שום תופעות לוואי ...לא כאב בטן
ולא כאב שרירים ...כמה היית מוכן לשלם על הכדור הזה?? פייביש התחיל לשבור את הראש ...לא יודע ...יש לכם שאלות יותר
מידי קשות ...להגיד כמה הייתי מוכן לשלם??? זו שאלה קשה מידי ...לא היתה ברירה ...פייביש קרא לאשתו בילא ...היא זוכרת
יותר טוב מה היה ...ובכן :מה בילא?? כמה בעלך סבל?? מה היית מוכנה לעשות כדי להקטין את מעגל הכאב?? בילא נזעקה...
פייביש ...אתה לא זוכר?? באותם שלושה ימים טפסת על הקירות ...הראש שלך התפוצץ מכאבים ...רציתי קצת לשמח אותך
ובאתי לבשר לך שהאתון שלנו ילדה את העייר השני ...וכעסת עלי ואמרת לי :לא מעניין אותי עכשיו ...אני מוכן לערוף גם את
הראש שלו או לתת אותו לכהן ...העיקר שיתפלל לה' שיפדה אותי מהסבל שעובר עלי ביומיים האחרונים ...בטח -טענה בילא...
אני כבר שקלתי ברצינות להגיע לרופא הכפר ולשחד אותו באחד חמור לובי קטן יחד עם האוכף ...העיקר שיעשה שמיניות
באויר וירקח לך סממנים מיוחדים שמשככי כאבים ...השמאי של בית דין נכנס לתמונה ...בירר את הרקע הכללי של פייביש...
מה מצבו הכלכלי ...אבל אחרי כל הבירורים התברר שחצקל פטור כי הוא הודה מעצמו ולא היו עדים וצער מסווג לקנס שאם
מודה פטור מלשלם...
הלאה ...סיימנו עם נזק ועם צער ...כעת נעבור לריפוי!!!! כעת ספרא דדיינא ביקש מפייביש שיגיש לו את הטפסים ...מה כתוב
במכתב שחרור של בית החולים ...אני רואה שהובהלת באמבולנס ...רגע ...זה היה מוצדק?? כן ...אני רואה שקופ"ח נותנת כיסוי
לאמבולנס ...זה אומר שזה היה נצרך ...טוב ...כעת ר' חצקל יצטרך להסדיר את התשלום של האמבולנס מול הקופ"ח במסגרת
התשלום השלישי הנקרא ריפוי!!! הלאה ...אני רואה שהוצרכת לרכוש מכשיר חמצן בהשתתפות בסך  ...₪055את זה גם יצטרך
לשלם ר' חצקל ...וכעת אני רואה שהיית בבית חולים שלוש ימי אישפוז!!! אמנם הקופ"ח מבטחת את זה ...אבל ר' חצקל יצטרך
להסדיר את זה מול הקופ"ח( ..אם יש לו ביטוח זה כבר סיפור שלו ...אבל ע"פ תורה הוא חייב לשלם) אבל רגע ...לפתע פייביש נזכר ...אני כעת
נזכר שלאחר יום וחצי כבר רצו לשחרר אותי ...אבל אני סרבתי!! רציתי להישאר לייתר בטחון ...אז הסכימו לי ...השמאי נכנס
שוב לתמונה ...התקשר לבית החולים ...הצליב נתונים מול הנתונים ששמורים אצלם ...ואכן התברר שהמטופל כבר יכל
להשתחרר לאחר מעקב של שתים עשרה שעות ...וע"פ בקשתו הוא התעכב ...אם ככה :העלות הזו יורדת מאדון חצקל( ...אבל
רגע ...כעת הגיע תורו של ר' חצקל התערב ..סליחה פייביש ...אתה החלטת ללכת לבית חולים ...זה בעיה שלך ...אם היית מבקש ממני שארפא אותך הייתי שולח
אותך לגמ"ח חסדי עמרם ...היו מגיעים אליך עד הבית ולא היו גובים ממך  0055שקל על יום אשפוז ...טענה!!! כעת בוחנים בבי"ד את הטענה של ר' חצקל...
סו"ס פייביש עדיין נותן אימון במערכת הבריאות וטוען שזה היה חוסר אחריות מצידו להישאר בבית )...סו"ס לאחר בירור מתיש סיימנו את הנושא

של ריפוי ...וכעת הגענו לתשלום העיקרי :שבת!!!! אוי אוי אוי ..פייביש היה מרותק לבית גם כחולה וגם כמבודד במשך
שבועיים ימים ...שבועיים שהוא לא יצא עם הכרכרה ...גם את זה ר' חצקל יצטרך לשלם ...כמובן לא תשלום מלא של נסיעות!!!
אבל לכה"פ שמים את פייביש כאילו הוא שומר קישואים ...ומה עם בושת??? אוהו ...שלא תדע ...פייביש עבר שתי בידודים!!
בידוד אחד של קורונה ...ואח"כ הוא עבר בידוד חברתי ...כולם האשימו אותו שהוא גרר אותם לבידוד ...שהרי ארכו כמה ימים
עד שהוא ידע שהוא חולה ולבנתיים הוא הכניס הרבה מאוד אנשים לבידוד ...כולם התייחסו אליו כמפיץ מחלות ...והוא
ומשפחתו עברו תקופה מאוד לא נעימה ...גם את זה השמאי יצטרך לבדוק!!! אבל כעת מתעוררת שאלה כללית :מי אמר
שחצקל צריך לשלם על המידות רעות של המבוי כולו( ?...מסתמא שלא) מה שבטוח בימים האלו תפקיד השמאי מטעם הבית
דין עובד סביב השעון ...ומה עוד ברור?? שבזמן שהיו בית דין סמוכים כל אחד שחבל בחבירו היה צריך לשלם נזק צער ריפוי
שבת ובושת ...ולא היו מרחמים בדין ...והיום חסר לנו הדין הזה ...אנחנו זקוקים לעוד קצת דין למטה שיעורר רחמים למעלה...

האם שמעת פעם על צדיק שאוהב אוכל?? בחיים
לא!! אבל יצחק אוהב מטעמים ...יש לו טעם מיוחד
באוכל ...ורבקה אומרת ליעקב ...אל תדאג ...אני
אכין לאבא מטעמים בדיוק כמו שהוא אוהב...
רבש"ע :בדיוק יצחק אבינו ...השרף הקדוש ...עולה
תמימה ..כולו כליל לה' ...בדיוק הוא אוהב אוכל
ועוד התורה מזכירה את זה כאילו מדובר באיזה
מצוה???
והתשובה היא ברורה:
יצחק אבינו מחדש לנו :שמוכרחים לאהוב!!!
הרי בינינו ...אם אני הייתי במקומו של יצחק אבינו
ולא היה לי טעם באוכל ...הייתי מרוצה עד לב
השמים ...תחשוב :אני כבר בלאו הכי מתנזר מכל
תענוגי העולם הזה ואני לא נהנה מהעולם הזה אפילו
באצבע קטנה (כפי שסיכמנו שאני יצחק )...אז אם
אני כבר כזה ..אז במקום להתמודד כל היום מול
תאוות אכילה ...כל הזמן להתגרות ...כל הזמן
להיאבק מול הגוף שכל הזמן מתאווה ולהילחם בו...
אם לא היה לי שום טעם באוכל ...איזה יופי...
חסכתי מלחמות עולם ...ברגע שאין לי טעם
באוכל ...אז מה שאני צריך לאכול אני אוכל כי אני
חייב ...והשאר אין לי שום מאבק עם עצמי (יש המון
אנשים שצריכים לעשות דייאטה והיו מוכנים לשלם
כסף בשביל שיורידו להם את התיאבון שמעמיד
אותם מול מאבקים בלתי פוסקים)...
אז זהו שלא!!! יצחק מלמד אותנו שאם צריך
לאכול ...חייבים לאהוב את האוכל!!! זה חייב להיות
טעים ...חייב להיות חיבור של טעם ושייכות
לאוכל ...אחרת זה ...זה לא!!!
ההראיה :שבורא עולם שזן את העולם כולו בטובו...
הרי הוא עשה את זה בחן בחסד וברחמים ...הסיבה
שהקב"ה ברא מזון טעים ...יפה ...עם חן וחסד
ורחמים ...זה לא רק בגלל שהקב"ה מלא חסד
ורחמים ...אלא בגלל שזה חלק מכללי התזונה...
צריך לאהוב את מה שאוכלים!!! ואם ליצחק אין
שום שום תאוות אכילה ...אז אין ברירה ...צריך
לעבוד על זה ..ויצחק עובד על זה קשה ...עושה כל
מה שהוא יכול כדי לייצר שייכות של "חביב" בברכת
הנהנין ...ליצור איזשהו טעם ערב באוכל ...והרבצען
רבקה שותפה פעילה במאבק והיא מבשלת לו כל
מיני סוגי מטעמים בניסוי וטעייה עד שהיא מצליחה
לקלוע לטעם הערב שמצליח קצת ליהנות את הגופו
הזך והקדוש של יצחק אבינו ...ושוב!!! שלא יהיו
טעויות!!! אחרי שיש כבר טעם באוכל ...ואחרי
שתאוות אכילה מתחילה לעבוד שעות נוספות...
כעת כבר צריך להתגבר ולהתנזר ונדרש מאיתנו
קדש עצמך במותר לך ...אבל זה רק אחרי שכבר
יש!! יש תאוות אכילה ...אבל אם אין ...צריך לייצר
את זה...
השאלה היא :באמת למה?? למה צריך לאהוב את
האוכל???
התשובה היא :יצחק הוא עמוד הדין והגבורה...
גבורה במילים מודרניות זה גם פרקטיקה ...יצחק
פונה אלינו בשם הפרקטיקה ואומר :בן אדם לא
עשוי מאבן!! בן אדם הוא יצור חי והוא מוכרח
להיות מחובר למה שהוא עושה ...יש גבול כמה בן
אדם מסוגל לעשות משהו שהוא בכלל לא אוהב...
כן ...נדרש מאיתנו לעשות ולפעול גם כשאנחנו לא
אוהבים וגם כשלא מתאים לנו ...אבל גם!!! לא רק!!!
אדם לא יכול על בסיס קבע לעשות משהו שהוא לא
אוהב ...אם בן אדם יעשה משהו שהוא לא אוהב...
יום אחד הוא יפסיק!!! הבטריה תגמר והוא יפסיק!!
ולדאבוננו הרב יש לנו על זה רבבות מצבות מהלכות
שמעידות באלם קול על אמיתות התפיסה הזו...
אנא ...מצווה לפרסם את המידע הזה!!! להעביר
אותו לנוגעים בדבר ...לאלו שמבינים את זה מאוחר
מידי ודו"ק

אדוני :זה (לא) העסק שלך!!!

“
בפתח הגיליון ראינו נקודה אחת איך יצחק אבינו מלמד אותנו לעבוד את ה' ממקום של
גבולות ...הדוגמא הראשונה היתה איך מתאימים את אהבת ישראל לגבולות המציאות...
לתת לכל אחד את הרחוב שלו ...כעת נעבור לנקודה נוספת וחשובה לא פחות!!!
יצחק אבינו מלמד אותנו את המושג ששמו "זה לא העסק שלך"!!!!
הרי הבאר הראשונה שעבדי יצחק חפרו ...יצחק עזב אותה ...למה?? כי התעשקו עמו ...נו...
אז מה? אז מה והתעשקו? לכן צריך לעזוב אותה?
התשובה היא :כן!!! אצל יצחק אבינו אין געשעפט ..אין עסקים ...אין כזה דבר שכמה
אנשים בוחשים יחד בקלחת אחת ...יצחק זה עמוד העבודה ...ובעבודת ה' כל אחד מוכרח
לדעת מה העסק שלו!!! ועוד יותר מזה לדעת מה לא העסק שלו!!! אם שמת לב :בעבודת
הלויים יש שוערים ומשוררים ...הכל טוב ויפה ...הדבר היחיד שלא טוב ויפה זה ברגע
שמשורר שיער שהוא פתאום חייב מיתה!!! הקו האדום היחיד שלוי צריך לפחד על העור
שלו זה ...זה ברגע שהוא מתחיל לעשות גשעפט ...לעשות החלפות ...בא נעשה עסק...
אתה תהיה היום משורר ואני אהיה במקומך שוער ...זה לא!! זה לא בא בחשבון!!! כל דבר
אחר לא נורא ...אם תהיה זייפן בשירה ...אם תהיה שלעפער כשאתה עומד בשער ...זה לא
נורא ...עם זה עוד נסתדר ...אבל ברגע שאתה מתחיל לערבב ...ואתה לא מספיק מה העסק
שלך ומה לא העסק שלך? כאן חייב מיתה!
ולמה??? למה זה כ"כ חמור??? מה כ"כ נורא ב"משורר ששיער"??
אז פעם באמת לא הצלחתי להבין למה זה כ"כ עקרוני ...על מה יצא הקצף ...מה בסה"כ
הוא עשה ...המשורר רצה פעם אחת לגוון ולהיות שוער ...לכן חייב מיתה??? אבל היום...
לאחר כמה שנים בחיי הנישואין אני לאט לאט מתחיל להבין ...אני פתאום קולט שחלק
עיקרי ממה שאני צריך לעשות בעבודת ה' ולא עושה ...נובע מזה ש ...שיש דברים שאני
לא מפנים ש ...ש ...שזה לא העסק שלי!!! (האם שמת לב מה אמרתי?? יש יהודים חלשים שהחסרון
שלהם בעבודת ה' נובע מזה שהם לא מספיק מחוברים ...לא מספיק מבינים שהעבודת ה' זה העסק שלהם ...את
זה אני מבין ...החידוש הגדול שהתחדש לי הוא ההיפך הגמור ...שמי שכבר כן מחובר לעבודת ה' ..יתכן שחלק
גדול מהחסרון שלו בעבודת ה' שלו נובע מאדרבה ...מזה שהוא לא מבין שיש דברים שזה לא העסק שלו!!!!)

לפניך כמה דוגמאות :יש בחיים כל מיני דברים שצריך לעשות ...מדובר בכל מיני
סיטואציות מורכבות שאנחנו פוגשים בחיים שלא צריך להיות גאון להבין מה רצון ה'
כעת ...אבל מממזה לא נעים לי ...ואני לא יודע מאיפה להתחיל ...ולא יודע מה להגיד...
ואני מסתבך עם זה ...הדוגמא שהכי עולה לי בראש ...זה שלא נדע ..קרוב משפחה
שהתברר ל"ע שהוא חולה .ופתאום כולם זזים לצד ונעלמים מהאופק ואפילו לא
מתקשרים לתמוך ולהתעניין( ....תופעה מוכרת) למה?? כי ...כי לא נעים ...וזה מאוד מביך כי
אתה נורא מסתבך ולא יודע מה צריך להגיד ואיך לברור את המילים ...אז מה עושים??
בורחים ...בא ניקח דוגמא נוספת שגם בחור ישיבה מכיר :כשחבר שלי התארס כולנו
הגענו בהרכב מלא לוורט ,לסנטוכה וכו' ...אבל חודש לאחמ"כ שהשידוך פתאום התבטל
כולנו פתאום נעלמנו מהזירה ...אף אחד לא העיז להתקשר כדי לתמוך ולהשתתף ...והרי
כל טיפש מבין שברגעים קשים של פירוק שידוך החבר צריך הרבה יותר תמיכה מאשר
ברגעים שמחים ..אז למה בדיוק כאן אנחנו נעלמים?? כי ...כי ...אנחנו מאוד נבוכים ולא
יודעים מה להגיד ...אז לכן מה? לכן אנחנו בורחים!!!!
וכן הלאה וכן הלאה ...בכל מיני סיטואציות בחיים ...שצריך אותך פה ואתה הרי יודע
שצריך ...אבל היות וזה מביך ולא נעים לי ..אז כל טוב...
אז פעם הייתי בטוח שזה סוג של יצר הרע ...היות ולא נעים לי ...לא בא לי ...לא מתחשק
לי ...לכן אני מתחמק מזה ...אבל זה לא נכון!!
אני בסה"כ עובד ה' ...ובעבודת ה' אני עושה כל מיני דברים שלא תמיד נחמדים לי ואני
עושה אותם ..אז למה בדברים האלו אני מתחמק?? התשובה היא :כי אני מרגיש יותר
מידי בעסק!!! אני תופס את העסק יותר מידי חזק!!! ממילא כשנופלת עלי משימה שאני
לא לגמרי יודע איך לעשות אותה ואיך לפתור את הבעיה ..אז אני מרגיש כמו איזה בעל
עסק שנפל עליו איזה דו"ח שהוא לא יודע איך לצאת מזה ...שאני כביכול מוכרח להצליח
לפתור את כל הבעיות ולטפל בבעיה .והיות וזה באמת גדול עלי ...אז אני בורח...
מתחמק ...ונעלם ממקומות שתכל'ס ה' רוצה שאני אהיה שם כי צריך אותי שם ...ובינינו...
זה קורה לנו הההמון!!! אז זהו שלא!!! יצחק אבינו מלמד אותנו ש-זה לא עסק שלך!!!
יש פה איזה סיטואציה שצריך אותך ??.צריך את התמיכה שלך?? צריך שאתה תהיה פה
בשביל לתמוך ...להשתתף ??...אז תהיה!!! אה ...אבל אני לא מוצא את המילים ...לא יודע
מה להגיד ...לא בטוח שאני אצליח לעזור ..מישהו ביקש ממך להצליח??? מישהו ציפה
ממך שתפתור בעיות?? זה לא עסק שלך!!! אתה צריך לעשות מה שכעת מוטל עליך!!
וכעת אתה צריך להיות פה!! להשתתף ..להושיט יד .להיות אוזן קשבת ...האם תצליח?
והאם יתברר שזה היה לעניין או לא?? זה לא עסק שלך!
(ואגב :במאמר המוסגר :זה הטעות הנצחית שלנו לאורך כל הדרך ...שאנחנו בטוחים שצריך אותנו בשביל לפתור
בעיות ...אז זהו שלא!!! על פי רוב צריך אותך בסה"כ בשביל להשתתף!!! להיות עם השני ברגעים הקשים או
השמחים שלו ...גם כשנראה לך שמישהו מתייעץ אותך ורוצה לדעת מה דעתך ...ע"פ רוב הוא בסה"כ רוצה
שתקשיב לו ודו"ק)

עוד דוגמא בנושא זה :כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו בשלב כזה שצריך לעשות צעד
משמעותי בחיים אבל תכל'ס ...הרבה מאיתנו פתאום נצמדים לרצפה לא מסוגלים לעשות את
הצעד הזה!!! אני לא מדבר על אנשים ספקניים שלא יודעים להחליט ...לא!! ברוב הפעמים
מדובר שאתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות ...אבל בכל זאת יש לך פחד לבצע את הצעד
הזה בפועל!!! איפה פה נקודת הטעות??? יצחק אבינו מצביע על הנקודה :בני היקר :הדבר
היחיד שצריך להטריד אותך בחיים זה מה צריך לעשות!!!! אחרי שהעברת את כל מכלול
השיקולים והגעת למסקנה שעל פי רצון ה' כך וכך זה מה שצריך לעשות ...מכאן ואילך מה
יהיה עם זה וזה ...זה לא עסק שלך!!!! העסק היחיד שצריך להטריד אותך זה מה רצון ה'!!!
אותו דבר בייחס לאנשים שמתקשים לקבל החלטה כי זה על חשבון מישהו( ...אם זה
שמוכרחים לעזוב מקום עבודה ויש חשש שמשהו שם יתפרק בגללי ...אם זה לעקור מקום דירה ומישהו לוקח
את זה ללב ...אם זה לתת תשובה שלילית בשידוך וזה עלול לגרום צער ועלבון לצד השני ...אם זה קשר לא
בריא בין חברים שמוכרחים לחתוך ולהפריד ביניהם ...או הדוגמא המצויה :חוסר התאמה בחברותא באופן שאי
אפשר להמשיך ככה )...ובכל הדברים האלו צריך לעשות שיקול דעת מאוד רציני ולשקול את
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הדברים עם כל המכלול ...ואם אחרי כל השיקול דעת הוכרע ללא כל ספק שעל
פי רצון ה' ככה צריך לעשות (לא רשות אלא חובה) אבל בכל זאת בשורה התחתונה...
הרגלים שלי נדבקות לרצפה ואין לי לב לעשות את הצעד הזה ...כי נקרע לי
הלב ...ומה יהיה עם זה ואיך זה יסתדר עם זה ...כאן צריך לדפוק על השלחן
ולהבין :אדוני :כל המחשבות האלו זה לא העסק שלך!!!! ואת המשפט הזה קשה
לנו להפנים ...וזה תוקע אותנו בעבודת ה' על ימין ועל שמאל ...אני באופן אישי
יכול להעיד שחודשים רבים נשרפו לי בחיים על דברים שידעתי בדיוק מה אני
צריך לעשות ...אבל נדבקתי לרצפה!!! כי אני רחמן "יותר" מהרבש"ע ...הוא יתברך
הורה לי לנתק קשר עם אותו חבר ואני רחמתי עליו יותר מהרבש"ע ...כאן יצחק
עמוד הדין והגבורה לוחש לך באוזן :אדוני ...זה לא עסק שלך!!!! העסק היחיד
שצריך להטריד אותך מה ה' רוצה ממך ...מה הלאה ..זה עסק של הרבש"ע...
(במאמר המוסגר :א חת הדוגמאות המעוותות לענ"ד ...אני מכיר אברך שמחתן את הבנות שלו
ומתחייב הרבה יותר ממה שהוא יכול ...וכשהוא נשאל איך תחזיר??? הוא ענה :זה לא עסק שלי!! ה'
יחזיר ...ואני חושב שהשכל הישר אומר ההיפך הגמור ...אם התחייבת כספים ותקעת לזר כפיך זה
עסק שלך ...אם יש לך חובות הרי זה לגמרי עסק שלך .כי אתה פה הלווה רשע ולא ישלם .אז מה
תעשה? אל תתחייב יותר ממה שאתה יכול ...אה ...איך הקב"ה יחתן את הבת שלי?? זה כבר לא עסק
שלך!!! תראה לי איפה כתוב שאדם צריך להתחייב יותר ממה שהוא יכול ...אין כזו חיה .רק מה? זה
תלוי אחד בשני ...מי שדוחף את עצמו לעסק שלא שייך לו ונדמה לו שמוטל עליו להתחייב יותר ממה
שהוא יכול ...מה הפלא שהתוצאה העקומה היא שהוא מתנער מהעסק שכן שייך לו ..מהתחייבויות
כספיות שהוא בעצמו התחייב והוא מתנער מזה)..

--ואותו דבר בדיוק לכיוון ההפוך לגמרי!!! יש לפעמים תופעות ממש חמורותשכככולם מבינים שצריך לזעזע את אמות הסיפים וצריך לדפוק על השלחן
ולצעוק גיוואלד ...אבל עובד ה' אמיתי יודע לזהות שנכון ...אתם צודקים .זה
באמת נורא ואיום ..חייבים לעשות משהו ...אבל רגע רגע ...חכה חכה ...מי אמר
שזה העסק שלי ? ! ? רוצה דוגמא?? עם ישראל מעונים וסובלים במצרים כבר 05
שנה ...הקב"ה פונה למשה לך תגאל את עם ישראל ...נו ...מה אתה אומר ...יש פה
מה לדון?? צריך לרוץ ולגאול את ישראל רגע אחד קודם ...אבל לא!!!! אבל
תתפלא לשמוע שמשה רבינו מסרב במשך שבוע ימים ...מה קרה? מה שייך בכלל
לסרב??? כן רבש"ע ...צריך לגאול את עם ישראל .אבל סו"ס יש לי אח גדול
שקוראים לו אהרן ...ואם אני גואלם של ישראל אז אני בא בגבולו ...אז אולי זה
לא העסק שלי!!! אתה קולט?? אם אנחנו היינו מעורבים בשיחה של הקב"ה עם
משה ...היינו מזדעזעים :משה רבינו ...יש לך פה עסק עם ששים ריבוא שסובלים
ומתענים במצרים ...ואתה עסוק בלא לקחת לאח שלך את השטעלע?? זה שיקול
בכלל??? אבל משה רבינו לא נבהל :זה שצריך לגאול את עם ישראל וזה דבר
הכי חשוב בעולם ...את זה אני יודע טוב מאוד!!!! אבל זה עדיין לא אומר שזה
העסק שלי!!! שמעת?? עדיין מי אמר שזה מוטל עלי??? אתה קולט?? בנקודה הזו
אנחנו מאוד מתבלבלים!!! לפעמים אנחנו עומדים מול כל מיני משימות מאוד
חשובות בהשקפה של האומה היהודית והעמדת הדת על תילה וכו' וכו' ...ומרוב
שאנחנו חדורי עיקרון בחשיבות העניין אנחנו יוצאים בדהרה קדימה ויורים ללא
הבחנה ...הההלו ...חכה ...כשאתה ניגש לעשות משהו ...לא מספיק לברר שזה נורא
חשוב ועקרוני ואמיתי!!! צריך לברר עוד דבר ...האם זה העסק שלי!!! יתכן שזה
מאוד חשוב אבל ...אבל זה לא העסק שלך...
זה מדגם של שני הדברים שיצחק עמוד הגבורה והגבולות מלמד אותנו:
גם אם הבנת שצריך לעשות משהו ...עדיין לא בטוח שזה העסק שלך!!!
אבל אחרי שכבר הבנת שזה תפקידך בעבודת ה' ...קום ועשה ...אה ...אבל מה
יהיה? ואיך? ולאיפה זה יתפתח?? זה לא העסק שלך!!!
 --זו העבודה של יצחק שכ"כ משלימה את העבודה של אברהם...אברהם זה הרי ההיפך הגמור ...כל העבודה של אברהם אבינו זה כן להכניס את
עצמו לעסק ...כל ההבדל בין אברהם אבינו לנח ...ש-נח לא מתערב לרבש"ע
בעסקים ..אם הרבש"ע רוצה לעשות מבול זה לא העסק שלי ...ואילו אברהם
אבינו כן מתערב לקב"ה ...כן מביע ואכפתיות ושותפות כמו בן זוג אמיתי..
רבש"ע :אכפת לי ממך!!! אכפת לי שלא תשחית את מעשי ידיך ..וכל המהות של
יהודי זה אכפתיות ...איכפת לי מכבוד שמים ...איכפת לי מכבוד התורה ולומדיה...
זה אברהם!!! אברהם כן בעסק והקב"ה כורת איתו ברית ובאמת מכניס אותו
עמוק לעסק ...אבל כאן מגיע יצחק ומציג את הצד ההפוך לגמרי!!!!
כן ...אתה בעסק ...אבל!!!!!! גם אחרי שאתה בעסק של עבודת ה' ...אתה תמיד
צריך לזכור את השם שד-י!!! סטופ!!! צריך לדעת איפה לעצור ולהבין שלא כל
דבר הוא העסק שלך!!! אומר לנו יצחק :גם אבא שלי ...כשהוא נאלץ לשלוח את
ישמעאל מהבית ...וירע לאברהם מאוד על אודות בנו ...מה אמר לו הקב"ה?? אל
ירע בעיניך על הנער ועל אמתך ...אל תקח ללב!!! זה לא עסק שלך!!! אתה עשית
מצידך מה שיכולת ..מכאן ואילך זה כבר עניין שלי ...לישמעאל יש את השליחות
שלו בעולם ...הוא צריך לעבור מה שהוא צריך לעבור ...וממילא אל ירע בעיניך...
העיקר אתה עשית את כל מה שמוטל עליך בייחס אליו!! זה העסק שלך! זאת
אומרת :גם אחרי שאתה בעסק ...יש שלב שנקרא אני קל שד-י!! די לי בעולמי!!!
עצור כאן!! יש שלב מסוים שזה לא העסק שלך( ...אגב :לא שזה לא העסק שלי...
אדרבה ...העסק שלי פה הוא לכבד את הקב"ה ולתת לו לנהל את העסק) זו המשבצת של
יצחק ...ואם תשים לב :כשרבקה מצווה את יעקב שיגנוב את הברכות ...יעקב
נבהל מאוד ...אולי ימושני אבי ...והבאתי עלי ברכה ולא קללה ...מה עונה לו
רבקה?? זה בסדר ..אני מכירה את יצחק!!! אצל יצחק אין פתאום שליפות ...אם
יצחק יגלה שרימית אותו הוא לא פתאום יקלל אותך ...כי זה לא עסק שלו!! הוא
מיד יפטיר :גם ברוך יהיה ...זה יצחק!!! יצחק עמוד הגבורה מלמד אותנו להתמקד
בשליחות שמוטלת עלינו אבל רק על זה!! אין גשעפט ...אין בחישות בקלחת...
הנני!! ישר לנקודה...
---

