
לי בסלון ה יושב  אני  בוקר.  5:15 לפנות  שעה 
תפילת  לפני  היומי,  הדף  את  וגומר  ביתי 
שחרית כוותיקין. כוס הקפה טורקי נסך בי כוחות 
רעננים וצלילות דעת, להבין את הדף טוב יותר. 
מתיקות התורה מורגשת אצלי יותר כשאני לומד 
לגמרי  נראית  התפילה  גם  הבוקר.  על  הדף  את 

אחרת, טעמו וראו.

קלילות  דפיקות  שומע  אני  פתאום 
על הדלת הראשית, מי מסוגל לדפוק 
בשעה מוקדמת כזו ? או שאני טועה 
במיטתו  לו  מתהפך  מילדי  ואחד 

החורקת?
אני מתקרב ושומע שוב. כן הטפיפות 
מתחשב  הדופק   - הדלת  מכיוון 
גנב  שהוא  או  מצידו...  יפה  בשעה, 
טיפוס  אני  קרבנו...  בדיקת  באמצע 
מציץ  אני  בטחון"  "ליתר  אך  אמיץ. 
דרך ה"קּוֶקר" ורואה מול עיני, מגבעת 
)צריך  ברורה.  לא  ודמות  שחורה 
לתקן את האור במדרגות...( המגבעת 

מרגיעה אותי ואני פותח.
בחור  עומד  לפני  ברגליו.  הרוג  בא 
צעיר, נשען על קביים. רגל אחת כולה 
מגובסת וראשו חבוש בתחבושות, חוץ 
מפה ועין שמציצים, מפצועי תשע"א. 
אני ממהר להכניסו פנימה ולהגיש לו 
ומה  הוא הפצוע  מי  כולי תמה  כסא. 
שטעה  זה  לא  אם  אלי,  אותו  הביא 
 1 מס'  האורטופד  ובכתובת,  בשעה 

בארץ, גר בבנין ממול.
-מי אתה ומה רצונך?

על  סליחה  אבקש  צביון.  קּוִתי  -שמי 
השעה המוקדמת, אם יוכל הרב לשמוע אותי.

החיים  מחייה  ברוך  יאומן!  לא  צביון?  קּוִתי 
יהבך  ולא  לן  דיהבך  רחמנא  "בריך  והמתים. 

לעפרא"! מה אוכל לעזור לך, צדיק שלי?
לעכל את מה שעיני  אני מנסה  דיבור  כדי  ותוך 
רואות. קּוִתי צביון תלמיד הישיבה בה אני משמש 
כמשגיח, כאן על שתי רגליו ושני קביו, מול עיני. 
שלפני  הישיבה,  של  ה"צ'יקבער"  צביון  קּוִתי 
שבועיים עבר תאונת דרכים קשה באחד מפיתולי 
כביש 482 בואכה נהריה, באמצע הזמן. הוא שכב 
יומיים ללא הכרה באיכילוב. גם כאשר התעורר, 
בקשו הוריו מצות הישיבה והחברים שלא לבקרו, 
את  לבייש  ובכדי שלא  יתר.  להתרגשות  מחשש 
מי שאין לו גמ' ואין לו רישיון...רק להתפלל עליו 

מרחוק יקותיאל בן דינה לאה. והנה הוא כאן יושב 
ממולי חלוש, חיוור כצבע התחבושות שעליו, לא 

להכיר.
הרי  חולים?  ביקור  בך מצות  כדי שנקיים  הגעת 
על  היא  המצווה  אליך.  בא  הייתי  אחד  בטלפון 
הבריאים! ובכלל איך שחררו אותך מבית חולים 

בכזה מצב?!
רשות  ללא  חולים  מבית  ברחתי  הרב! 
)היפראקטיבי...( לזמן קצר, רק כדי לספר לרב את 
שהרב  אבקש  למחלקה.  ולחזור  עלי  שעבר  מה 
ישמע אותי. )אני רואה שוותיקין כבר לא אתפלל 

היום, עוסק במצווה פטור מן המצווה(.
כולי אוזן, אני שומע כל מילה. רק אכין לך קפה 

תוך כדי דיבור.
שכולה  טלית  שאינני  ויודע  אותי  מכיר  הרב   -
תכלת.... )מפני כבודו של הפצוע אני לא מהנהן 
בראשי, אך במוחי חולפים במרוצה כל ה"תאונות 

דרכים" שהיה לתכשיט הזה עם צוות הישיבה(.
בתקופה האחרונה עברתי "משבר" והרגשתי חייב 
בחורים   – לי  אומר  )וליבי  לאוורור.  קצת  לצאת 

בחורים  אך  משבר.  עוברים  לומדים  שקצת 
להם  גורם  משבר  איזה  מתאווררים,  שתמיד 

לרצות להתאוורר?(.
העיקולים  ובאחד  שכור  ברכב  חבר  עם  נסעתי 
הרכב גם חטף "משבר". יצאתי בשן ועין פשוטו 
תחת  נמעכה  איננה,  כבר  אחת  עין  כמשמעו. 

הגלגלים.
חוויתי  הכרה  בלי  שהייתי  בזמן 
חוויה נוראה, שאני מוכרח לספר 
אותה לרב. אני לא יודע אם זה 
אך  חלום,  סתם  או  קליני  מות 

אבקש שהרב ישמע אותי.

עליתי לעולם העליון  והנה עיני 
מעלה.  של  הבי"ד  את  רואות 
חוץ  כלום  ראיתי  שלא  כמובן 
מאור עצום, אך נשמתי מסבירה 
לי מה אני רואה. שרפים עומדים 
מלאכי  ימין  מצד  לו,  ממעל 
זכות  לכף  מיימינים  רחמים 
ומשמאל מלאכי חבלה שחורים 

משחור, המטים לכף חובה.
ע"י  היום  לסדר  דיון  שם  עלה 
שהציע  ובעצמו  בכבודו  השטן 
 – תשע"א  שנת  זו  בשנה  כי 
נוסף  חידוש  לחדש  רוצה  הוא 
המשתכללים  במכשירים 
חדש  מכשיר  לעולם  ולהוריד 
מה  לרב  אספר  לא   .7 אמפי 
לא  כדי  מסוגל,  הזה  המכשיר 
היו  ]בזמני  הרב.  את  לקלקל 
צעיר:  לבחור  או  לילד  אומרים 
 : אומרים  היום  תבין.  כשתגדל 
כשתקטן תבין! כמה שאדם צעיר יותר הוא מבין 

יותר בכל המכשירים – המפסילים[.

את   – מצגת  ללא   - למעלה  שם  מציג  השטן 
המכשיר וכל תכניו. מה אגיד לרב. מכשיר צעיר, 
בבטריה,  צורך  ללא  ומבטיח.  מהיר  נוצץ  חדשני, 
ומגה בייט ללא הגבלה. והעיקר המחיר. פרוטות !

והמאירים  הלבנים  הזכות  מלאכי  קמו  מייד 
דבר,  כזה  עם  להסכים  א"א  לא!   מרה!   וזעקו 
המזהמים  הקיימים  המכשירים  בכל  די  האין 
מנפש ועד בשר? ריבון כל העולמים הכלה אתה 
עושה לשארית הפליטה? הרי כבר נמכרנו ע"י כל 
המכשירים והגאדג'טים, להשמיד להרוג ולאבד?

ודריכות, "פ ציפיה  לובש  המחנה  בירקנאו.  ריכוז  מחנה   .1942 ברואר 
כולו עוטה חגיגיות וטקסיות. אדולף שטורמכר הגנרל בצבא הגרמני, 
עינויים  יהודי,  סבון  דם,  לייצור  החרושת  בבית  לביקור  היום  לבא  אמור 
והשפלה. הוא מגיע לבדיקה תקופתית במכונת ההשמדה הלאומית לראות 
אם פועלת כנדרש, החיילים מצחצחים את נשקם ונעמדים בטורים מסודרים 
למופת, כיאה לסדר הגרמני. הוא מגיע וסוקר את משמר הכבוד. הוד מעלתו 
נמצאת שם  לבדוק אם האכזריות החייתית  בעיניים,  חיל עמוק  לכל  מביט 
במינון הדרוש. לאחר כבוד הוא נכנס בעצמו לחדרי העינויים ולאולמות המות 
הציבורי – תאי הגזים. הוא ופמליתו מחייכים ומתמוגגים מהנאה, לראות את 
עינויי היהודים מקרוב ולחוות בניסויים המפלצתיים שנערכו בהם, כאילו היו 

חיות מעבדה. גם על המאפיה לא פסח, לא כדי לטעום בייגל לארוחת 
עוזה.  במלא  בקרמיטוריום תבער  התנורים  שאש  לדאוג  אלא  הבוקר, 

במעט  להגביר  אפשר  הן, 
את מעלות החום כדי להגיע 
לתפוקה מקסימלית באפיית 
שעובר  הזמן  למוות.  יהודים 
והיהודים  ישוב  לא  לעולם 

האלה לא נגמרים..."

תיאור קצר זה אינו אפי' טיפה 
הזוועות  מאוקינוס  אחת, 
באירופה  שם  שהתחוללו 
עת  האיומה.  השואה  בשנות 
באדם  האדם  שלט  אשר 
כאשר  ההם  בימים  לו.  לרע 

הגיהנם איוה לו את הארץ למושב לו, והשטן הוא מלאך המות החליט לרדת 
חבלה  למלאכי  נהפכים  אדם  בני  שכאשר  וכנראה  אנוש.  בדמות  ולהתגלם 
הם עושים את זה טוב יותר. ואז היטלר, מנגלה, איכמן ושות' ימ"ש, הפעילו 
את מכונת ההשמדה של העם היהודי בדם ואש ותמרות עשן. אך דעו לכם 

קוראים יקרים היתה זו רק התחלה. 

היתה זו שואה נוראה. .שואה של "צדיק ורע לו". שואה שכילתה שליש מהעם 
היהודי וצאצאיהם עד סוף כל הדורות. אך מאז שהסתיימה שואה זו פרצה 
לה שואה חדשה גרועה מקודמתה. שואה שקטה ושלוה, ורודה "ידידותית" 

וססגונית )והיא לא קשורה בדווקא למדינה הציונית!(.

לו".  וטוב  "רשע  של  רוחנית  שואה  סביבינו  שקיימת  דור  שנות  כבר  זה 
הדמוקרטיה  הטכנולוגים,  השכלולים  המתפתחת,  והחומריות  הגשמיות 
אנשי  של  המוחלט  ורובם  והתקשורת  האלקטרוניקה  מכשירי  והמתירנות, 
המחריב  מוחלט,  ערכים  איבוד  של  מצב  יצרו  אחריהם,  המתפתים  העולם 
מבפנים  ומכלה  המרקיב  והתורה.  היהדות,  המוסר,  האנושות,  ערכי  כל  את 

כל חלקה טובה.

ואם מלפנים ירידת הדורות היתה נמשכת דור – 50/30 שנה. היום הירידה 
עצמו  את  ִמיְזֶער  שהשטן  האחרונות  בשנים  ובפרט  מחדש.  שנה  בכל  היא 
לכל  ביותר  וידידותי  צבעוני  מסך  בלבוש  ולבוש  מקרוסקופים,  למימדים 
המכשור  וכל  ִדי  ִוי  ִדי  יד,  כף  מחשבי  אייפודים,  נגנים,  פלפונים  משתמש. 

האנטלגנטי והחכם של שנות האלפיים.

אמונים אנו לכלל "שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו" וא”כ השואה הארוכה 
והמתמשכת הזו חמורה יותר, מכמה וכמה סיבות.

נהרגו  ההיא  בשואה  ונשרפו הגופות, בשואה זו עולות בלהבות אם 
נשמות. ב"שואה  השחורה" כל מי שמת 
על קידוש ה', הגם שהשכינה הק' כואבת 
מראשי   "קלני  ואומרת  גופו  כאב  את 
לאחר מות קדושים  קלני מזרועי", אך 
קדושים  במעלות  והתעלה  זכה 
בצל  ויושב  כפרתו  מיתתו  וטהורים. 
הקדושה תחת כנפי השכינה, בהיכלם 
מלכות  והרוגי  השם  מקדשי  של 
לעמוד  יכולה  בריה  כל  אין  אשר 

במחיצתם. 

ימינו,  של  הורודה"  "בשואה  אך 
של  היקרים  בניו  אלפי  מאות 
השכינה  ובני  עולמים  כל  בורא 
הקדושה, נאבדים לנצח ונכרתים 
בטומאת  החיים.  מעץ  לגמרי 
הכפירה הנוראה שירדה לעולם, 
ופריצות  ובמינות  החמורות,  עבירות  ג' 

והפקרות איומה, השוררת בראש כל חוצות.

בשואה הקודמת ידע כ"א לזהות את האויב, לפחד ולנוס על נפשו. כל ילד 
יהודי ידע איך נראה חייל הוורמאכאט או קלגס נאצי, עם צלב קרס על דש 
בגדו וסמל גולגולת מות חקוק בכובעו וכך ניסו וגם הצליחו לברוח, להשתמט, 
בגדי  לבוש  האויב  כהיום  אך  ומזוהה.  ברור  היה  האויב  ולהתחמק.  להעלם 

אוהב. הכל נראה מחייך, מעניין, מסקרן, קורץ ומפתה.

של  ברזולוציה  בקהל,  לבא  אותו  שהכשירו  מכשיריו  בכל  המתגלם  השטן 
תוך  עז,  בחיבוק  אותך  ומחבק  פה.  בכל  דרכם  אליך  מחייך  צבעים   50.000
כדי שהוא מושך אותך לגלישה במגלשת השאול, של רשעים בחייהם קרויים 

מתים.

יריה אחת. הכל בקליק של כפתור או מסך  נופלים רבבות ללא  זו  ובשואה 
אלחוט,  בדממת  כדי שתית קפה  תוך  לשאול תחתית  היישר  גולשים  מגע. 

באוירה שלוה וממוזגת.

עין בעין | �          נא לשמור על קדושת הגיליון
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בטאון להבנה אופטימית בנושאי הראיה והיראה      גליון מס 2       ירושלים ת״ו 

אין לקרוא בשפו״א
בתוך היכלי בתי כנסיות ובתי 

מדרשות.

בחסות 
״אידיאל טורס״

בס"ד

עין בעין | 1 העלון טעון גניזה

קוראים יקרים!
זה זמן רב מאז יצא העלון הקודם לאור. וכמובן מחמת חוסר תקציב "כי הכסף יענה את הכל". ועדיין אנו שקועים עמוק בגלות הרוח, ולפנינו מגיע הקיץ הנורא, ועמו 
כל הנסיונות, שהיצר הרע מתחדש איתם בכל יום, להמיתנו בזה ובבא ח"ו. ברוך ה' שזכינו שוב לחזור אליכם, עם קנקן חדש מלא ישן, וכמאמר החכם "הישן יתחדש 

והחדש יתקדש". בתקווה שהעלון ימלא את תפקידו לחדש ולקדש. 
קיץ קדוש. שלכם, העורך שלמה לרנר.

הרב אביגדור לוי, ישראל.
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מיכאל  ואז 
הגדול  הסנגור 
ביעף  מועף 
את  להביא 
הגאונים  כל 
ם  י ק י ד צ ה ו
בדורנו  שחיו 
עד לא מזמן, 
קראו  וביחד 
 : ל ו ק ב
ו  נ י ב א
ו  נ י כ ל מ
למען  עשה 
בית  של  תינוקות 
חטאו  שלא  חלב  יונקי  למען  עשה  רבן, 
ושלא  יחטאו! אם מכשיר זה יורד לעולם לא 
יתחברו לעולמות  ותינוקת שלא  יישאר תינוק 
עושה  אתה  הכלה  ח"ו.  הסט"א  של  הטמאים 

לשארית השביה?
אך השטן וכת דיליה לא מוותרים. 

השטן מוסיף לטעון כי במכשיר זה יוכל כל ילד 
לראות את כל הש"ס בצורה וירטואלית בתלת 
מימד, לדפדף ולדעת את כל חילופי הגרסאות 

במהירות האור. 
שווה  הצר  אין  מרה:  זועקים  המיימינים  אך 

בנזק המלך! לא מדובשך ולא מעוקצך! 

גדול"  רעש  קול  אחרי  ואשמע  רוח  "ותשאני 
מכסא הכבוד:  ומה כלל ישראל אומרים?

המחאות  כל  את  מראה  מיכאל  המלאך  ואז 
כל  נגד  לאחרונה.  שהיו  ושבע"פ  שבכתב 
ונגד  האתרים,  נגד  הפסולים,  המכשירים 
הכנסים,  כל  החתימות,  כל  הנורא.  האינטרנט 
כל ההפגנות שהיו בעד אוטובוסי מהדרין ואת 
כל  על  והנאנקים,  הנאנחים  כל  של  שמותם 

התועבות הנעשים בקרבנו.

אגיד לך את האמת, אישית אני לא התרשמתי 
איש אשר  אלפי  בכמה  הכל  בסך  מדובר  כ"כ. 
לא כרעו לבעל. זה לא הפגנת חצי מליון. כנסי 
נראים  שנים,  בכמה  פעם  הנעשים  הצניעות 

כקול קורא במדבר.

אך את בי"ד של מעלה זה מאוד הרשים. אין 
לך מושג כמה מתחשבים שם למעלה בדעתו 
והמצוות.  התורה  משומרי  ואחד  אחד  כל  של 
איזה אהבה נוראה יש שם לכל חרדי אמיתי. כל 
1000 עמי הארץ, 10,000  אחד כזה שקול כנגד 
חילונים, ואפילו מליון גויים, הם כאפס לעומתו. 
אינפלציית   על  שמתלוננים  כאלו  ]ישנם 
הגאון,  הרב  הוא  אברך  כל  שבדורנו.  התארים 
וכל  לנקיבה...  זכר  בין  להבדיל  תואר  זה  היום 
רב הוא רשכבה"ג.... אבל הבנתי שזה באמת כך. 
בדור האינטרנט, הגאדג'טים והניסיונות הרבים, 

כל אברך פשוט הוא הרה''ג!!![.

בקול:  וקורא   . מתעקש  העקשן  השטן  אבל 
אראה לבי"ד של מעלה איזה כתב הסכמה יש 
לי. ואז השטן מוציא מחיקו, דיסק נוסף ומראה 

לבי"ד של מעלה מה העלה במצודתו.

הינו  לדיינות  והוסמך  ש"ס  סיים  שכבר  אברך 
עורך חשוב באחד מהמכונים החשובים. ולשם 
כך הוזקק לאימייל ומשם לאינטרנט, משוטט 

של  השאול  במגלשות  שלמים  לילות  לו 
טעים,  רימון  קנה  הוא  לר"ה  הנייד.  המחשב 
דולר,  חמישים  במאה  מהודר  אתרוג  ולסוכות 
אבל בעיצומו של פסח טעם מ"גוגל" לא כשר. 
והמצגת ממשיכה להראות עוד עשרות אברכים 
המון  הנייד.  במחשב  לדעת  עצמם  המקלידים 
אך  ומערכות.  חבורות   סיכומים,  תורה,  דברי 
מובנית  ואנטנה  בצד המכשיר  זעיר  מודם  ע"י 
על  חשבון  בלי  גולשים  המתקדם,  בלפ-טופ 

האינטרנט של השכן.

של  המספרים  את  לך  אגלה  לא  בקיצור. 
בישין,  מרעין  ולשאר  לאינטרנט  המחוברים 
אני  אבל  הציבור.  של  ושמנה  הסלתה  מתוך 

הקטן הזדעזעתי.

להגיש  ומסיים  הדיון  את  מסכם  השטן  ואז 
רואה  נראה שהציבור  היום.  לסדר  הצעתו  את 
פירושו  אדמון"  דברי  את  אני  "רואה  זה.  את 
מהרבה  ארוכה  הסכמה  לי  יש  אז  מסכים!    –
הרה"ג ואפילו בעלי משרות ושטעלס'... כאשר 
ציבור כה איכותי, בני תורה אמיתיים, מסלתה 
המפוארים  מהמותגים  הישיבות,  של  ושמנה 
מביטים  הזו,  המערכת  כל  את  רואים  ביותר 
נהנים ממנה,  ונראה שדי  הזו  לעבר המציאות 

אין לך הסכמה גדולה מזו.
ובצד הסנגוריה תאניה ואניה, שוד ושבר בושה 
וכלימה, "הן אראלם צעקו חוצה. מלאכי שלום 

מר יבכיון".

ואז קּוִתי צביון  מתחיל להטיף לי שיחת מוסר, 
עדיין  הוא  כאילו  יושב.  הוא  מי  לפני  שכח 

באמצע ה"מות קליני".

הכנסת  בבית  צועקים  אנחנו  ויו"כ  בר"ה  הרב, 
"ותפתח את ספר הזכרונות ומאליו יקרא וחותם 
יד כל אדם בו". תמיד חשבתי שיש למעלה כזה 
ספר שמדבר כמו ספר הזכרונות של אחשורוש 
שדיבר בנס. או כמו הספרים האלקטרונים של 
הילדים, עם טייפ מובנה בפנים ששר מודה אני, 

ומאליו יקרא. אך היום אני מבין במה מדובר.

דלפק,  כעין  למשהו  ומגיעים  לשמים  עולים 
שמך?  מה  ושואל  מלאך  לו  עומד  שמאחוריו 
לך.  שיקראו  עד  והמתן  שב  לך  אומר  הוא 
בינתיים אתה נכנס לאולם ענק, ומחפש איזה 
תהילים או חומש להעביר את הזמן. אבל הח"ח 
ֵשיֶמע'ס לגניזה.  כבר אמר, ששם אין אפי' דף 
של  למסך  כולו  הופך  שממולך,  הקיר  פתאום 
500 אינטש ענק, ואתה בעיצומו של סרט. אתה 
עד  ומשחק,  נולד שבוכה  תינוק  פתאום  רואה 
שאתה מזהה את עצמך. ומאליו יקרא. אין מה 
להכחיש אתה הוסרטת כל חייך. ישר מה"אתר" 
אחורה  מסתובב  אתה  ואז  ידך.  במו  שבנית 
 .  . בחדר.  איתך  מישהו  עוד  יש  אם  לראות 
ומתחיל להסמיק ממה שאתה יודע שעוד מעט 
יופיע על המסך, ללא אפשרות הכחשה. הנה זה 
אתה. ומתחת לסרט כיתוביות בעברית בדיבוב 
מלא – המחשבות שלך תוך כדי מעשה. פחד 

זה לא מילה. ]יש להשיג תוכנת מחיקה 
שקוראים לה 'תשובה'. ואכמ"ל[.

 והוא חוזר לספר לי על הדיון באמפי 
עם  שב  הגדול  הסניגור  מיכאל   .7
על  מראה  הוא  טריים.  סיפורים   2

המסך בחור צעיר מבית של הורים גרושים שגר 
בתל אביב. בחור שברירי ללא חוט שדרה, עם 
המון קשיים חברתיים. אך אמיץ נגד השטן הרע 
ובקנאות מוריד את משקפיו בכל יציאה לרחוב.

ברגשותיו  סוער  אך  ומקסים,  חביב  בחור  עוד 
בדרך  חילונית.  בסביבה  שיניים  לרופא  שנסע 
ופחז  מתועב  חילוני  כרומו  בעיתון  נתקל  הוא 
הוא  ואז  העולם.  מן  לטורדו  ובקש  יצרו  עליו 
העירוני  הצפרדע  לעבר  רץ  העיתון  את  הרים 
על  להתגבר  מאוד  לי  קשה  רבש"ע   : ואמר 
עצמי שלא להציץ, אך אני נותן לך את העיתון 
עם  לעשות  מה  לך  שאין  יודע  אני   ! במתנה 
הליכלוך הזה אבל לי רח"ל יש. אני בוש ונכלם 
במתנה שכזו אך זה הדרך שלי לעמוד בנסיון. . 
... הגווילין כבר נשרפו באיזה הפגנה והאותיות 
פרחו באויר אך האפר של העיתון עלה למעלה 
ניחוח. בהמשך, כשנכנס לחדר ההמתנה  לריח 
שע"ג  הצואה  ערימות  את  ראה  הרופא,  אצל 
המסרטנים  הגליונות  וכל  ההמתנה  כורסאות 
האלו, לא הציץ לעברם. אחרי הטיפול יצא עם 
נורא,  סיפוק  של  מתיקות  עם  אך  מורדם  פה 

שיכור מניצחון. גבר, גבר! 
: טהור! השנה לא  ואז בורא כל עולמים פסק 
מן  הרבה  דוחה  האור  מן  מעט   .7 אמפי  יצא 

החושך!

לא אספר לרב מה היה איתי באופן אישי. אך 
את  לפרסם  עלי  הוטל  שלי  התיקון  במסגרת 

הסיפור לכולם.

עולם  בורא  לה,  וחוצה  בישיבה  ַלֶחְבֶרה  תגיד 
אוהב כל אחד ואחד מאתנו מאוד. אהבה ללא 
גבולות. תמיד ה' נותן לנו סיכוי, נותן בנו אמון 
שנות  טומאת  את  ונשרוד  מנסיונותיו  שנצא 
בו,  שעומדים  קטן  פרטי  ניסיון  כל  האלפיים. 
מטה את כל העולם כולו לטובה. הגאולה קרובה 
מאוד, ושם עין בעין נראה בשוב ה', ללא מסכים. 
כדאי לקנות כרטיס כניסה לאירועי סוף העולם, 
אך עלינו לשריין 2 עינים טהורות שנוכל לחזות 

בשובו לציון ברחמים. אכי"ר.        

                            
  

      

צידה לדרך:
"הבטה בהפקר קני"
קני את ההפקרות!



לאחר ל העולמי  הכלכלי  המשבר  של  בעיצומו  כשנתיים  פני 
שהתפוצצה 'בועת המאיידוף' שהפילה בפח אלפי אנשים ונמחקו 
50 מליארד דולר למאות חברות וארגונים, ועשרות בנקים קרסו, נסגרו 
או פשטו רגל - ישבתי עם שני אברכים ת"ח, שהאחד מהם הוא גם 

מנהל בכמה מוסדות תורניים.

שמעתי את המנהל אומר לחבירו - "זה ממש נס שאובאמה - נשיאה 
כאשר  זאת  ועקב  ומלידה,  מבטן  אמריקאי  איננו  ארה"ב  של  השחור 
הבנקים באמריקה נמצאים בקשיים ובמצב של פשיטת רגל, אובאמה 
הבנק  של  מהאוצר  וכספים  רזרבות  להם  להזרים  ומסכים  מוכן 
האמריקאי, כאילו הוא מחלק את הירושה של סבתא שלו. נשיא אחר,  
אמריקאי גנטי - לא היה עושה זאת, והאצבע המאשימה היתה מופנית 
שואת  בערב  ובפרט  ההיסטוריה  בכל  שהיה  כפי  היהודים,  אל  מיד 
התקשורת  אתרי  יהודי,  הנוכל  מאיידוף  היות  עקב  היום  גם  אירופה, 

עמוסים באנטישמיות, אך ב"ה במידה ובגבול."

גוג  יבוא  נושא  איזה  על  יודעים  הנם  האם  בשאלה  אליהם  פניתי 
ישראל סביב  על עם  כל העולם למלחמה  הימים עם  ומגוג באחרית 

ירושלים?

הם ענו לי את התשובה הידועה: "על ה' ועל משיחו" וכדאי' בגמ' ברכות 
)דף ז( ועל זה קרא דוד את הפרק למה רגשו גויים וגו' בתהילים.

אמרתי להם שבנביא יחזקאל מפורש משהו נוסף.

כשאובאמה עלה לשלטון יצא איזה קוריוז בציבור מפרק לח ביחזקאל 
7 אותיות המראים את שמו של  דילוג של  איזה  יש שם  על הנשיא. 
אובאמה כנשיא "משך תובל ויון". הרבה אנשים פתחו באותו זמן ספר 
יחזקאל כדי לספור את הדילוג, אך לא הרבה טרחו לקרוא מה כתוב 

בהמשך הפרק.

ספר יחזקאל הנו ספר שלבושתינו נפתח לאוורור מפסח לפסח, אא"כ 
הבת בסמינר צריכה להגיש איזה עבודה. ונבואתו של הקב"ה מונחת 
בארון הספרים מאובקת כאבן שאין לה הופכין. אך הקב"ה חפץ שכל 

ילד מגיל בן חמש למקרא ידע את מה שכתוב שם.
אז אולי נלמד שם כמה פסוקים ונראה שהכל ביזנ'ס. הגאולה מתקרבת 

וצריך לדעת את הסוגיה.

ְך ְוֻתָבל  יא רֹאׁש ֶמשֶׁ גוֹג ְנשִׂ ֶניָך ֶאל ּגוֹג ֶאֶרץ ַהמָּ ים פָּ ן ָאָדם שִׂ פסוק ב-ג. בֶּ
ְך  יא רֹאׁש ֶמשֶׁ ְוִהנֵָּבא ָעָליו. ְוָאַמְרתָּ ּכֹה ָאַמר אד' יהוק ִהְנִני ֵאֶליָך ּגוֹג ְנשִׂ

ְוֻתָבל.
רואים כאן את שמו של אובאמה בדילוג כל אות שביעית. ]אך גם אם 
ג'ורג' אחר,[ ארץ המגוג  ונמצא איזה  ימות נמשיך להאמין בכתובים 

- המגוג בגימטריא 52 ואפשר לשייך זאת ל- 52 המדינות שבארה"ב. 

שהם  ועילם  ואשור  מצרים  א'  מצד  הלוחמים  "שיהיו  במלבי"ם:  ומבואר 
הישמעאלים, והלוחמים מצד השני משך ותובל וכו' שהם מבני יפת יחד עם 
נסיכי אדום שאינם נמולים, והם יתעוררו באחרית הימים אחר שיתיישבו ישראל 

בארץ ישראל וישבו בשלוה".

פרס  ּתוַֹגְרָמה.  ית  בֵּ יָה  ֲאַגפֶּ ְוָכל  ּגֶֹמר  וגו'.  ּופּוט  ּכּוׁש  ַרס  פָּ ו.   - ה  פסוק 
- אירן של היום, כולל אחמנדיג'ד והאטום. בית תוגרמה תרגם יונתן 
מדינת גרממיא - גרמניה של אדום. להלן קורא הנביא למלחמה הזו 

"שואה", לגרמנים יש מומחיות וזכויות יוצרים לכך.

בוֹא ֶאל ֶאֶרץ ְמׁשוֶֹבֶבת  ִנים תָּ ַאֲחִרית ַהשָּׁ ֵקד בְּ פָּ ים תִּ פסוק ח. ִמיִָּמים ַרבִּ
ִמיד  תָּ ה  ְלָחְרבָּ ָהיּו  ר  ֲאשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ָהֵרי  ַעל  ים  ַרבִּ ים  ֵמַעמִּ ֶצת  ְמֻקבֶּ ֵמֶחֶרב 
ם. וביאר המצודות "ארץ משובבת  בּו ָלֶבַטח כֻּלָּ ים הּוָצָאה ְוָישְׁ ְוִהיא ֵמַעמִּ
מחרב" - אשר שבו יושביה להתיישב בה ממקום שגלו ע"י חרב האוייב. 
והיא ארץ ישראל אשר כידוע התיישבה בעיקר מאחרי השואה והלאה. 
"מקובצת מעמים רבים" - ששבו מגלויות רבות ונקבצו לארצם מכל העמים 
)מלבי"ם( "על הרי ישראל אשר היו לחרבה  השונים שהיו מפוזרים שם. 
תמיד" - זה שנים רבות וסמוך לבואך עליהם חזרו. )רש"י( "והיא מעמים 
נתיישבה  א"י  )מלבי"ם(  בארץ  ולהתיישב  לצאת  אותם  שהניחו   - הוצאה" 

ברשיון האומות - האו"ם - "וישבו לבטח כולם".

ּכֹה ָאַמר ה'  ָעָנן ְלַכּסוֹת ָהָאֶרץ וגו'.  שָֹּׁאה ָתבוֹא כֶּ פסוק ט - יב. ְוָעִליָת כַּ
ֶבת ָרָעה. ְוָאַמְרתָּ  ְבתָּ ַמֲחשֶׁ ּיוֹם ַההּוא ַיֲעלּו ְדָבִרים ַעל ְלָבֶבָך ְוָחשַׁ א' ְוָהָיה בַּ
ָלל ְוָלבֹז  לֹל שָׁ ֵבי ָלֶבַטח וגו'. ִלשְׁ ָרזוֹת ָאבוֹא ַהשְֹּׁקִטים יֹשְׁ ֶאֱעֶלה ַעל ֶאֶרץ פְּ
ה ִמְקֶנה ְוִקְנָין  ף ִמּגוִֹים עֹשֶׂ בֹת ְוֶאל ַעם ְמֻאסָּ יב ָיְדָך ַעל ֳחָרבוֹת נוֹשָׁ ז ְלָהשִׁ בַּ

ֵבי ַעל ַטּבּור ָהָאֶרץ. יֹשְׁ

למטרה  בהמשך  תתגבש  הזו  העולם  מלחמת  שתכנית  כאן  מבואר 
"המאוסף  הזה  בעם  צרה  תהיה  האומות  ועיני  ובז,  שלל  של  ותכלית 
הגוי  עם  ועושה מקנה  סוחר  אחד  כל  כי  וקנין"   "ועושה מקנה  מגויים" 
אשר יצא משם ונתרבה שם המסחר מאד. "יושבי על טבור הארץ" ומסחר 
כל העמים בא עליהם וצריך לבטל את המסחר הזה המזיק לכל העולם כולו. 

)מלבי"ם(

יחזקאל הנביא כבר מנבא כאן, כי הכלכלה הישראלית-היהודית תצליח 
ותשגשג על חשבון אומות העולם. וברגע שהגויים יריחו כאן את ריח 
הכסף וכי היהודים 'הנוכלים והרמאים' האלו מזיקים לכל העולם כולו 
ועושים כסף על חשבונם, צריך לצאת נגדם למלחמת עולם. מאיידוף 
ראשי  אמריקאיים.  מלקוחות  דולר  מליארד   50 שמחק  נוכל  יהודי 
הבנקים של האוצר באמריקה טרם המשבר הם גם יהודים, וכאן במזרח 
התיכון טבור הארץ, יושבים להם היהודים בבורסה וצוחקים על העולם.

ָלל  לֹל שָׁ ִפֶריָה יֹאְמרּו ְלָך ֲהִלשְׁ יׁש ְוָכל כְּ ָבא ּוְדָדן ְוסֲֹחֵרי ַתְרשִׁ פסוק יג. שְׁ
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לֹל  ֶסף ְוָזָהב, ָלַקַחת ִמְקֶנה ְוִקְנָין, ִלשְׁ את כֶּ ז ִהְקַהְלתָּ ְקָהֶלָך, ָלשֵׂ ה ָבא, ֲהָלבֹז בַּ ַאתָּ
ָלל גָּדוֹל. שָׁ

הפסוק מבטא בחמש לשונות את השאלה והתמיהה של האומות או האו"ם 
כסף,  בגלל  עולם  למלחמת  יוצאים  וכי  ישאלו,  וההומניות  הצדק  שבשם 

בגלל ביזנ'ס? איפה היושר?
אבל רש"י מפרש שזו שאלה ריטורית - שאלה שהיא בעצם תשובה וקביעת 

עובדה.

ולשוט  לצאת  הרגילים  שבה  חריפים  סוחרים   - כפיריה"  וכל  תרשיש  "סוחרי 
ככפירים בכל המדינות ויודעים איזה מקום העושר, יאמרו לך "הלשלל שלל אתה 
בא" כלומר מי הגיד לך את מקום העושר, הידעת כי לארץ מלאה שלל ובז אתה 

הולך ושם באמת תמצא הון עתק!!!

ְך. ופירש"י שלל  ִקְרבֵּ ָלֵלְך בְּ ק שְׁ א ַליהָֹוה ְוֻחלַּ ובזכריה פרק יד פסוק א. ִהנֵּה יוֹם בָּ
שתשללי מאויביך יחלקו יושבייך בקרבך. עד כאן הכל מהנביא ומפרשיו.

האומות ידעו תמיד, שארץ ישראל היא דלת מחצבים וחוץ ממלח ואשלגן 
בארץ  להודים  וזהב  ויהלומים  לערבים  הבורא  נתן  נפט  כלום.  כאן  אין 

החוילה, אך פתאום לאחרונה מתברר אחרת.

של  ותכנונים  השערות  מיני  כל  מביא  עצמו,  את  שמכבד  כלכלי  טור  כל 
כדי  וההוה,  העבר  עפ"י  הכללי  התהליך  המשך  לגבי  וספקולציות  העתיד 

לכלכל את צעדי העתיד.

גז  נמצא  שכבר  לאחרונה  רואים  אנו  שכאשר  ונאמר,  אנו  אף  נענה  אולי 
על  גם  הודיעו  עולם  ובגבעות  דולרים  בחופי חדרה בשווי מליארדי  טבעי 
מרבצי נפט מסחריים, יתכן שכשהגויים יריחו כאן ריח של נפט לא יסכימו 
לתת ליהדים להינות מ"סעודת הלוויתן", כשהדולר והיורו הולכים ונחלשים. 
את  מחלקת  שישנסקי"  ו"ועדת  בקרבך"  שללך  ש"יחולק  שישמעו  וברגע 
התמלוגים של הגז והנפט לתושבי ישראל, אז יתכן ויבואו הנה, אך ורק כדי 
שהיהודים לכל הפחות יחזירו את 50 המליארדים של מאיידוף היהודי וכל 
במשבר.  אשמים  היהודים  שהרי  הפירמידה,  קריסת  של  הנזקים  תוצאות 
הצעיר  אובאמה  הוא  ואובאמה  לאמריקה!  חזרה  חוזרים  ואנחנו  תשלמו 

והמבטיח, תערובת של ישמעאל ואדום ביחד. 

הפחד מסתמא יהיה איום ונורא, כאשר כל המעצמות ביחד עם ארה"ב נגד 
ירושלים, אמנם יש לישראל אטום, אך כשיש מלחמת אטום נגד אטום, אין 
מנצחים. אבל לבורא עולם יש אטום או גז עצבים מיוחד המסוגל לזהות 
יהודים ולא לפגוע בהם ולכלות אך ורק את העמים שנלחמים בירושלים. 
שנא' "זאת תהיה המגפה אשר יגוף ה' את כל העמים אשר צבאו על ירושלים 

המק בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוריהן ולשונו תמק בפיהם 
וכן תהיה מגפת הסוס וגו' )שם י"ד( "ביום ההוא אכה כל סוס בתמהון ורוכבו 

בשגעון ועל בית יהודה אפקח את עיני" )שם י"ב(.

*** 
מה כל זה נוגע אלינו, בחורי ישיבה ואברכים בני תורה שכמעט ולא יודעים 
צורת מטבע, לא ראו בחייהם ערימה יותר גדולה מ-10,000 דולר, ולא מבינים 

מאומה בכלכלה, בורסה, מט"ח ואגרות חוב קונטרנציות.

אז ראשית זה תורה, שבורא עולם רוצה שכל ילד ידע! 
אך יש חלק שנוגע אלינו מאוד.

ל  י ֶאת כָּ בזכריה כתוב שהשלב המתקדם במלחמת גוג ומגוג הוא: ְוָאַסְפתִּ
ים תשגלנה  ְוַהנָּשִׁ ים  תִּ ַהבָּ ּסּו  ְוָנשַׁ ָהִעיר  ָדה  ְוִנְלכְּ ְלָחָמה  ַלמִּ ם  לִַ ְירּושָׁ ֶאל  ַהּגוִֹים 

ֵרת ִמן ָהִעיר. )יד, ב( ּגוָֹלה ְוֶיֶתר ָהָעם לֹא ִיכָּ ְוָיָצא ֲחִצי ָהִעיר בַּ

במצב  ונוראה  איומה  הפקרות  איזה  שיהיה  הכתובים,  בין  כאן  מבואר 
המלחמה הזה, ומבואר שחלק מן העם יצא בגולה וחלקו ישאר. ואולי יש 
"ויתר העם לא יכרת מן  כאן הבטחה שהנשארים ישארו בשמירת הקב"ה 
העיר", וכמו שנאמר בספר ירמיהו )מב( אחר החורבן שהקב"ה הבטיח שמי 
שישאר בירושלים ובארץ ינצל. וכן בגירסא הקודמת של גוג ומגוג בסנחריב 
בסנהדרין,  כדאי'  ומגוג  גוג  סנחריב  לעשות  הקב"ה  שביקש  ירושלים  על 
נאמר "וגנותי על העיר הזאת להושיעה". מי שנשאר עם הקב"ה בפנימיות 

ובחיצוניות ישרוד.

אך שימו לב!
בכל הנבואות מבואר, שמי הם אלו שישארו בסוף הכל וישרדו את כל הצרות 
והמלחמות, רעידות האדמה וחלוקת הר הזיתים חציו צפונה וחציו דרומה? 

הקדושים בלבד!

ְך. )זכריה יד, ה( ים ִעמָּ ל ְקדשִׁ ּוָבא ְיי ֱאלַֹהי כָּ
ם.  לִָ ירּושָׁ ים בִּ תּוב ַלַחיִּ ל ַהכָּ ם ָקדוֹׁש ֵיָאֶמר לוֹ כָּ לִַ ירּושָׁ ִצּיוֹן ְוַהּנוָֹתר בִּ ָאר בְּ שְׁ ְוָהָיה ַהנִּ

)ישעיה ד ג(
ְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה קֶֹדׁש. )עובדיה א יז( ּוְבַהר ִצּיוֹן תִּ

ם קֶֹדׁש ְוָזִרים לֹא ַיַעְברּו ָבּה עוֹד. )יואל ד יז( לִַ ְוָהְיָתה ְירּושָׁ
י ֶעְליוִֹנין )אלו ישראל - רש"י(. )דניאל ז יח( ישֵׁ לּון ַמְלכּוָתא ַקדִּ ִויַקבְּ

ין. )שם כב( ישִׁ י ֶעְליוִֹנין ְוִזְמָנא ְמָטה ּוַמְלכּוָתא ֶהֱחִסנּו ַקדִּ ישֵׁ ְוִדיָנא ְיִהב ְלַקדִּ

אז מומלץ לכ"א מאיתנו להתחזק מאוד במידת הקדושה כדי שנוכל לשרוד 
הכתוב  מכל  להיות  ולזכות  ורוחניות  בגשמיות  התקופה  נסיונות  כל  את 

לחיים בירושלים.

הכומר 
הקטן
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בישיבה, ב כמשגיח  תפקידי  תוקף 
בשעות  קופץ  פעם  מידי  הייתי 
 – בישיבה  לביקור  המאוחרות  הלילה 
השניה  במשמרת  להציץ  מלאי.  ספירת 
של הלילה כשכלבים צועקים וחמור נוער 
תלמודו  על  שוקד  מי  ער.  עדיין  גם  מי 
גם לאחר חצות ומי מסתובב מקיר לקיר 
באפס מעש. מי מארגן ומקהיל קהילות 
בכלל  נמצא  לא  ומי  קרנות  יושבי  של 
 1:30( כן.  הוא  איפה  תדע  ולך  בישיבה 

בלילה, בימי הספירה ואין חתונות(.

במשך תקופה שמתי לב שבחור מסויים 
נמצא. אחרי  כן  תמיד לא נמצא כשאני 
שהרבה  לי,  התברר  חשאיים  בירורים 
לילות הוא מגיע לישון אחרי 3:00 בלילה. 
התחדדו  הבלשיים   – המשגיחיים  חושי 
וריר מתוק התמלא בפי. אני שומע את 

שיני חורקות- טרף קל נפל ברשתי.

בישיבה  להישאר  אחד  יום  החלטתי 
לחצר  יצאתי  הברנש.  אחרי  ולעקוב 
בהחבא.  לו  והמתנתי  ב11:00  הישיבה 
יוצא  11:48 אני רואה את הבחור  בשעה 
ללא  כמובן  ומבושם,  רחוץ  מהישיבה 
כובע וחליפה, עם ג'קט עור כיאה לגבר 
מונית  תופס  אותו  רואה  אני  אמיתי. 
באמרי  מונית  אני  גם  תפסתי  ונוסע, 
לנהג- עקוב ַאַחֵרי. אנו נוסעים ושועטים 
את כל רחוב יפו לאורכו ואני מרגיש בלש 
ממול  כבר  אנחנו  מהסיפורים.  אמיתי 
המונית  כאן  אך  הטמא,  ממילא  חניון 
שלו לוקחת שמאלה לכיוון הכותל, ואני 

בעקבותיו. זה מתחיל להיות מעניין.

הכנסיות  כל  ליד  לרובע  בכניסה 
והפעמונים של הרובע הארמני, מיודענו 
עוצר ויורד ואני בעקבותיו. שומר מרחק 
הלילה  שיממת  מפחד  מפרפר  וליבי 

בסמטאות המוסלמיים.

באיזה  עולה  שלי  הטרף  את  רואה  אני 
בניין ודופק על הדלת בקומה הראשונה. 
שהוא  ואחרי  דקות  מספר  מחכה  אני 
עליתי  המסתורית,  הדירה  בתוך  נבלע 
אני  לאפוִֹני  פֶּ של  הפנס  ולאור  לבדוק 
בלועזית. הוצאתי את  רואה שלט כתוב 
באותיותיו  השם  את  והעתקתי  העט 
לדלת  אוזני  את  הצמדתי   .WOLKOM

של  קולו  את  לא  מדבר.  קול  ואשמע 
וסמכותי  עבה  קול  איזה  אלא  הבחור, 
אחר. זה נשמע כמו איזו הרצאה. נסעתי 

חזרה הביתה עם הרבה סימני שאלה.

חבר  אצל  בירור,  קצת  עשיתי  למחרת 
ולתדהמתי  שמתמצא.  ברובע  הגר 
איזה  עם  לו  התיידד  שהברנש  מתברר 
כומר קתולי. כומר!!!  לא פחות ולא יותר.

שלב  באיזה  לערב  שאצטרך  הבנתי 
לא  בינתיים  אך  לאחים,  לב  או  יד  את 
חוקר  מאיזה  חוץ  אחד  אף  שיתפתי 
השתיל  שטרות  כמה  שתמורת  פרטי, 
לבחור, מצלמה זעירה בגודל ראש סיכה, 

תחת האפון של משקפיו.

מותר  שלבחורים  זה  איך  תהיתי  ]מזמן 
הטכנולוגיה  מכשירי  בכל  להשתמש 
ולנו הצוות אסור. אולי צריך בכל ישיבה 
את  שגונבים  בחורים  נגד  סגור  מעגל 
עצמם וגונבים את הלילה ו... אך זה לא 
אפוטרופוס".  "אין  אמרו  חז"ל  יעזור. 

ואכמ"ל, סליחה נסחפתי.[

לאחר שבוע החוקר מזמין אותי לראות 
את המצגת.

לנצרות  הוטבל  לא  אמנם  הלז  הבחור 
מגיע  הוא  ערב  מידי  כמעט  אך  רח"ל, 
לבית הכומר ושומע את הגיגיו שעתיים 
תמימות, שומע ושומע. לא מתווכח ולא 
מתפלסף, כאילם לא יפתח פיו. לפעמים 
בא לבד ולפעמים יושבים שם עוד כמה 

"וועד".  לעצמם  ארגנו  ישיבה,  בחורי 
לפי הדיבורים נשמע שהכומר הזה 
מבין  אינני  אך  ומוכשר,  ערמומי 
הבחור  מחדל.  כזה  קורה  איך 
אותו  מכיר  ואני  טוב  מבית  בא 
הבחור  לפעמים  בויכוחים.  כחזק 

שמיעת  כדי  תוך  משהו  שם  לוגם 
זרעונים  מפצח  לפעמים  הרצאותיו. 

לא  ב"ה  עדיין  בס"ה  אבטיח.  גרעיני   –
של  הטריפה  בפיגולי  עצמו  טמטם 
טמטם  והשקפותיו,  בדעותיו  אך  הכומר 

ועוד איך.

שהבחור  שביררתי  אחרי  אחד  ביום 
על  אותו  ולתפוס  לבוא  החלטתי  איננו, 
בלילה,  ב2:00  הגעתי  חוזר.  כשהוא  חם 
והמתנתי  שיח  איזה  מאחורי  הסתתרתי 
וולוו  רואה  אני   2:34 בשעה  לבאות. 
ומתוכה  הישיבה  ליד  עוצרת  מהודרת 
יוצא הבחור. חושי נדרכו,  אך פתאום אני 
רואה גם את הכומר השחור יוצא מהרכב 
ולא  פחות  לא  הבחור  בעקבותיו.  והולך 
יותר מכניס אותו לבניין הישיבה הדומם. 
הבחור  את  רואה  ואני  לעקוב  החלטתי 
מכניס אותו לחדר ונכנס למיטה עם- - 

הנגן!

כן! הכומר הקטן השחור הזה שקיים בו 
ושומעים  שומעים  רק  שאותו  ַרע-ְדיוֹ 
ושומעים. לא מתווכחים ולא מתפלספים, 
והליצנות,  המינות  והכפירה,  ההבל  וכל 
הרכילות, הזוהמה והטינופת, נכנסים דרך 
האוזנייה הקטנה לתוך נפשו ונשמתו של 
בו  להטעין  שאפשר  הזה  הנגן  הבחור. 

הכומר 
הקטן
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שיחות מוסר ושיעורי תורה, אך גם את כל הרע. את כל שירי מינים 
ואפיקורסי עולם, השרים ב"כיף" על ג' החמורות ע"ז, ג"ע, וש"ד לכל 
"צורב". אשר כל הג'יגה שבעולם לא יספיקו לחפץ לטמא נפשו. ]מה 
בשיחות,  נמצא  לא  כלל  שבדרך  בחור  ג'יגה?   8 ישיבה  בחור  צריך 
אוכל  בחדר   , ועדה  עם  קהל  לעיני  צהריים  בארוחת  יושב  פתאום 
-  ובדיוק בסביבות השעה 2:00 בעיצומו של אכילת השניצל חשקה 
נפשו בשיחה או בשיעור כללי? הוא נראה מאוד מרוכז וזה לא נשמע 

איזה "שטיקל" של הלפגוט או שיר של שוואקי.לך תדע.[

והבחור שומע שעות על גבי שעות ב"קליק" את כל הגיגיו, מחשבותיו 
התורן  הכופר  של  ותיעוביו,  עקמימותו  חייו,  אורחות  והשקפותיו, 

שיושב לו שם בתחנה ומלהג על כל נושא שבעולם.
זה יותר גרוע מכומר חי. עם כומר אפשר להתווכח, עם כומר אפשר 
ש"יצרא  גם  מה  ומאיים,  ברור  שבו  הרע  גם  הפוכה,  דעה  להביע 

דעבודה זרה" בטל מן העולם.

קליל,  כך  כל  נראה  ב"מטען"  המוטען  הנגן  או  הקטן  הרע-דיו  אך 
חובבני, זעיר בגימור פלטיניום, מלא בכפירה ומינות, הגרועה יותר 
מע"ז ונצרות. ומכיל בתוכו את כל הזוהמה שבעולם ועטוף בתואנה 

תמימה של שמיעת חדשות ומזג אויר. 

בדורנו  זבל.  הרבה  יש  התחזית,  לבין  היום  חדשות  כותרת  בין  אך 
החילוני – החולני, חדשות נקיות אינן חדשות. ואם ר' אלחנן וסרמן 
זצוק"ל אמר בזמנו על הקורא בעתון חילוני שתוך שלושה חודשים 
נהפך ממאמין גמור לאנטישמי גמור, מה נענה אנן אבתריה אחרי 
שבעים שנות מינות וזוהמה, המתרבה מיום ליום, מה קורה לבחור 

או אברך השומע מידי יום רשת ב'?.

על כל אברך ובחור לזכור: "שמיעת האוזן" הינה קניין התורה הראשון 
מקנייני התורה אחרי התלמוד עצמו. ור' יונה כתב:

 "העין אבר נכבד מאד... ונכבד ממנו הוא האוזן וכו' וכן 
אמרו חז"ל כי האוזן נכבד משאר האיברים... שאם חרשו 
נותן לו דמי כולו וכו' ". והנה הקב"ה מרפא כל איבריו של 
החוטא ברטיה אחת והיא שמיעת האוזן, שנא' "הטו אזנכם 

ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם" )שמו"ר יתרו( עי"ש. 
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באזנייה  המחובר  אדם  וכשלהיפך 
הרס  הסט"א  דברי  לשמוע  אחת, 

הכל.

בוקר  בכל  הראשונה  המצווה 
ישראל",  "שמע   - בשמיעה  היא 
קול  שמיעת   - בשנה  הראשונה 

שופר בר"ה.
ביותר  העדין  האיבר  הינה  והאוזן 
שאמרו  וכמו  האיברים  משאר 
לאיברים"  תחילה  "שנכוית  חז"ל 
שנזכה  רצון  ויהי  ה:(  )כתובות 
קול  טהורות  באזניים  לשמוע 

שופרו של משיח בב"א.
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אריהל'ה אריהל'ה –
אתה מלך, אתה בן מלך!

ואין סיבה שלא תמשיך להיות כזה.
רק לראות אותך! – בלי דיבורים – כולך אומר שליטה.

האצילות והמלכות מאירים את פניך, מיירעדיק!
החברים, הרמ"ים, ההורים, כולם מעריצים ומתפארים בך.

כל השנה עמל ושטייגען. עליות והצלחות.
הדרך מטפסת למעלה למעלה. השידוך המתאים מחכה.

אז למה לקלקל את המצב האידיאלי הזה?
עם בטחון עצמי ש"לי זה לא יזיק" לא כדאי להרוס את הכל. 

זו לא תאוריה הזויה.
אני מדבר מתוך נסיון. כבר ראינו גבורים שנפלו.

חבל לצפצף על עובדות בשטח.
ודאי אתה מבין על מה אני מדבר.

אני אחד מהחבר'ה שמכיר טוב את פטריות הרעל
שצומחות שם ואני מרגיש דחף להציל אותך.

  תשאר אריה...תקשיב ללבי ותשאיר קצת טוהר בנשמה

ם!
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שמעת פעם את המילים האלו????

הקירות של אושביץ  לא מבינים את המשמעות של המילים... 
דבר אחד הם יודעים... זה בטח משהו רציני!!! תמיד הכל כאן שקט וקודרני... כל החושך שיש 

בעולם הכל מתקבל פה כאילו בהבנה... אבל!!!  רק  נשמע צרור  היריות... 

ומיד שאגות נשמעות - -

נו ה' אחד שמע ישראל ה' אלוקי
אנחנו לא יודעים להסביר... אבל כנראה שהמשפט הזה הוא משהו מאוד מאוד רציני!!! כנראה 

שזה הקול הרועם הטמון באותו שקט החשוך והארוך הזה!!! 

הקירות של מרתפי האינקוויציה גם הם לא חכמים גדולים... הקירות סוף סוף 
הם קירות!! לדבר עם קירות זה כמו לדבר אל הקיר...  אם תשאל אותם: מה היה שם הנושא... 

לא בטוח שהם ידעו לענות לך... אבל משפט אחד הם כן קלטו שם: 

נו ה' אחד שמע ישראל ה' אלוקי
לא יודעים... אבל כנראה שזה הנושא! המשפט הזה כנראה טומן בחובו  משמעות!!!   

הקירות הקודרים של בית החולים הדסה עין כרם קומה שש... מאוד 
משתעממים...  חוץ מצפצופי מוניטור.. ורופאים חמורי סבר עם חלוקים לבנים... הכל שם כ”כ 

עצוב ודכאוני... אבל בשלב מסויים יש שם עשרה אנשים שאומרים: 

נו ה' אחד שמע ישראל ה' אלוקי

קירות בית הכנסת הם כבר קצת כן מבינים... בהתחלה הם קצת מתפלאים איך 
לוקחים תינוק כ”כ קטן... וכבר מטעימים לו את נחת זרועה של הסכין... הם קצת ממתינים.... 

ואז עומד האבא ולקולות יבבות התינוק הוא מסביר: 

נו ה' אחד שמע ישראל ה' אלוקי
אוָֹה, אז כולם מבינים.......   אבל!!!!     

קירות הפנימייה בישיבה... הם באמת לא מבינים!!! 
 ! ייישששששששמע! אני מגיע בג’ שעות וזועק קרררררי

הקירות מיד מהסים בי: ש!! שש!! שקט!!! מה אתה מפריע!!! אתה לא רואה שישנים!!! אנחנו 

מכירים אותך כבר מאתמול!!! ...גם משלשום!!! תפסיק להציק!!! אתה לא רואה את הפנים 

השלוות... את הנשימות הקצובות... אני מזדעזע:  דופק על הקיר!!! קיר קיר!!!! אתה יודע מה 

זה קריאת שמע??? תשאל את הקירות של אושויץ... תשאל את הקירות של הבית חולים... 

שום דבר!!! אל תספר לי סיפורים!!   אני יגיד לך בדיוק מה זה קריאת שמע!!! אני יגיד לך 

בדיוק מה הם עושים רגע אחרי שאתה עוזב את החדר... הם פשוט מתהפכים תשעים מעלות 

לצד השני... נכון!!!  גם זה חשוב... לפעמים זה מסוכן... לשכב הרבה זמן על מקום אחד... זה 

יכול לגרום לפצעי לחץ... אבל זה לא סיבה להפריע כ”כ... מפטיר הקיר ואומר לי: בעצם עכשיו 

אני רק מבין... אחרי שאני רואה שהם באמת לא מגיבים... רק עכשיו אני קולט שאתה בסך 

הכל מדבר איתי... 

תקשיב טוב מה כתוב בזוהר הקדוש:

“כל מאן דלא קרי קריאת שמע בעונתיה, בנדוי הוא כל ההוא יומא”  
אם לא קראת ק”ש של שחרית... אז באותו בוקר... כשאתה עולה במדרגות... תחזיק חזק 

חזק במעקה... זה מסוכן, אתה יכול להחליק!!! אתה בנידוי... גם בבין הזמנים!!! אתה עובר 

במרחק חצי ק”מ ממשאית, תתרחק.. תבין אתה בנידוי... אתה לא שמור!!!!

ולסיום: אם אתה שומר מסורת... אז בבקשה תכבד את המעמד... 

תכבד את הפסוק שאבותיך נהרגו נטבחו ובאו באש ובמים 

על קדושת היחוד!!!               

"שמע ישראל 
ה' אלוקינו ה' אחד"
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המעוררים

"גדול הקורא ק"ש בעונתה יותר 
מהעוסק בתורה" )ברכות י:(

אז נדברו, ש.פ. ביתר
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ניתן לקבל את העלון במייל. יש לשלוח בקשה לכתובת: 613avigdor@gmail.com ובלנ"ד נשלח לכל דורש. 
להערות ותגובות, פרסום, תרומות והנצחות, יש לשלוח לכתובת הנ"ל. ]500 ש"ח ל- 1,000 עותקים[ יזכו התורמים לכל הברכות הכתובות בתורה.

ערב כשתכנס למטתך החמה אחרי יום לימודים ה
מלא, בין קריאת שמע להמפיל הנך נותן קצת 

דרור למחשבותיך, ונישא במעט על כנפי דמיון.
הרווחת בהגרלת הצדקה המפורסמת, 20 מליון ש''ח 
נוסף על היששכר שבך גם זבולון  במזומן ומעתה 
לא מבוטל. אתה מחליט לדמיין מה תעשה בכסף, 

ומחשבות זבולוניות ממלאות את ליבך.
אבל יששכר נשאר יששכר, ודבר ראשון הנך חושב 
2 המליון  על המעשר כספים. החלטת לתרום את 
ברצונך  אך   . הרבנים"  ל"וועד  או  העיר"  ל"קופת 
לקבל תמורה רוחנית, עבור התרומה האגדית, כאן 
התורה  עמוד  של  האישי  לחדרו  להיכנס  ועכשיו. 
בקשה.  לבקש  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  שבדור, 

משאלת לב אחת ויחידה.
והוועד דואגים להכל. והנך מוזמן  כמובן שהקופה 
אל הקודש פנימה, בעיצומו של יום הפורים, כטוב 

לב המלך ביין. 
מה תבקש? על איזה דבר תרצה שהגר"ח שליט"א 
יעתיר בעבורך, ביום הקדוש אשר כל הפושט בו יד 

נותנים לו.
אושר,  מאתיים,  רוצה  מנה  לו  יש   – עושר 
בכבוד.                                                             ופרנסה  שלווה,  נחת,  ימים,  אריכות 
ושוב היששכר שבך מנצח. ופשוט אתה עומד לבקש 
על תורה! על התמדה בתורה, הבנה בתורה, שקיעות 
אלישע  כבקשת  ואולי  וכשרון.  זכרון  ובקיאות, 
נא  "ויהי  מאליהו 
שניים  פי 
ך  ח ו ר ב
ולכל  אלי" 
ת  ו ח פ ה
ת  ו כ ז ל

להיות כמו הרב בעצמו, מאלפי זהב וכסף. אבל 
סובר  המדרש  בשם  קד.  דף  בכתובות  תוספות 

אחרת. 

"עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו 
יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו" 

לפני שאתה מבקש על עוד תורה, תפנה לה מקום 
ומגושם  מיותר  אוכל  יכנס  שלא  תבקש  בקרבך. 

שתופס באישיותך מקום, על חשבון הרוחניות שלך.
נכון שהנך כבר נרדם במטתך החמה וחולם שאתה 
פניו  שראית  ואשריך  הגר''ח,  עם  בלימוד  מדבר 
בחלום. אך אולי אחת ולתמיד צריך לקיים את דברי 
התוס' ולנסח תפילה ברוח הדברים. כדי שלמחרת 
בבוקר כשתקום ליום מציאותי חדש, עם בסך הכל 
אוכל  על  אותם  תבזבז  לא  כיס',  'דמי  ש''ח   100

ומותרות.
לפני ברכת התורה וכל פעם שהנך מבקש על עלייה 
בתורה, אז עד שתתפלל "הערב נא" התפלל שלא 
יערבו עליך דברים אחרים. הם גורמים להסיט את 
כלי הרגשת הַעֵרבּות והעונג שלך לתענוגות מנעמי 

הפרוזדור, המשכיחים ממך את הטרקלין.  
כמה נצרכת בדורינו התפילה על כך. בדור הקודם 
כשר  אחד  שוקולד  בסה"כ  היה  שנה   30 לפני   –
עשרות  היום  פרה.  שוקולד  לא  אפילו  למהדרין, 
סוגי  שלל  ידך,  בהישג  קיימים  וטעמים  צורות 
קורצות  באריזות  ארוזים  ומטעמים,  מאכלים 
גווני  בכל  חמצוצים  וצבע.  אויר  בהמון  ומנופחות 
ענוים  ויאכלו  האכילה  בתאוות  למהדרין  הקשת, 
והכל  בד"ץ.  ופיצוציות,  קיוסקים  פיצריות,  ויתגאו. 

יעשה הסט"א למען ישמן ישורון ויבעט.

הגוף  בטומאת  ואם  תענוג.  מאכילת  מאוד  "להיזהר 
יש ראשון לטומאה ויש אב הטומאה ויש אבי אבות, 
תענוג,  באכילת  התאוה  מילוי  של  הנפש  בטומאת 
אבות  ואבי  הטומאה  ואב  לטומאה  ראשון  מתאחד 
ומעכבים  מאוד  השפלים  מן  הוא  זה  דבר  הטומאה. 
מתפלל  שאדם  עד  במדרש  וכדאמרו  הלימוד  את 

וכו'"  ]אגרות חזו"א א,כ.[

אכילה  מתוך  אלא  למרוד  עתידים  אתם  "אין 
ושתיה שנא' וישמן ישורון ויבעט" ]ספרי האזינו[

]הגר"א  ושתיה"  אכילה  מתוך  אלא  בא  היצה"ר  "אין 
ואפי' באכילה של מצוה כתב  במשלי פ"ז בשם הזוהר[ 
כמו  לפתות  היצה"ר  שיכול  טוב  דבר  "ואין  שם 
למשוך  מאוד  יכול  ומזה  מצוה  של  ושמחה  באכילה 

אותו".

"מה שמוסיף בימי החול יותר על כדי שבעו מוסיף כח 
ומחזיק את יצרו הרע שיתגבר עליו" ]פלא יועץ[

נכון שאתה עדיין לא בדרגת הפרישות, אך גם לא 
בדרגת ההתבהמות.

נכון שאתה עדיין לא בדרגה, שאפשר לדרוש ממך 
לפרוש ממותרות ותענוגים. )ואולי כן? נראה אותך, 
גבר!( אך אפשר לדרוש ממך רק להתפלל על כך. 
בך את  יתן  לרצות שהקב"ה  לרצות לא להתגשם. 
המח והכח להתגבר על צבע המאכל שעיניך רואות.

אז למעשה! קראנו ע"מ לקיים!  
בא ניישם את דברי התוס' וכמש"כ החזו"א "להיות 
בכל  ויש להתפלל  להנצל מיצר הרע  רגיל בתפילה 
קצר  נוסח  כאן  ננסח  מהלב".  שיצא  ובלבד  נוסח 

ולענין ותוכל לשנות לפי טעמך. תרתי משמע.  

ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָפֶניָך ה' או"א 

ַפע ַטֲהָרה  יַע ָעַלי שֶׁ פִּ שְׁ תַּ שֶׁ

ר  ּוְגבּוָרה ִמָמרוֹם ְלִהְתַגבֵּ

ֲאָוִתי ְלֶהְבֵלי  ַעל ְנִטיוֹת תַּ

ַהעוָֹלם ַהֶזה ְלכֹל סּוֵגיֶהם. 

ְנסּו ַמֲעַדִנים  לֹא ִיכָּ ה שֶׁ ְוֶאְזכֶּ

ּומוָֹתרוֹת ְלתוֹך ּגּוִפי, ֶאָלא 

אוַֹכל ַאך ְוַרק ַהִנְצַרְך 

ְבִריאּות ְוכוֹח  ְלִחיּות ּגּוִפי בִּ

ַכָוָנה זּו  ִמיד בְּ ְואוַֹכל תָּ

ִריא ְוָחָזק  ִיְהֶיה ּגּוִפי בָּ שְׁ

ך ְוַטֵהר  ַלַעבוָֹדְתָך. ָאָנא ַזכֵּ

ֶיֶעַרב לוֹ ּתוָֹרְתָך  י שְׁ ֶאת ִליבִּ

ִויִדידוֶֹתיָך ִמנוֶֹפת צּוף ְוכֹל 

ַטַעם. אכי"ר. 


