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   תודה מראש!!!

 שמגר חדלו ארחות...   )רחוב( אודות האסונות הקשים... בימי  
הלב של כולנו נחרד ומתפלץ מהאסונות הקשים והמשונים שהתרחשו בזה אחר זה... כולנו מבינים שה' מטלטל אותנו... רוצה 

 אותנו... כולנו רוצים להתחזק... השאלה מה??? לעורר 
כבר הוזכר כאן עשרות פעמים שכשהקב"ה דופק על השלחן זה לא אומר שהוא מדבר על משהו ספציפי... הקב"ה דופק על השלחן  

 ואומר: זה רציני!!!! אני רוצה שיהיה פה רצינות!!! ו... ו... ואני מתכוין ברצינות!!! 
 לקחת את זה למקום שלו... כל אחד והרצינות הנדרשת ממנו... מכאן ואילך כל אחד צריך 

 --- 
נקודה למחשבה: בפרשתנו וגם בפרשה הקודמת יש ציווי שאנחנו לא כ"כ שמים לב אליו: השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך!! פן 

, ורך לבבך ושכחת את ה'!!! תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה
ערים גדולות וטובות אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת... השמר לך פן תשכח את והיה כי יביאך.. לתת לך    )ציווי דומה יש גם בפרשה הקודמת

   ה'!!!!(
ל איזה עבירות מסוימות... אלא שים לב: לא כתוב שיהיו פרצות בצניעות... או בכשרות... לא מדברים פה על חילולי שבת או ע

 אה... חשבת פעם על זה???  ושכחת את ה'!!מאי??? 
מה פירוש? ברגע שבן אדם יותר מידי שוקע בנהנתנות של העולם הזה הוא בקבוצת   !לשכוח את ה'!!יש עוון בפני עצמו שנקרא  

ם לבבך ולא תחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי סיכון ל"ושכחת את ה'..." אז בפרשה שלנו עיקר האזהרה של שכחת ה' זה שלא ירו
את החיל הזה... אבל בפרשה הקודמת האזהרה היא עוד בשלב שלפני כן... עזוב... גם אם לא רם לבבך... ואתה לא חושב שכוחי 

טוב... וכל  ... בתים מלאים כל  2022ועוצם ידי וכו'... אבל עצם זה שאתה מתחיל לצלול בתוך הנהנתנות ומילוי הסיפוקים של שנת  
אשר לך ירבה... אוטומטית אתה פשוט שוכח את ה'!!! עצם שכחת ה'!! עצם זה שיהודי יותר מידי שוקע בהנאות העולם הזה זה... 
זה שכחת ה'!!! זאת אומרת: כתוב כאן שגם כשמתפרקים ונופשים... ההלו... השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך... ומכאן ואילך כל 

החשבון נפש האישי שלו בימים אלו... איפה אני בייחס לציווי הזה!!! כל אחד מאיתנו שתקוע בנופש שלו...    אחד מאיתנו יעשה את
 מי בארץ ומי בחו"ל... 

סו"ס זה לא סוד שלאחרונה.. בשנים האחרונות... משנה לשנה הדחף לנופש ובילוי בשבועות האלו הוא נהיה סהרורי לכל דבר... 
כל אחד זרוק בחור אחר... אז כמובן שאין שום בעיה... ומותר לנפוש... גם מותר לאכול ולשבוע ובתים  זהו!!! אין עם מי לדבר...  

 טובים תבנה ישבת... אבל ההלו... השמר לך פן תשכח את ה'!!!! 

את ה'!!!    וכעת כשקוראים כאלו אסונות... אין לנו מושג למה זה קרה ומה ה' בא לעורר אותנו... אבל מה שבטוח שלכולנו זה הזכיר
אחרון הגלשנים והמשתזפים והמתנדנדים בערסל באן שהוא... האסונות האלו מזכירים לנו את ה'!! וכמובן שאנחנו לא מחפשים  

 כאלו הזכרות... 
כן... זה קרה ברחוב שמגר בירושלים!!! למי שלא מכיר... רחוב שמגר הוא הרחוב הכי קוטבי וקיצוני שאני מכיר... כולנו מכירים את  

ם שמגר מבית ההלוויות שמגר שמשם יוצאים כל ההלוויות ושם כולם זוכרים את ה'!!! ומאידך בשנים האחרונות כולנו מכירים  הש
את הרחוב שמגר מזוית נוספת... מהזוית של כל חנויות היוקרה והאופנה והמותגים והאלגנט... אני סו"ס חיפאי תמים... פעם 

לבין המרכז קניות החדש באזור   )מה שנקרא "מלכי ישראל"( נויות הותיקות של אזור גאולה...  שאלתי איזה ירושלמי: מה ההבדל בין הח 
בקיצור: אם הבנתי נכון זה )מה אעשה שאני לא מבין אנגלית...(  "תנובת הארץ..." הוא צחק ואמר לי: תסתכל על החלונות ראווה ותבין...  

וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה..." ושוב!!! עד כאן אין בעיה!!!! משהו בסגנון של "תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת 
דא עקא שכשנמצאים בכאלו מקומות צריך ליזהר שלא לשכוח את ה'... סו"ס בסוף הרחוב... אי שם בבית ההלוויות... שם כולם 

וביש חסד ובכל החלונות ראווה שיש   זוכרים את ה'!!! שם קל לזכור את ה'!! שם גם החילוני שם כיפה על הראש... אבל ברב שפע
שם... שם צריך להיות עם יד על הדופק שלא לשכוח את ה'... וזה קרה לנו בדיוק בתקופה שכולנו מתגלגלים לנו אי שם בכל מיני  

כואב!!!  חורים בארץ ובחו"ל כשמשאלת לב אחת יש לכולנו... ליהנות וליהנות וליהנות וליהנות... אז ה' שלח לנו תזכיר!!! תזכיר  
תזכיר שאף אחד לא יכחיש שהוא הזכיר לנו את ה'... ואנחנו כמובן לא מחפשים כאלו הזכרות... אנחנו מעדיפים להזכיר לעצמנו 

 את ה' בדרכים אידיאליות יותר...  
 אז שוב... מה ה' בא לעורר אותנו?? אי אפשר לדעת... אבל מה שבטוח... השמר לך פן תשכח את ה'!!! 

איך זוכרים את ה' גם בשלושה לילות במתחם של הבריכה והמנגל עם כל המשפחה המורחבת??? לפניך קטע קצר כעת תכל'ס...  
מתוך ספר שערי תשובה לרבינו יונה.. הוא מביא שם רשימה של ארבע אפשרויות במה מתבטא זכרון ה'... תעבור על כל האפשרויות 

כל מקום שנאמר השמר, פן, ואל,   ז"לואמרו ר  -'השמר לך פן תשכח את ה' אלהיך '....  ותחבר לכה"פ את אחד מהם ותאמץ אותו לבין הזמנים הזה

  . ג. והצניעות  . ב.היראה  א.  כמוהרי זה לא תעשה. הוזהרנו בזה לזכור את הש"י בכל עת. וחייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד ההנהגות המחויבות מן הזכירה.  
בה' יצדקו ויתהללו כל זרע  כמו שנאמר    רע הקודש ישיגו כל הנהגה נאוה והמעטירה בעליה מזכירת השם ית'וטכסיס המדות. כי ז  . ד.וקישוט המחשבות

דרכים כיצד לזכור את ה'!! א. יראת שמים!! אדם שנזהר מחטא זה רגע של זכירת ה'... ב. צניעות...    הנה לך רשימה של ארבע    ,"ישראל
שבזה גברים שוים לנשים... ג. ד. קישוט המחשבות וטכסיס המידות... מחשבות  אתה מבין לבד שזה צניעות ברובד הפנימי שלה  

 ומידות זה משהו שרק ה' יודע... ומי שמשקיע בזה... זה אומר שיש לו ערוץ ישיר של תקשורת עם ה'... הוא זוכר את ה'... 
... ובזכות שנזכור את ה' לא נצטרך  הנה לך נקודת חיזוק שהיא מצד אחד נקודתית... אב מצד שני נרחבת מצד האפשרויות שלה

ונזכה במהרה ל"גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך..." וזכרתי לך חסד נעורייך והקימותי לך ברית   יותר לתזכורות כעין אלו... 
 עולם... 
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ממוקמות    ןהיכן ה   !!! סגולות 
 ביהדות?? 

כתבתי  ומשהו  חודש  לפני  חוב...  בעל  נשארתי 
ממנו כביכול נגד אמר בעלון... מאמר שהיה נשמע  מ

סגולות... נכתב שם בחריפות נגד כל הפרסומות של 
המסוגלים והמקומות    הימים  לישועות 

מצידי  המסוגלים שאני  לציין  מוכרח  אני  ואגב:   ...
לכוננ לרדת  התכוננתי  תכננתי  ספיגה...  ות 

 למחתרת... 

שלוחות  שמקובלנו  הפשוט  השיקול  את  עשיתי 
לוחות   ואם  הציבור...  של  הפנים  זה  המודעות 
ישועות   ישועות  לך  צווחות  היום  כל  המודעות 
של  הפרצוף  שזה  סימן  מסוגלים  וימים  וקברים 
בחשבון   לקחתי  ממילא  הסחורה...  זה  הציבור... 

זה... נגד  מדבר  אני  מכל    שאם  לחטוף  הולך  אני 
הכיוונים... ומה גדולה היתה ההפתעה שבאופן גורף 

ללו את המאמר הזה... הרבה  יכמעט כולם שבחו וה
הרבה...  וכ"כ  חמות  תגובות  כאלו  לי  זכור  לא  זמן 
משקפות   לא  המודעות  שלוחות  מתברר  בקיצור: 
להרוס  תפסיקו  אנא..  אז  הציבור...  דעת  את 

או לעשות  תפסיקו  בכח!!! אותנו!!!  ילדותיים  תנו 
תפסיקו לייצר רמה נמוכה... אתם רוצים תרומות??  
תגידו   כסף...  שצריך  תגידו  הקודש...  לשון  תדברו 

תגידו שאתם רוצים להרביץ תורה...    שצריך צדקה...
 נתרום לכם עם כל הלב... תנסו!!!! 

בא... בא נוכיח שאנחנו מבינים עברית גם ללא צורך 
  בדם... 

 --- 
 בכל זאת המקום של סגולות ביהדות???   ובכן: מה 

ויש  הרבה...  ויש  ביהדות...  סגולות  יש  יש!!  סו"ס 
מפורשים...   פסוקים  ואפילו  מפורשים  חז"ל 

כל המתפלל על חבירו הוא נענה תחילה זו לדוגמא:  
דודאים  אכילת  וגם  בחז"ל  שמפורשת  סגולה 
מוזכרת כבר אצל רחל... והפרשת חלה מוזכרת כבר  

ה את הנשים ממיתה... בקיצור: יש במשנה שמציל 
וענף שורש  להם  שיש  סגולות  ואי    המון  ביהדות 

אז   הזה...  תורני  היהודי  מהמושג  להתעלם  אפשר 
 ???מה בכל זאת המקום שלו ביהדות

מילים:  ובכן:   בשתי  זה  את  מגדיר  רשות  הייתי 
 ההשתדלות!!!!! 

מילים...   שתי  פה  אמרתי  לב?    רשות!!! שמת 
ה פה מכוונת... לכל מילה יש  כל מיל  ההשתדלות!!!
 נתחיל מהמילה השניה...  כעת פירוש משלה...

חובת ובכן:    השתדלות!!!!  שיש  יודעים  כולנו 
חולה   לאדם  יש  שאם  אומרת:  זאת  השתדלות... 
ונותן   ומתענה  מתפלל  הוא  אם  גם  הבית...  בתוך 

צריך  מספיק!!  לא  זה  חובת   צדקה...  לעשות  גם 
ולקח  לרופא  ללכת  לפי  השתדלות שזה  תרופות  ת 

 הרפואה...   חוקי

זהו!!!! ברובד  שבד   אז  השתדלות  שיש  כמו  יוק 
השתדלות המדעי  גשמיה גם  יש  מידה  באותה   !!!

כלומר:   רוחני!!  היותר  ש ברובד  לא  כמו  מצידי  אני 
אנטיביוטיקה איך  ל  מבין  דלקת... רפאאמורה  ות 

זה    חוקי הרפואה  אבל כך גזרה חכמתו יתברך שע"פ
ור בדיוק כמו שכד  ל אותו משקל: אם ככה ע   עובד...

פלונית סגולה  ככה  דם...  לחץ  מוריד   ה יכול   פלוני 
אה... מה הקשר??? מי אמר שיש    להוריד לחץ דם...  

 וכי במרשם רופא יש קשר??  קשר...

בדיוק כמו שבורא עולם חקק שמרשם פלוני מרפא 
כה במקביל בורא עולם חקק שמי מחלה פלונית... כ

ר' מתיא בן חרש זה פותר כך    נרות לע"נ  18שמדליק  
 וכך בעיות...  

כמו  ש  משהו  זה  סגולות  בקיצור: בדיוק  עובד 
 כדור!!!!! 

עובד   בכלל  כשאתה לוקח כדור... אתה שואל למה זה
 ואיך זה עובד?? 

חכמתו שואל  לא  אתה   למה  לא!! גזרה  כך  כי   ??
אזיתברך. עובד..  זה  וכך  כך  שכשעושים  באותה   .. 

ינה רפואית ה' ברא כך וכך  מידה... בדיוק כמו שמבח
סממנים שמרפאים מחלות... אז יש כל מיני ביצועים 
מחלות   מרפא  גם  זה  אותם  שעושה  שמי  רוחנים 

 ומביא ישועות.. 
 בינינו... תחשוב רגע... למה לא???  

לנו עסק עם א) והוא  תמילא אם היה  איסט שכופר הכל רח"ל... 
ילוק בין מרשם מצידו רק המדע קיים... אני מבין שבשבילו יש ח 

שיודע   מאמין  בן  מאמין  יהודי  אבל  הסגולות...  אוצר  לבין  רופא 
הרופא  בכח  שיש  גזר  עולם  בורא  אם  עליון...  בגזירת  שהכל 
אותו   מרפא  וזה  כדורים  של  מרשם  אדם  לבן  לתת  והרפואות 
ממחלות... אז למה שלא יהיה "עלינו לשבח" ישר והפוך ז' פעמים 

כמו   מחלות???  ירפא  זה  זה  שזה  שגם  גם  ככה  השתדלות... 
 השתדלות..( 

להרויח   רציתי  מה  הבנתי  חתרתי??  לאן  הבנת 
   ??? בהגדרה הזו 

בשביל    סגולה  החליט לעשותיהודי שהעניין הוא כך:  
ישועות הגיע לקבל  יהודי  שאותו  הכוונה  אין   ...

לי  לרמוז  רוצה  ה'  כי  זה  לי  קרה  מה  שכל    למסקנה 
 זו וזו...   שאני צריך לעשות סגולה ולעורר אותי

 זה לא קשור... למה זה לא קשור??   לא!! 

כי זה בדיוק כמו אקמול... אדם שלא מרגיש טוב ולכן  
הוא לוקח אקמול... למה הוא לוקח אקמול?? כי בצר  
כל הדברים האלו... הוא הגיע למסקנה   לו ומצאוהו 
שה' רוצה שיתחזק בעניינא דאקמול?? לא!!! ממש  

אותו שיתחזק   לעורר א  לא!! אף אחד לא חושב שה' ב
 בללכת לרופא... 

חקק    וה'  נקודה!! והיות  אדם לוקח אקמול כי כואב לו
לוקחים  אז  כאבים...  משכך  שאקמול  בעולמו 

חוזר   אקמול... הוא  במקביל  עכשיו...  נקודה!! 
חוזר(  בתשובה שלא  אותו...   )או  לעורר  בא  ה'    כי 

לקחת  ) אותו  לעורר  בא  שה'  חושב  לא  אחד  אף  עכ"פ 
 (... אפילו לא בצחוק...... זה ודאי לא הנושאאקמול

 על אותו משקל: סגולה זה בדיוק כמו אקמול!!!! 

תעכב כי ה'  חד לא חושב שהסיבה שהשידוך האף א
ו פלוני  למוסדות  שיתרום  אותו  לעורר  שילך  רוצה 

   לקבר אלמוני... מה פתאום!! מה הקשר??

??? כמו שאדם לוקח אקמול כי כואב לו וה' כן  רק מה
שידוך ח שרוצה  אדם  בן  ככה  עוזר...  שאקמול  קק 

ו שידוך...  רוצה  הוא  כי  לעמוקה  והולך  פה היות  יש 
אז הוא לוקח את   סגולה בדוקה ומנוסה שזה עובד

הזה  קרההאקמול  זה  שלכן  לא  זה  שה' וזה    !!!  מה 
פשוט האקמול שאובחן    רצה לעורר אותי... אלא זה
   כדבר שיכול לקדם שידוך...

א "מוריד"  הדבריםאני  מאוד   האלו   ת  בצורה 
דא עקא שזה לא  פסקנית... כאילו זה מובן מאליו...  

מאליו...  מובן  אישי   כ"כ  מניסיון  )גם  ומכירי  ביודעי 
שמאוד   הסגולה  בעבר(  את  לוקחים  אנשים  מהר 

ונעלה... מרומם  יותר  הרבה  שכל   לרובד  מצב  נהיה 
שהוא  בגלל  זה  החיים...  את  לך  תקע  שה'  הסיבה 

לעורר למוסדות  רוצה  לתרום  ובשניה   פלוני...  אותך 
זהו... תרם...  ה'   שהוא  בסה"כ  מה  לו...  ורפא  ושב 

איקס...   למוסדות  לתרום  שצריך  שתבין  רצה?? 
   בשניה שהבנת... הופה... הישועה הגיע...

דברים!!!  כאלו  לומר  אסור  לפומיה!!!  וצריך    עפרא 
כל מי שחס על כבוד קונו צריך להתקומם  למחות!!!! 

 ישה שכזו... ולמה??? על ג

  "מגדף בה רבי אבהו"!!! כי יש משפט בגמ' שנקרא  
סב:(   היה  )שבת  אבהו  רבי  שהאמורא  מקום  היה 

קרה??? מה  מקלל...  היה  בעמוס  מגדף...  פסוק    יש 
על  וסרוחים  שן  מטות  על  "השוכבים  שם  שכתוב 
ערסותם על כן יגלו בראש גולים" והגמ' שואלת: מה 

וכו'? מבאר שם רבי יוסי   זה השוכבים על מטות שן
 ברבי חנינא: שהם לא נהגו מספיק בנקיות... 

וכי בגלל    ר' אבהו שמע את זה וגידף!!! חס ושלום!!!
חמור   עונש  כזו  להם  מגיע  לכן  בנקיות  נהגו  שלא 
מעלה  שישנה  ברור  כלומר:  גולים???  בראש  לגלות 
תהיו..   אפילו בכלל קדושים  וזה אולי  בנקיות  לנהוג 

לו    אבל ההלו...  בנקיות מגיע  נוהג  להגיד שמי שלא 
 כזה עונש?? זה... זה לא הגון...  

יותר    ו מבאר שם שמדובר בעוון הרבהלכן רבי אבה
 ... ונורא חמור

למדנו: דרכנו  לפי  על    עכ"פ  יהודי שלרקוד  של  דם 
כולו שמחכה לשידוך או לילדים במשך כמה שנים... ו

.. שמח  חנני ה' כי אליך אקרא כל היום. ותחינה  זעקה
נפש עבדך כי אליך ה' נפשי אשא... ותכל'ס... ה' לא 
עונה אותו... וה' מתעקש לא למלאות את מבוקשו... 

 ולמה?? 

כי לא היה לו את המזל להכיר את התפילה הבוקעת 
של בקבר  מוסדות  רקיעים  או    אלמוני...  פלוני 

אבהו... רבי  בה  מגדף  כאלו   סליחה!!  לומר  אסור 
להוצי   דברים... אב  אסור  נפש  ידיד  על  כזו  דיבה  א 

 הרחמן... 

להגיד שהדבר היחיד שה' רצה ממך זה שתעשה את 
וכל זמן שלא עשית אותה ה' העלים עיניו   הסגולה הזו

והסתיר פניו עד שתבין את הרמז ותתרום למוסדות 
אלמוני...   אכזריות!!!  זה פלוני  להוציא   דרך  אסור 

ן לומר  כאלו דברים מהפה... אז מה כן??? מה כן נכו
 ומותר לחשוב???

בחובת וכמו ש  יש משכך כאבים מסוים שעובד!!!!ש
ההשתדלות יש כאלו שמסיבות ההשגחה יצא להם 
להתרוצץ  אצל הרבה רופאים עד שהם הגיעו לרופא 

יש   אולי!! אולי  תן את הכדור הנכון... כך גםהנכון שנ
מסוימות  סגולה  יש  הרוחנית...  מהזוית  השתדלות 

תפילה   הנכון ומעמדות  הכדור  שזה  מסוימות 
קלעת  אז  אלמוני  למוסדות  וכשתרמת  בשבילך... 

לך... שעזר  הנכון  לשמוע  לכדור  מסכים  אני  זה   את 



 

  

... אבל להגיד שזה מה שה' רצה גדול  וגם זה בקושי
 ממך?? 

ולא יפקד    זה פשוט צורם ולא ראויהס מלהזכיר...  
 ... מקומו

 --- 
לעניינינו...   שנחזור  יש  שסיכמנו  מילים: כפי  תי 

את   הסברתי  עכשיו  עד  ההשתדלות!!!!  רשות 
השניה   שסגולה השתדלות...  המילה  הסברתי 

עובדת...   שהשתדלות  כמו  בדיוק  כמו עובדת  )לא 

   שתשובה תפילה וצדקה עובדים( 
ההשתדלות...    רשות כעת נעבור למילה הראשונה...  

 ??? רשות מה הכוונה
בדיוק עובדת  סגולה  שסיכמנו...  כפי    מוכ  ובכן: 

 השתדלות!!!! 
 סגולה עובדת בדיוק כמו טיפול רפואי.. 

אבל עדיין!!! עדיין יש הבדל אחד מהותי בין סגולה  
 לבין רפואה... 

זו   לא    חובת רפואה  זה  סגולה  ואילו  השתדלות!!! 
אלא   אבל    רשות...חובה  השתדלות..  רשות  אמנם 

 לא חובה...  רשות...
חולה אדם  ככה:  ללכת  שהחלי  ל"ע  כלומר  לא  ט 

להתפלל רק  אלא  בתשובה    לרופאים  ולחזור 
וצדקה... זה לא בסדר... מה אנחנו נגיד לו? אדוני...  
ללכת  חייב  אתה   ?  !  ? ההשתדלות  חובת  עם  מה 

כי   אומר...  שהוא  מה  ולעשות  לדרוש לרופא 
 רופאים ורפואות זו חובת ההשתדלות!!! ב

אבל!!!! אדם שצריך ישועה והוא דווקא לא מזלזל 
שהרופאים  ההשתדל  חובת ב מה  עושה  הוא  ות.. 

משום   אומרים לו... ומתנהג באחריות רצינית... אבל
סגולות...  מה עושה  לא  לפניו   הוא  התחננתי  וכבר 

כמה  וכבר  זלזל...  והוא  אלמוני  למוסדות  שיתרום 
שנים שאני כל פעם מחדש מציע לו... חבל עליך...  

והרי סיכמנו שיש סגולות וזה   בא תתרום ותיוושע...
בטענות  עוב אליו  לבא  נוכל  האם  רפואה..  כמו  ד 

ההשתדלות??   חובת אדוני... זה לא בסדר... מה עם 
 למה עדיין לא עשית את הסגולה הזו והזו?? 

תרם  ) לא  עדיין  והוא  לשידוך  שממתין  מבוגר  בחור  מכיר  אני 
לא   אתה  בטענות:  אליו  לבא  צריך  אני  האם  פלוני...  למוסדות 

בהתעכבות   אשם  אתה  סגולה בסדר...  פה  יש  הנה...  שלך... 

גם אם סגולה   לא!!! זה לא!!!   (שעדיין לא עשית אותה? 
עובדת כמו השתדלות... אבל עדיין!!! עדיין זה לא  

כמו   כמו    חובת עובד  אלא  ... רשותהשתדלות... 
ועד   מכאן  אבל  לעשות...  אפשר  לנסות...  אפשר 
להתחיל לעשות עליהום ולהעניק לבן אדם תחושה  

אח חוסר  להתרוצץ  של  לא  מעיז  אתה  איך  ריות 
 למקום מסוגל פלוני שהרבה נושעו שם... סטופ!!!! 

הסגולות  איפה  בקצרה  הגדרתי  כאן  הנה... 
 ממוקמות ביהדות!!! 

 יש מושג של סגולות ביהדות!!! יש!!! בפירוש יש!!!  
 אבל איפה זה ממוקם ביהדות??? 

 זה ממוקם רק במקום של מרשם!! לא יותר מזה!!!  
שם רפואי זה לא הופך אותו לאיזה עבודת כמו שמר

זה  אלא  חפצתי..."  אלוקי  רצונך  "לעשות  הכנה 
זה   עסק  שיהא  רצון  ויהי  שעובד...  משהו  פשוט 
לרפואה... אז על אותו משקל יש סגולה... שהלוואי  

 ותהיה לעזר... כן כן... לא לא... זה דבר ראשון!!! 

... דבר שני: גם אם סגולה זה משהו שעובד כמו כדור
זה   וסגולה  השתדלות...  חובת  זה  כדור  עדיין!!! 

 רשות ההשתדלות!!! 
 --- 

נוסף:   לבי  מיש רק משהו מעניין  תשומת  העיר את  הו 
 : בשם רב שהעיר 

הרבה בדוקות   שהיוסגולות    שיש  באמת  בעבר 
שזה  אכן  זהו   ומנוסות.. עד  עד!!!!   התחיל   עבד 

שסגולה  תפרסם...הל להתפרסם  ברגע  היא    מתחילה 
אט   ככל מאט  שלה...  ההשפעה  את  לאבד  תחילה 

  ולהפוך להיות טרנד... ככה   שהסגולה מתחילה "לרוץ.."
 עובד...   מיום ליום זה פחות

 ולמה?? מסיבה מאוד מאוד פשוטה:  

ל אותך  אשלח  ואני  בעיה...  לך  יש  הישן אם  ספר 
אוצר הסגולות וכתוב שם שצריך לקחת איזה והמאובק  

או להדליק י"ח נרות   ...ולמרוח אותו על המצח   זנגביל
אתה תסכים לעשות את זה?? נו נו... או   לע"נ רמב"ח...

תואיל בטובך לעשות   אתה  שכן או שלא... ואם בכל זאת
כי... כי תשמע...   את זה... למה אתה תעשה את זה?? 

כדורים כ"כ הרבה  הכי  וניסיתי להתקשר   קניתי בלאו 
תרופה   לא יזיק לי עוד איזה  נו...  ...לכ"כ הרבה עסקנים

 אם לא יועיל לא יזיק...  עוד איזה סגולה... מאופתית...

 נכון שזו תהיה המחשבה שלך פחות או יותר??? 

תשמע...   שלך...  המחשבה  זו  סיכוי אם  סגולה   !!! יש 
של לקיחת תרופה יש על מה    שנעשית משיקול נקודתי

   לדבר...

עבד... שזה  לעצמך  תאר  הזנגביל   אבל  את  מרחת 
הדלהמדובר.  י"ח..  ושפכת    קת  וזה    40נרות  מטבעות 

  זה התפרסם   כמובןאז  ו  עבד והישועה הגיע תוך יום...
  ... מפורסם   נהיהזה  ברשת... וזה התחיל לרוץ וכו' וכו'... ו

חודשים   כמה  כולםואחרי  זגבילים   כבר  עם  הולכים 
מודעות  ומ ותולים  נרות  לפרסם... דליקים    הבטחתי 

כעת   איזה  מגיע  והנה  הוא  ו  אחד  יהודיעוד  רוצה גם 
 לעשות את הסגולה הזו...  

 עושה את הסגולה הזו???   הואכעת למה   

האם הוא עושה את זה מאותו מקום שאתה עשית את  
 זה?? 

לבינו:  מה פתאום!! בינך  להבדל  לב  עשית  א  שים  תה 
  ?? איפה... הוא הואאבל    את זה ממקום של מרשם!!!

ה הוא עושה מז   שר לעשות רצונך אלוקי חפצתי...    כבר
גדולה...   מצוה  לפני כבר  דבקות  ניגוני  שר  כבר  הוא 

 ???  שנעשה כאן הנזק גודל את תלטק האם המעמד...

אתה   ישועה...  צריך  והיית  בצרה  שרוי  היית  כשאתה 
לא  ??? בדיוק הבנת שה' רוצה ממך משהו... מהלפחות 

אולי   ...אולי שתחזור בתשובה... אולי שתתפלל  יודע...
ה' רצה לעורר    בדיוק  א יודע מהל  אני  שתקבל באהבה...

יודע מה לא... אתה לא חשבת לפחות  אני    אבל  ...אותך
נרות של ר' מתיא   וצה ממך את הי"ח לרגע אחד שה' ר

גם כשראית שיש כזו סגולה...    זה ודאי שלא!!!בן חרש...  
לרגע לא חשבת שזה מה שה' בא לעורר אותך... עשית 

זה אק  נטו  את  כדור  בתור  מרשם...  נו... בתור  מול... 
וצדקה  תשובה אקמול  תפילה  י"ח    סגולי  בשילוב  של 

 יכול לפעול...   בהחלט נרות

מהמודעות   הזו  סגולהשכבר נחשף ל  אבל חבר שלך???
מה ה' בא   הוא כבר יודעשל הבטחתי לפרסם?? הוא?? 

ה אותו...  לו... לעורר  לרמוז  רוצה  ה'  מה  יודע  כבר   וא 
  !!!! בטח תנחש מה?? להדליק י"ח נרות!!!

בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים... 
נו... אתה מבין למה  תדליק י"ח נרות והכל יסתדר...  

 פתאום הסגולה הפסיקה לעבוד?? 

פשוטה:  צרה...  מסיבה  לו  שיש  שמי  לימדו   אותי 
השתדלות!!   לעשות  וגם  בתשובה  לחזור  גם  צריך 
ולא  ויברח רק בהשתדלות  אבל מי שיעזוב את ה' 

בתשובה...יתפ יחזור  ולא  לא   לל  ההשתדלות    אז 
   תועיל... נכון??

שהסגולה   שהבנת  זמן  כל  כאן!!!  סיפור  אותו  אז 
כמו  היא השתדלות  לפחות   אקמול...  בסה"כ  אז 

אלאש  ידעת אקמול  לקחת  מספיק    גם  צריך  לא 
תשובה ותפילה וצדקה... כאן האקמול    לשלב עם זה

)סליחה    עבד... אבל ברגע שהסגולה "עפה על עצמה"

ונוצר מצב שכל עלוני הישועות מפרסמים   על הביטוי(
למה??   הגיע...  הכל  הצרות...  וכל  הבעיות  שכל  לך 
כדי לעורר אותך לתרום למוסדות פלוני... במילים 
ה' הוא   לדרוש את  אדם שבמקום  יש פה  אחרות: 

השתדלות!!!!עושה   זוכ  רק  שסגולה  סיכמנו   י 
היהשתדלות. היחידה  המסקנה  ואם  שכל   א.. 

את  עשית  שלא  בגלל  רק  הם  והבעיות  הצרות 
 מה אומרים לך כאן??  הסגולה... אז במילים אחרות

בליברק  תבחר   בליהשתדלות  ותפילה   !!!  תשובה 
כמו   זה בדיוק  עוזר...  לא  .מה הפלא שזה  וצדקה.. 
אדם שדורש רק ברופאים וביועצים ולא מבין שה'  

 מדבר איתו!!! תחשוב על זה... 

השאיר אותם  נא לתחם את הסגולות!! ללכן אנא...  
 שלהם...  במשבצת

ההפיכה של הסגולות לעיקר סיבת הצרות ויסורים 
שקר וזה לא רצון ה'!!! אני חושב שהשכל הישר   זה

ככה מחייב... לא נראה לי שיש מישהו בעולם שיכול  
 לעמוד כנגד האמת הזו ולהתווכח איתה... 

א דרכו!!!  מדבר  שהקב"ה  ערוץ  לחסום  ם אסור 
ליהודי יש צרה וה' רוצה ממנו משהו... ה' רוצה ממנו 
איך   שינוי...  איזה  שיעשה  ממנו  רוצה  ה'  קשר... 
אפשר לסתום את הכביש הזה בסגולות והבטחות 
השפתיים  דל  על  להעלות  אפשר  איך  וישועות... 
בגלל  זה  שלך  ולצרות  שלך  להתעכבות  שהסיבה 

   ת?? שעדיין לא תרמת ועדיין לא עשית סגולה פלוני
אתה יכול להגיד שיש אקמול כזה... יש סגולה כזו 
עשרת  ממנה  תעשה  אל  אבל  לעבוד...  שיכולה 
תעשה  טראסק...  ממנה  תעשה  אל  הדיברות... 
שה'  מה  שזה  וצדקה  תפילה  מהתשובה  טראסק 

 רוצה... 
 --- 

עכשיו: שלא תבין לא נכון... סו"ס כל הסגולות וכל  
כס רוצים  הם  דבר  של  בסופו  בשביל הישועות..  ף 

החזקת תורה!! והחזקת תורה זה הדבר הכי חשוב 
מכל   יותר  ישועות  לפעול  יכול  שהוא  בעולם... 

 ההבטחות האלו.. 

אז תתרמו!!! תתרמו להחזקת תורה... תתרמו בעין  
תתרמו   אברכים...  שמחזיק  תורני  מוסד  לכל  יפה 
לסגולה   תכנסו  אל  פרנציפ  אבל  שיותר...  כמה 

ום הטהור של זה... זה  שבזה... תשאירו את זה במק
יעשה הרבה יותר נחת רוח לפניו יתברך וגם ישועות  

 על הדרך... 
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 איך מתייחסים לנושא של תדמית במשקפיים של תורה... 
לכאורה: התורה מצווה   פרשת ואתחנן... יש כמה פסוקים מאוד תמוהים  -בפרשה הקודמת ובכן:  

ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... אשר ישמעון את כל החוקים    אותנו:
 ...י מי גוי גדול וגו'כ האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

   תדמית!!! כמה פסוקים מיוחדים לנושא של  כאן : התורה מקדישהשים לב
התורה מתחשבת בשיקולים של תדמית חיובית... חשוב לתורה שאנחנו נראה טוב   כאילו  זה נשמע

לכן ושמרתם ועשיתם   ולכן!!! אינטלגנטים וחכמים...    אנחנו  כמה  עד  שהגוים יגידובעיני העמים...  
   : וכמובן שזה תמוה ולא יכול להיות  י היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... כ

גישה הפוכה במאה שמונים מעלות... "הן עם לבדד ישכון   ביהדות  כי לאורך כל הדרך אנחנו רואים
סה להראות את בית  מנוכו'..." וכשחזקיהו המלך    "אל דרך הגוים אל תלמדו  לא יתחשב..."ובגוים  

הוא נענש על כך... בקיצור: לפי השקפת התורה אנחנו לא מחפשים למצא חן בעיני נכותו למלך בבל  
כמה שפחות להתעניין בהם וכמה שפחות למשוך את תשומת משתדלים  הגוים... ואדרבה... אנחנו  

יכירו  זה דווקא לא להכיר אותם ולא להחניף להם  ליבם... וההישג הכי גדול מבחינתנו   ושהם לא 
 ו לו לחיות בעבודת ה' ללא הפרעה... שיתנהעיקר אותנו ו

 אם ככה... אז באמת מה הפשט בזה??  
למה כאן פתאום לתורה כ"כ חשוב שנראה את חכמתנו ובינתנו לעיני העמים?? מה כ"כ איכפת  

מילא אני... לי יש חולשה כזו שמאוד חשוב לתורה שהם יאמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה??  
אבל שהתורה תצווה אותי  בשביל להרשים מישהו...    ים עושה דבריםני לפעמלי מה יגידו עלי... א

 ?? "ושמרתם ועשיתם" בשביל מה יאמרו הגוים
בדיוק שואל את השאלה הזו   )שהוא פירוש על האבן עזרא( אביעזר    פירוש  מצאתי מציאה... בעל  ואכן

את זה ובפרט בימים  שכמדומני שחובה קדושה לפרסם    והוא אומר שם מהלך נפלאמקום...  שם על  
  מעניין מה יגידו עלינו... ממש לא משנה אם   באמת  אמת!!! את התורה לא  אלו... אומר האביעזר:

הגוי"  הגוים ונבון  חכם  עם  רק  הזה..."  יאמרו  להגיד  הגדול  יכולים  הגוים  טיפש    רק"  מצידי  עם 
כל הדורות    לאורך  ".הכלבים נובחים והשיירה חולפת.."  על זה נאמר:  "הגדול הזה...  ומטופש הגוי
ודווקא אז כלל    ן ע"פ רובאיוואן וסטפ וביזו...  וקיללו  וגדפו  ונבון... אלא חירפו  לא אמרו עם חכם 

 יותר טוב בלעדיהם...  הרבה ישראל הסתדר
אתה אותך זה מעניין!!!  אם    פונה בעיקר אליך!!!! אתה!!!  אומר האביעזר: הציווי הזה  רק מה??? 

שהגוים יחשבו   ... אתה שכ"כ איכפת לךאתה שכ"כ חשוב לך מה יגידו  ...חשוב לך התדמית  שכ"כ
שגם אתה מבין משהו   לך שהחבר המודרני... שהוא ידעאיכפת  כ"כ  אתה ש  שגם אתה שווה משהו..

 .. אתה גבר ולא עוד איזה שנוייז כזה.מהחיים שלך וגם 
 אז  שיעריכו אותך...  באמת רוצה  אם אתה  :עצה טובה קמ"ל  פונה התורה ואומרת  !!!! אליךאליך

ה'  אדרבה... לרצון  שיותר  כמה  ו  קנאותייתר  ב  תצמד  גאווה  ותכריזובייתר  ובכל    בנחישות  גאון 
גאה!!! דוס  אני  כל    הזדמנות  את  ישמעון  אשר  העמים  לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא  היא!!!  כי 

 החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה...  
 צה טובה... אתה רוצה שבאמת יעריכו אותך??התורה פונה אליך בע

תהיה יהודי גאה!!! תעמוד מול הגוי עם כל השמונה בגדים ותתעקש על קוצו של יו"ד והוא יכבד  
את זה... הוא יעריך את זה... הוא יתפעל מזה... התורה מזהירה את היהודי: כי היא!! היא חכמתכם 

סה להחביא את הפאות ואת הציצית ותנסה לחקות לעיני העמים... דווקא היא ולא אחרת... אם תנ
את המודרני ואת המופקר כדי למצא חן בעיניו ולהראות לו שאתה גם מבין עניין... אתה תראה במו 
רק   זה  אותך...  יעריך  באמת  שהוא  רוצה  אתה  אם  כי  ויותר!!!  יותר  בך  מזלזל  רק  שהוא  עיניך 

 . באמצעות ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם.. 
התורה פונה אלינו כאן בעצה שיווקית נטו!! אתה כבר רוצה למצא חן בעיני הגוי... בעיני המודרני...  

  קצת אז תשמע לעצת התורה... אל תנסה להתחנף אליו... אל תנסה להראות לו שגם אתה מבין  
דיפלומט   אל תנסה להיות.. אדרבה... תעמוד בגאון ותכריז אני יהודי גאה!!!!  הרבה.במה שהוא מבין  

תמצא יותר חן בעיני אנשים... אדרבה... ככל שתצמד יותר   ולהחביא את היידישקייט שלך כי כך
 לעבודת ה' ותבליט את היהדות שלך ככה רק יכבדו אותך יותר ויותר!!!  

אין כמעט אחד שלא טועה בזה... אתה רוצה להרשים    בינינו...  ואוי אוי כמה שאנחנו טועים בזה...
 .. מה אתה עושה?? את החילוני.

מתחנף אליו!!!!! מראה לו שגם אתה קצת.. קצת חילוני... שגם אתה קצת מבין במה שהוא הרבה  
 זו הרי טעות כ"כ גדולה בשיווק!!!! מבין... 

מנסה להיות כמו השני בשביל למצא חן בעיניו... אתה רק משדר רפיסות וחולשה... הוא    כשאתה
 !  בז לך!! הוא מזלזל בך!! ובצדק!!!

 --- 
 :  בן עליה יקר: תבין שיש פה אבסורד שצריך אחת ולתמיד להבין אותו

בעיקר פוגש את הפאנטיות שלך...   מצידך אתה על העיניים בקנאות... ומרברחוב וש ולךכשאתה ה
משהו    כעת   הוא פוגש ... ולא שומר על העיניים אל תשכח שמי שהולך כעת מימינך ומשמאלךאבל 

לא מצליח לשמור על העיניים ו...   הרי  את החולשה שלו... שהוא  בעיקר  הוא פוגש  אחר לגמרי!!! 
רואה אותך הוא מתמלא בקנאה... כי מי כמוהו יודע שאתה כעת מצליח כשהוא    וממילא  ואתה כן!!

מצליח!!!!   לא  שהוא  משהו  תמימותך..  לעשות  ברוב  להיכשל ואתה  במקום  הגאווהב  .   מידת 
  שתהיה לי בריא!!! נחיתי שהוא מסתכל עליך כמו פאנאט...  ... אתה כעת עסוק בלהרגיש  המגונה

 רק אתה חושב שאתה פאנאט... 
 תבין שהוא כעת מרגיש פיצי פיצי פיצי לידך... 

 אני אענה:כבר  לענות לך??    ני מקפיד על איסור יחוד... מה יש לי אם תשאל אותי למה אתבין:  
 אני חרדי דוס ולכן אני מקפיד על הלכות יחוד... ש
למה   תו לפינה ותשאל אותו בכנות: תן לי פרשנות"בל אם תתפוס חילוני ככה בשקט ותצמיד אוא

יחייך חיוך עגום... ינשום נשימה עמוקה ויענה    החילוני  שלא להתייחד???  מקפיד  החרדי הזה כ"כ
יף : כן... אני מבין יותר מידי טוב למה החרדי הזה מקפיד על איסור יחוד... למה?? עזוב... עדבשקט

אני   למה  שמבין  הראשון  הוא  החילוני  לדבר...  הוא  לא  האייפוניסט  החרדי  העיניים!!!  על  שומר 
יותר טוב    מהאינטרנט כמטחוי קשת...  הראשון שמבין למה אני מתרחק הוא מבין את זה הרבה 

 ממני!!! 
 הוא פוגש את החולשות שלו שם... הוא פוגש את החוסר שליטה שלו שם...  

 ??? הטראגית   ? הבנת את הטעות הבנת את האבסורד? 

שהלוואי על   נמצא בבועה... אמנם בועה חיובית  פה  הההלו... תבין שבאיזשהו מקום אתה
מצידך... כולם ולכן  וטהור  נקי  אתה  שב"ה  בזה  מתבטאת  שלך  הבועה  בועה!!!  אבל   ...

השמירה והקנאות שלך מתחילה ונגמרת בפאנטיות שאתה לא מרשה לעצמך וכו'... אתה 
קו חוסר  לא  מול  ביומו  יום  מידי  מתמודד  שמור...  הלא  שלך  החבר  שעה  שבאותה  לט 

  תנסה להיכנס רגע לראש שלו... תחשוב שזה היה הפוך...שליטה... שאתה שולט והוא לא!!!  
יוצא מכלל שליטה... יושב מול האינטרנט ומרגיש שהעסק  יודע שאתה כעת    אתה  אתה 

לא רוצה שזה יקרה לך... אבל   מאוד צוים ואתהלמחוזות לא ר בניגוד לרצונך גולש ומתגלש
זו... נוראה  איזו תחושה  שליטה... תחשוב  חוסר  שאתה   אתה מרגיש  כדי  שתוך  ותחשוב 

כדי אתה קולטבזו  מרגיש סמרטוט תוך  שליטה...  וחסר  פ  י  אנאט  בזוית העין איזה חרדי 
במקרה   ו??? מה היית מרגיש כלפי איפה שאתה נופל..    שמצליח להחזיק חזק ולא להיגרר

התפעלות והערצה אדירה...  בקנאה וצרות עין... ובמקרה הטוב  ב  היית מתמלא נגדו  הגרוע
תחשוב על זה!!!! אז אנא... אל תיפול בטעות הזו... גם אם אתה ב"ה נמצא בבועה הקדושה 
הזו... שאצלך פגעי הטכנולוגיה זה משהו שמתחיל ונגמר בפאנטיות... תבין שמי שנמצא  

השני המתרס...    מהעבר  שלך... של  הפאנטיות  את  פוגש  לא  את   הוא  בעיקר  פוגש  הוא 
 החולשות שלו מול השליטה שלך!!! אז הנה... בדיוק על זה מדבר פירוש האביעזר... 

 ושמרתם ועשיתם כי היא!!!! היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... 
תורה... ורק ככה הוא אם אתה רוצה שהגוי יכבד ויעריך אותך... תצמד בייתר שאת לרצון ה

 יעריך אותך יותר ויותר.. 
יש כלל ברזל בנושא של קירוב רחוקים: אם אתה באמת רוצה לקרב רחוקים... זה רק ---

בתנאי שאתה מופיע עם כל השמונה בגדים ומעמיד את היהדות שלך כעובדה מוגמרת!!!  
דתי... ולצורך העניין   אם לצורך העניין... אתה משחק אותה מודרני... משחק אותה לא כככזה 

 אתה גם יעעענו מסכים עם כל השאלות שלהם נגד היהדות וכאילו בראש שלהם... 
בא נגיד שהלכתית זה מותר... אבל עזוב הלכתית... מבחינה מקצועית מכזו גישה נבובה לא 

 יוצא קירוב!!! יוצא רק ריחוק!!! 
 ך... אם אתה מופיע מול חילוני ומשדר לו חנופה הוא רק יזלזל ב

אתה עומד מולו כמו חרדי גאה!!! לא מפחד להופיע עם כל ההשקפת עולם שלך    אבל אם
ומעמיד אותה לפניו כמות שהיא... כאן אתה מעורר הערצה... ואת זה אני אומר בלי להגיע 
מנסה   כשאתה  השני...  לקראת  מגיע  כשאתה  המקצועית...  מהזוית  נטו  זה  לוורטים... 

מת  אתה  אז  לשני...  אותי??  להתרפס  מתרים  אתה  אה...  אותו...  לי אז  רים  תחכה 
ת את דבריה ללא היהדות לא מתרימה אף אחד... היהדות אומר   אז זהו שלא!!!בממתינה...  

כשחילוני אחד שאל אותי: האם זה נכון שע"פ תורה אבא יכול למכור את כחל וללא סרק!!! ו
 כתוב בתורתנו הקדושה...  כן!!!! נקודה!!! ככה  תנחש מה עניתי לו???  בתו לאמה???

 לא הגון?? ... זהאה... איך זה יכול להיות?? אבל זה
מה פירוש לא הגון?? זה בורא עולם... הוא קובע את המעמדות של כל  עניתי לו חד וחלק:  

זה שאביה יכול למכור אותה   עד גיל שתים עשרה  יצור ונברא.. והוא קבע שהמעמד של בת
שזה לא הגון?? תחפש לעצמך עולם   חלמת בלילה  אים לך??לא מתאה..  לאמה... נקודה...  

 תעשה משהו!!!   כעת זה עולם של הבורא!! וזה התכתיבים שלו!!! אחר...
 לא!!! זה משכנע???   לא!!  עכשיו בינינו... זה נשמע טוב???

קשה לו לעכל כאלו מסרים... ותאמין לי שיש לי   מאוד לחילוני מאוד קשה לשמוע את זה...
להסבי מהלךמה  ויש  בעניין...  לרפד  ברור  מאוד  ר  הזה  ורהוט  המושג  אותו   את  ולהנגיש 

  אדם שלא יכולס כל המושג של אמה העבריה הותר רק לסו")...  שלנו  לתפיסה המערבית והדמוקרטית
סוג של תכנית שיקום    בסה"כ   זה  כל המושג הזה של "וכי ימכוק"  את הבת הזו.. וממילא ולכלכל  לגדל  בשום אופן

  (הרבה מעבר לאומנה ואימוץ...שהיא יסודית ומסורה ומקיפה  ת...משפחו
אחד שיותר קשה לו!! כמה שקשה לחילוני לעכל כאלו מסרים... יש משהו  ש  תדע לך  אבל

לחפות בשביל לגונן ו  מתחיל להסתבך ולהתגמגם ולהתחמק  כשהוא רואה אותך איך אתה
מ שאתה  רואה איך  לו את התורה על התורה קדם הוד מלכותו... כשהוא  להנגיש    תאמץ 

 ואז אתה אומר לו: לא... אמה העבריה זה היה רק פעם... אז היו)...  שיואיל בטובו להסכים לגישה שלה

    כאן אתה מרחיק אותה!!!!( לא... כבר שפחות... והיום זה
אם יש משהו שיותר מרחיק את החילוני מהתורה זה ההתרפסות שלך שהתורה תמצא חן 

יכול למכור את בתו לאמה... כמה בעיניו... כשח ילוני שומע שבורא עולם החליט שיהודי 
הכתיב   שכך  עולם  בורא  פה  שיש  קלט  לכה"פ  הוא  אבל  זה...  את  לעכל  קשה  לו  שיהיה 

  ... אל תדאג... הוא לא ישאר עם לשון בחוץ... )אם הוא מאוד ירצה להבין למה כך בורא עולם החליטבתורתו...  
א לא החלטות והוהמקבל    אם לא... אז הוא לפחות הפנים שיש בורא עולם שהואל גם  ... אבהוא יקבל תשובה

לממשלה המשפטי  היועץ  לאישור  ברגע  ( מחכה  בורא    אבל  בשם  ולהתנצל  להתגמגם  שהתחלת 
להרשים אותו אתה בודאי לא תצליח... ואילו נזק    עולם איך זה מסתדר עם הנוסחא שלו...

ילוני יצא עם תחושה שבורא עולם צריך את האישור שלו  אחד גדול ודאי קרה פה!!! אותו ח
 בקבלת ההחלטות...  

 מה שבטוח... חילוני כזה אף פעם לא יחזור בתשובה!!!! 
כי אם אתה באמת רוצה להרשים חילוני... זה ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם...  

על השלחן כמות שהיא ללא    זו התורה!!! זו הדרך!! אנחנו גאים בה... ואנחנו מעמידים אותה
 כחל וללא צורך בהתנצלויות 

ש--- שכמובן  להסתייג:  המקום  של  כאן  שכשידם  וברור  היגיון...  להפעיל  צריך  דבר  בכל 
הגוים היתה תקיפה אז הצנזורה דאגה להסתיר כל מיני דברים כדי לא לעורר את הדוב...  

כשאנחנו ו  יםעוסק  וגם  להועיל  רוצים  אנחנו  וסו"ס  לבקירוב  לגרום  אבודה  כן  נשמה  עוד 
השכינה... כנפי  תחת  ולחסות  קרבי  עניין  שום  אין   לשוב  נושאים ו  להגיע  רגישים   להציף 

.. בינינו לבין עצמנו אנחנו הוא לא כשיר לעכל אותם... רק מה?? באופן כללישבשלב זה  
התורה   צריכים אצל  רק  עובד  אני  אחד...  אף  אצל  עובד  לא  דבר  של  בסופו  שאני  לזכור 

הקדושה!!! ואני נאמן למה שכתוב בתורה ולא מעניין אותי אם זה לא ערב לאזנם של כל  
 מיני אנשים...  

זו עבודה בעיקר פנימית!!! שמבפנים אני אהיה גאה בתורת אמת שלי!! שעמוק מבפנים 
  לא ארגיש צורך לחפות על התורה שהמודרני יואיל בטובו להסכים איתה...
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