
תקופת גלות מצרים...

שעת לילה מאוחרת... 

חננאל נסה להטיב קצת את תנוחתו על 
להטיב  קצת  יוכל  אולי  הקשה,  העץ  דרגש 
עם עצמותיו הדואבות והיגעות, לתת להם 
פרך,  עבודת  של  קשה  יום  אחרי  מנוחה 
כשלפניו עומד שוב יום עמוס וקשה, בחומר 
שנים  כמה  בשדה.  עבודה  בכל  ובלבנים 
לדלות  מנסה  חננאל  כך?  עובד  כבר  הוא 
מזכרונו, אך ללא הועיל, החיים הפכו לגוש 
אחד של עבודת פרך תחת השיעבוד הקשה 
אצלו  אין  ונוגשיו,  מצרים  מלך  פרעה  של 
לא שעות ולא ימים, לא חדשים ולא שנים. 
הוא כבר הגיע למצב שזה אפילו לא מפריע 
לו, אין אצלו אלטרנטיבה אחרת, הוא אינו 
בלי  משוחררים  חיים  אחרים,  חיים  מכיר 
בך  שיכה  ומבלי  השוט,  ראשך  מעל  שיונף 
המצרי כשלא הספקת את המכסה היומית, 
הוא נעבעך אף לא יודע שהוא בגלות קשה, 

גלות הדעת במיטבה...

הבוקר,  אור  הפציע  טרם  עוד  למחרת 
לעבר  רגלית  דרכו  את  עושה  כבר  חננאל 
השדה המרוחק, במרחק מה ממנו עוברים 
ביניהם  משוחחים  צעירים  נערים  שני 
חננאל  הצליח  השניים  כשהתקרבו  בלהט, 
נפשו  ידיד  של  בניו  שני  אלו  היו  להכירם, 

מקדם מישאל ממשפחת הקהתי.

הזכרונות החלו להציף אותו... הוא שכח 
וממכותיו..  המצרי  מהנוגש  רגעים  לכמה 
שוחחו  בו  האחרונה  הפעם  היתה  מתי 
מאז,  עברו  כבר  שנים  כמה  אח...  יחדיו, 
שוב לא שוחחו ביניהם משום שהוא אין 
לו לא יום ולא לילה, היה זה כאשר החל 

ישראל  בני  לב  את  להמשיך  פרעה 
רעמסס,  ואת  פתום  את  לבנות 

והוא  עבר,  לכל  התעופפו  פלאים  הבטחות 
אחר  קסם  כבחבלי  נמשכו  העם  רוב  כמו 
נדהם  הימים  מן  באחד  השוא.  הבטחות 
שת  שלא  מישאל  ידידו  על  לשמוע  חננאל 
המצב  את  ידע  היטב  ההבטחות,  לכל  ליבו 
מן  היה  לא  אשר  הקרוב  חבירו  של  בביתו 
המשופעים בכסף בל‘ המעטה, הדבר חרה 
לידידו  נגש  שליחות  ובתחושת  ביותר,  לו 
למען  אליו  להצטרף  עליו  להשפיע  לנסות 
יוכל להחיות נפש עולליו המבקשים לחם, 
תחנוניו  כל  לו  הועילו  לא  לשוא...  אך 
התווכחויותיו וטענותיו, כמו יתר בני השבט 
אף מישאל עמד כחומה בצורה לא להיכנע 

לפיתויו של פרעה.

מה  אז  ידעת  לא  חביבי  מישאל  אח... 
חסכת לעצמך ולדורותיך אחריך... ספק רב 

אם כהיום הנך כן יודע כמה צדקו דברך!

 ⋅

ירושלים ת“ו שנת תשפ“ג

שעת לילה מאוחרת...

לאחר  בעיניו  ממצמץ  חיים 
במסך  ממושכת  הסתכלות  
המחשב, 

וליבו  ידו  שעל  השעון  על  מבט  מעיף  הוא 
השלישית  בפעם  לי  קרה  זה  שוב  צונח.. 
השעה  על  הראו  השעון  מחוגי  השבוע! 
3:30 לפנות בוקר, אכן יש לו אישור לשהות 
 ,12:00 השעה  אחר  אף  המחשבים  בחדר 
למחשב  נצרך  הוא  אלו  שבשעות  משום 
כבר  הוא  העבודה  את  אך  עבודתו,  עקב 
שעתיים  להם  עברו  איך  בשעה 1:00,  סיים 
בסה“כ  משים?  מבלי  יקרות  שעות  וחצי 
לתיבת  לרגע  נכנס  הוא  לצאת  שרצה  לפני 
האימייל לבדוק אם כבר שלחו לו מביטוח 
לאומי את המסמכים שביקש, כשפתח את 
המייל ראה שמישהו שלח לו כמה קבצים 
ספורות  דקות  שבתוך  סבר  והוא  מעניינים 
יבדוק את תוכנן ויצא, איך מדקות ספורות 
נולדו שעתיים וחצי? הוא העיף מבט לרגע 
נענו!  שלא  שיחות   10 הפלאפון,  צג  על 
שזה  ידע  הוא  הפעם  אחד...  ממספר  כולם 
כבר לא יעבור בשתיקה, זה קרה לו אתמול 
הפעם  זאת  היתה  לא  אז  ואף  ושלשום, 

הראשונה...

ויצא  המחשב  את  לסגור  מיהר  הוא 
עיניו  פגשו  שיצא  איך  המחשבים,  מחדר 
את משה חבירו לשיעור צועד במהירות עם 

תחת  כשפיאותיו הטו“ת  שחיו 
רטובים  כבר 
מטבילתו במקוה 
באחת  עתה,  זה 
על  נעצר  הוא 
לא  הוא  עומדו, 
את  לעולם  ישכח 
הסוערים  ויכוחיו 
השימוש  על  משה  עם 
ועל  בכלל  במחשב 
כל  בפרט,  האימייל 
אז  שנפגשו  אימת 
איכשהוא הגיעה שיחתם 

מאמר מערכתמאמר מערכת
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חבורת  בעצם  מהי  ש. 
מה  ולשם  חורין?  בני 

נוסדה החבורה?
כשמה  חורין“  ”בני  חבורת  ת. 
כן היא חבורת אברכים שזוכים 
בני  ולהיות  להרגיש  רגע  בכל 
הרבים  חשבונות  מעול  חורין 
כך  וע“י  אדם,  בני  בקשו  אשר 

לעבודת  פנוי  ויותר  יותר  להיות 
באנו  לשמה  אשר  ולתכלית  ה‘, 

לעולם.

מן  אברכים  שני  לעצמנו  נתאר  הבה 
ה‘,  את  לעבוד  חפצים  שניהם  השורה, 

בין  שמפריד  דבר  שום  אין  משי,  אברכי 
ה“אימעי“ל  והוא,  אחד,  דבר  זולת  השניים, 
של  ברגע  פתח  מהם  אחד  אשר  אדרעס“ 
בתשלומי  הנחותיו  את  לסדר  בכדי  חולשה 
ולא  כן,  לעשות  לו  יעץ  טוב  ידיד  הארנונה, 
הלה  אחרים,  אנשים  לטובות  להזדקק 
עבור  שילם  מחשבים,  לחדש  נכנס  נתפתה, 
שעת שימוש, ובתוך זמן קצר פתח בשעטו“מ 
(או שלא...) את כתובת הדוא“ל האישי שלו, 

עם שמו מתנוסס לתפארה בראש... 

בשום  יבחין  לא  הצד  מן  המתבונן  לכאורה, 
עוסקים  שניהם  האברכים,  שני  בן  הבדל 
ובנוסף  ואחה“צ,  לפנה“צ  בכולל  בתורה 
זה  בקלויז  מתפללים  שניהם  ערב.  בכולל 
לצד זה, ושניהם משתדלים לחנך את בניהם 

לתורה ויר“ש.

של  פנימיותם  לתוך  פנימה  שיתבונן  מי  אך 
מאד, בעוד  מענין  יראה דבר  האברכים,  שני 
שלאברך שאין ברשותו כתובת דוא“ל, אין לו 
עמוק  נטוע  ראשו  העוה“ז,  בעניני  ושיח  שיג 
בה  חייו,  משוש  היא  הקדושה,  בתורה  עמוק 

מוצא כל העת נחת לנפשו השוקקה.

זמן  לפני  אך  שפתח  האברך  רעהו,  ואילו 
קצר  זמן  תוך  שמו,  על  דוא“ל  כתובת  קצר 
חדשים  בנסיונות  מתנסה  עצמו  את  מוצא 
שלא הכירם עד עתה, החל מהרגשת שעבוד 
שיותר  כמה  להציץ  העת,  כל  ולבו  מוחו 
שם  ימצא  אולי  חשבונו,   – מחשבו  לתוככי 
יפתח  וכאשר  ומרענן,  צבעוני  חדש,  משהו 
דבר  שום  נתקבל  שלא  ויראה  חשבונו  את 
חדש, תתמלא נפשו הרגשת אכזבה עמוקה. 
במכתבי  תוחלת  חסר  בחיטוט  ימשיך 
וידיעה  תמונה  בדל  כל  לבדוק  האימייל 
מרעיו,  לחבר  ושליחתם  לפתחו  המגיעה 
פתוי  של  בנסיונות  וכלה  הנבערים.  כאחרון 
של  בלע“ז)  (צ‘אט  לקבוצות  להתחבר  היצר 
גורפי ביבין וחובקי אשפתות, בוזי כל קודש 
יצטרך  לפעמים  אשר  טהרה,  כל  ושונאי 
האברך לצבוט את עצמו לראות האם חלום 
עליה  בן  שאברך  הדבר,  אמת  או  חולם  הוא 

כמותו יתנסה בנסיונות קשים כאלו.

מחובר  שאינו  האברך  דבר,  של  סופו 
לאימייל, נפשו משוחררת מעול מיותר וחסר 
נתייסדה  כך  ועל  בדורנו,  שנתחדש  תועלת 

החבורה 
ה  ש ו ד ק ה

האברכים  את  ולפאר  לרומם  חורין“  ”בני 
העוה“ז  הבלי  מכל  הפורשים  המופלגים 
וחפצים לעבוד את ה‘ אלוקיהם עבודה תמה.

⋅

ש. איני מבין, הרי לאברכים שיש 
ברשותם אימייל – החבורה אינה 
האברכים  ואילו  כלל,  מיועדת 
ללא  גם  ברשותם אימייל,  שאין 
בזה,  מחזיקים  אינם  החבורה 

ומה התועלת בחבורה?
ת. שתי תשובות בדבר.

אחר  בדעותיו  נמשך  להיות  האדם  דרך  א.   
וכך  הרמב“ם,  פסק  כך  וחבריו,  סביבתו 
שמעת  מבין  דעת  בר  כל  העולם.  מתנהג 
אין  (חנם  למחנינו  לחדור  החל  שהאימייל 
מליכנס  אותו  לעצור  שיוכל  דבר  אין  כסף!) 
כנגד  לעמוד  נוכל  בזאת  רק  למחנינו, 
כנגד,  בצורה  חומה  בהעמדת  והזרם,  הסחף 
העוה“ז  עם  ונחלה“  חלק  לנו  ”אין  ובהכרזת 
ובכך  מעוקצך,  ולא  מדובשך   לא  ותפנוקיו, 

אולי נוכל לעצור את שטף מים הזידונים.

ב. גם לאברכים אשר בכל מקרה לא יתחברו 
עדה  הצדק  חבורת  הם  הם  אשר  לאימייל, 
”בני  בכתר  להתעטר  הזוכים  המאושרה, 
חורין“ גם להם ובעיקר להם מיועדת החבורה 
לאמור  ותמיכה,  גב  להם  וליתן  בהם  לתמוך 
של  האמיתות  הדוגמא  זו  וקדש“,  ראה  ”כזה 
פארצייטישער בוהושע‘ר יונגערמאן, החפץ 
לאורו  ולהתחזק  שליט“א  רבינו  בדרך  לילך 

הזך ממנו יראו וכן יעשו.

⋅

השורה,  מן  אברך  אני  ש. 
לשירותי  נצרך  אני  לזמן  ומזמן 
להסתדר  אוכל  איך  האימייל, 

בלעדיו ?
רק  צריך  למכביר,  קיימים  פתרונות  ת. 

לרצות... הנה בקהילתנו 
עם  הסכם  קיים  הק‘ 
סערוויס“  ”לכתחילה 
נותנים  הם  אשר 
קהילתנו  לבני 
את  כסף  אין  חינם 
השירותים  כל 
הנצרכים,  הדיגיטלים 
תוכנית  קיימת  גם 
להעמיד בכל עיר ועיר, 
ממילא  אשר  אברך 
המייל,  לשירותי  נצרך 
חברי  יוכלו  דרכו  אשר 
מפעם  להעזר  החבורה 
צורך  של  מצב  כשיווצר  לפעם 
ברגע  דאגה,  אל  אך  אמיתי, 
מתנתק  הנך  כי  אחת  החלטה  של 
להחזקת  הסיבות  ככל  רוב  מהאמייל, 

האימייל ירדו מעצמן...

⋅

משתמש  לא  ה‘  ברוך  אני  ש. 
באימייל אבל ב“ב עושים עבורי 
את השירות בזה, וכן יש אימייל 
האם  סערוויס,  במוקדי  שמי  על 
חברי  על  להימנות  יכול  גם  אני 

החבורה?
כלל  ניגש  לא  עצמך  אתה  באם  בוודאי,  ת. 
אחרים (דהרי  ע“י  נעשה  הכל  אלא  לאימייל 
ישתמשו  שלא  היום  כלל  יתכן  ולא  כמעט 
ע“י  מזה  ניצול  אתה  הרי  זה),  בכלי  עבורך 
בורח  הנך  ובכך  לבד  בזה  משתמש  שאינך 
לפתחך,  באים  שהם  לפני  עוד  מהנסיונות 
אדרבה בעיקר בשביל אברכים כאלו נוסדה 
לעמוד  להמשיך  יחדיו  להתחזק  החבורה, 

בנסיון הזה שאינו קטן בכלל. 

⋅

ש. אני אברך שצריך להשתמש 
במייל ואין מנוס מכך, האם נגזר 

דיני להיות מעתה כ“סוג ב‘“?
גם  לעבדו  ה‘  בחר  בך  וחס!  חלילה  ת. 
הפיתויים  כל  על  להתגבר  זה,  נסיון  דרך 
שגם  כמובן  זה,  בכלי  ולהשתמש  והנסיונות, 
זה  בכלי  וסייגים  גדרים  לעשות  מוטל  עליך 
נוצר,  הוא  שלשמו  לצורך  רק  בו  ולהשתמש 
והכתוב אומר ”כי מנסה ה‘ אלוקיכם אתכם 
השכם אוהבים את ה‘ – וכו‘. ובכל רגע שאתה 
הנך  יצרך  על  ולהתגבר  עצמך  לשמור  זוכה 
מיסב נחת רוח עצומה לאבינו שבשמים, ועל 
כל התגברות והתאפקות תקבל שכר משלם.

גם  כי  להודות,  תוכל  אתה  גם  בזאת  אכן, 
אתה היית מעדיף שלא ליכנס לתוך פח יקוש 
אדרבא  ולכן  נסיונותיו,  עם  ולהתמודד  זה 
בחבורת  החברים  ידידך  את  ואמץ  חזק 
עליהם  שפר  מה  להם  נא  ספר  חורין“,  ”בני 
עם  להתמודד  צריכים  שאינם  במה  גורלם 
להם  לעזור  ולרע,  לאח  להם  היה  זה.  יצר 
כאשר  בצאתך,  זבולון  שמח  המצטרך  בכל 

יששכר באוהליך.
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- סיפורו של שמערל -
זונדל  השקיע  פרך  עבודת 
לא  מלאכה  כ'בורסקי',  בעבודתו 
העורות,  עיבוד  עבודת  היא  קלה 
פאר  נישט  מען  טוט  וואס  אבער 
כבר  הקשיים  כל  אל  פרנסה... 
את  אף  הזמן,  עם  זונדל  התרגל 
העורות  שמי  והצחנה  העיפוש 
איך  התרגל  כבר  הוא  מעלים, 
הזבובים  אבל  להריח,  שהוא 
והיתושים הרבים שחדרו למפעלו 
עומדים  הם  מנוח,  לו  נתנו  לא 
עוקצים  ורגליו,  ידיו  פניו  על 
הרף,  ללא  ומכרסמים  ומזמזמים 
והלחות  הרטיבות  יעשה?  מה  אך 
העורות,  נשרה  בהם  המים  של 
הבלתי  האורחים  את  מביאים 
להתחשב  מבלי  למפעלו  רצויים 

איתו...

שלהם,  את  עשו  הרבות  השנים 
השנים  במשך  זונדל  הצליח  וכך 
והמצאות  רעיונות  הרבה  למצוא 
הזבובים  צרת  מעליו  להקל  איך 
שונות  רשתות  והיתושים, 
ובפתחים,  בחלונות  שפרש 
הגג  על  שתלה  לוכדות  מדבקות 
למיניהם  ריסוסים  הקירות,  ועל 
היתושים  קיני  ולכלות  להשמיד 
בידו  היתה  לא  אמנם  משורשם, 
דרך לגרשם ולהיפטר מהם לגמרי, 
להקל  דרך  מצא  לפחות  אבל 

מעליו במקצת מהטרדתם.

⋅

שמערל  ישבו  שעות  ע"ג  שעות 
את  לגרש  קשות  ועמלו  וזוגתו, 
בידם,  היתה  לא  מה  הזבובים... 
כנפיים  בעלת  ומברשת  מניפה 
הפרעושים,  את  הדפו  בהם   -
את  צדו  בהם   - דבש  צלוחיות 
וגם  לנצח,  שנדבקו  הנמלים 
את  להכות  כדי  עבות  אלונטיות 
העוקצים  והיתושים  הדבורים 

ללא רחם...

היה,  חלם  מחכמי  שמערל  ר' 
מתחת  צר  בקיטון  היתה  דירתו 
מנת  היו  ורטיבות  לחות  לאדמה, 
שמטבע  כך,  בקיטונם,  חלקם 
הדברים נוצר רפש וטיט המעלים 
המעופפים  הכנפיים  בעלי  כל  את 

למיניהם.

⋅

שמערל  יצא  הימים  מן  ביום 
לתייר  כדי  חלם,  העיר  מגבולות 
וכך  לאדז',  הגדולה  בעיר  ולבקר 
לו  שיש  הזבובים  מצער  ישכח 
הביטו  סיורו  כדי  תוך  ביתו,  בתוך 
של  בטבורה  'בורסקי'  לתוך  עיניו 
השוק - היה זה מפעלו של זונדל 
הבחין  שמערל  העורות,  מעבד 
לכל  ראשו  את  המסיט  בזונדל 
המעופפים  מהיתושים  הצדדים 
לו  העלתה  זו  תמונה  במפעלו, 
נעימים,  לא  זכרונות  לשמערל 
והסבל  מהצער  נזכר  אחת  בבת 
בשנים  רבות  סובל  הוא  מהם 
גם  שמערל  הבחין  אז  אך  בביתו, 
זונדל,  שהתקין  הרבות  בהגנות 
מטרדת  להקל  מועילים  ואשר 

היתושים.

שמערל  התפרץ  ומיד  תיכף 
ובהתרגשות  החנות,  אל  בסערה 
ר'  קולו:  הרעים  בסערה  מהולה 
גם  יכולני  איך  נא,  ילמדני  איד! 
העצות  הן  מה  מעלי,  להקל  אני 
זבובים  ללכידת  המועילות 

ויתושים?

ושאלו:  עיניו,  את  זונדל  הרים 
במקצועך  מתעסק  אתה  גם  האם 
השיב  לא!  עורות?  בעיבוד 
נמצאים  א"כ  ולמה  שמערל, 
זונדל,  תמה   - בביתך  יתושים 
מיקום  את  שמערל  בפניו  תיאר 

דירתו בפרוטרוט.

של  פניו  על  עלתה  שחוק  בת 
את  להשכיל  החליט  והוא  זונדל, 
מחודש  עמוק  ברעיון  שמערל 

לקומה  דירתו  את  שיעתיק  והוא: 
שם  שאין  יבש  ולמקום  עליונה 
היתושים  יעלו  לא  ובכך  לחות, 

לתוך ביתו...

בעיבוד  עוסק  זונדל,  הפטיר  אני, 
משרה  אני  כך  ולצורך  העורות, 
חייב  שאני  כך  במים,  העורות  את 
ולכן  עבודתי,  לצורך  המים  את 
פתרון זה לא שייך אצלי הן אמנם 
מאוד,  לי  מפריעים  היתושים 
מזמזמים,  פניי,  על  קופצים  הם 
גופי  את  עוקצים  מכרסמים, 
חידודים חידודים, ואני אכן מנסה 
פני,  מעל  אותם  לגרש  כוחי  בכל 
מהם  להיפטר  יכול  אינני  אבל 

לגמרי... 

הזאת,  ולצרה  לך  מה  אתה  אבל 
שתפטר  אחרת  בדרך  לך  כלך 

מהיתושים פעם ולתמיד!!!

עם  התייעצות  לאחר  וקיבל.  סבר 
לנסות  הוחלט  חלם,  חכמי  שאר 
לשמוע בקולו של זונדל, שמא יש 
ההפתעה  ולמרבה  בגו...  דברים 
התחילו  אכן  והלאה  יום  מאותו 

שמערל וזוגתו, לחיות!

- סודו של יצחק -
ומכאן לסיפור האמיתי:

יצחק וב"ב, הקימו לאחרונה משכן 
יומם  עמלים  הם  ביחד  לה',  חדש 
ולילה לחשוב מחשבות לגרש את 
אנו,  בדורנו  המתפשט  החושך 
זיו  את  להמשיך  כ"כ  נכסף  יצחק 
הודו שינק בימי הבחרות, א ברען, 
א געשמאק, א ריינקייט, זה חלקו 
נועם  להרגיש  שיזכה  עמלו!  מכל 
געגועים  מתוך  ה'  על  להתענג  ה', 

והתרפקות.

עמו,  בל  ראשו  מה,  משום  אך 
תורה  בביתו  להשפיע  רוצה  הוא 
אך  וטהרה,  בקדושה  ותפלה 

ולהיות  בפיו  לדלות  מצליח  איננו 
להטפיח,  מנת  על  וטופח  שופע 
הוא לא מצליח להבין איך הצליח 
תענוג  מלא  להיות  בבחרותו 
את  לשחזר  מנסה  הוא  וסיפוק, 

העבר, אך לשווא תוחלתו...

אין הוא יודע את הסוד.

דרך  הציב  אותן  הדואר  תיבות 
נמצאות  שלו  האימייל  כתובת 
אדמון  מרח'  ומקום,  מקום  בכל 
בדימונה,  צבר  ורח'  שבמא"ש, 
דרך רחובות תל אביב, ועד טבורה 
של  הסואן  ורחובה  פאריז,  של 
הכי  במקומות  שם,  גם  מנהטן, 
תיבות  נמצאות  מפוקפקים, 
בהכרח  לא  כי  והגם  שלו,  הדואר 
יכניסו לו לתיבתו חומרים שאינם 
הוכיחה  המציאות  אך  כשרים, 
האימייל  בעל  מקרים  שבהרבה 
שולף משם דברי הבלרוח הרחוב, 
שאי  דברים  ועוד  כוזבות,  דעות 
היו  הנה  והן  לפרטם,  אפשר 
ולהפוך  ראשו  את  לבלבל  בעוכרו 

אותו לציץ יבש ולחרס הנשבר.

וטובים  רבים  שגם  הוא  רואה 
אימייל,  כתובת  עם  משתמשים 
מי  יש  קולט,  הוא  אין  אך 
נזקק  יומית  היום  שבעבודתו 
נתקל  הוא  לאימייל,  להגיע  הוא 
לעקוץ  מנסים  והם  ביתושים, 
אותו חידודים חידודים, אבל מכיון 
שעיקר עבודתו הוא באימייל, אזי 
להסתדר  כוחו  בכל  מנסה  הוא 
להציב  גדרים,  לעשות  אתם, 
מרשימות  להתנתק  חומות, 
שלא  וכ"ש  למיניהן  תפוצה 
וידיאוף  להתקין  אליהן,  להירשם 
שהוא  (ופשוט  וכו'  המחשב,  על 
וכדו'  לחברין  ישלח  לא  מיזמתו 
לגרש  ובכך  לו),  נצרך  שאין  מה 

חלקית את הרע מעל פניו.

אברך  היקר,  יצחק  אתה,  אבל 
להתגורר  לך  למה  מפז,  מסולא 

עצתו של זונדל 
מול הטרדת 
הזבובים

ג



תשו"ח להרב חנניא יוסף והר"ר יצחק בר"י רבינוביץ הי"ו על עריכת הגליון

בקיטון צר מלא זבובים? אל תהיה 
ללעג ולקלס כמו מיודענו שמערל 
לחפש  להתאמץ  במקום  מ'חלם', 
דרכים,  מיני  בכמה  האור  את 
האימייל  מכתובת  לגמרי  תתנתק 
נשמתך,  טוהר  את  המחרבת 
ומכניסה אותך למחוזות שמעולם 

לא היית דורך בהם את כף רגלך!

- האימייל 
כתיבת דואר ? -

יהיה מי שיטען: וכי למה זה צריך 
לעשות רעש גדול כ"כ מהאימייל? 
הרי יש שם גם דברים שימושיים 
לרוב, וגם אם יש משהו לא בסדר, 

אני מוחק את זה מיד.

לא  זה  שאילו  ייאמר,  האמת  אך 
היה כואב, זה היה מצחיק... אחרי 
עכשיו  ונפגע,  הציץ  ראה,  שכבר 

הוא הולך לתקן ע"י מחיקה...

צדים  התפילה  כשבאמצע 
מונח  הסידור  שמתחת  עיניך 
כמה  עין,  מרהיב  צבעוני"  "גליון 
להסתכל  ולא  להתגבר  לך  קשה 
הדברים  צבעוני  בדף  ואם  בגליון? 
כשאתה  הדברים  ק"ו  אמורים, 
איזה  שהגיעה  באימייל  רואה 
מוכרת,  בלתי  מכתובת  הודעה 
האם תצליח להתחזק ולא לפתוח 
אם  וגם  ההודעה?  את  לראות 
מלפתוח  הפעם  להתגבר  הצלחת 
עדיין  ההודעה  ההודעה,  את 

נשארת, ובפעם הבאה...

שהאימייל  שיטען  מי  גם  יהיה 
לא,  ותו  תמימה  דואר  תיבת  הוא 
שהאימייל  ייאמר  לעומתם  אך 
אם  גם  כי  ועיקר,  כלל  תמים  אינו 
להיות  נועד  הוא  בעיקרו  אמנם 
של  לאמיתו  אך  דואר,  תיבת 
פיזית  דואר  כתיבת  זה  אין  דבר 
כי  לביתו  מתחת  לו  המותקנת 

מותקנת  היא  הלא  הזאת  התיבה 
ומשכך  געגנט,  היימישע  א  אין 
סיכון  מכל  כמעט  חפה  היא  הרי 
(המבוגרים שבינינו יזכרו איך בעבר היה יכול 
מטעם  פורסם  שנים  בכמה  שפעם  לקרות 
בתיבות  שחולק  מסיונרי  גליון  על  לאחים  יד 
זה  גם  ב"ה  היום  להשמידו,  ושיזהרו  הדואר, 
הדואר  תיבת  כן  לא  קורה),  לא  כבר 
האימייל),  (קרי:  הדיגיטלית 
(קרי:  אליה  המפתח  אמנם  אשר 
אבל  אצלו,  רק  נמצא  הסיסמא) 
פתוח  דואר  דברי  להכנסת  החריץ 
לשליחה  מאמץ  ללא  דורש,  לכל 
ומסירה  בול,  הדבקת  (אריזה, 
ותיכף  תשלום,  וללא  בדואר), 
עומדת  היא  ולכן  רגע,  באותו 

בסיכון גבוה הרבה יותר.

- תרבות של בילוי - 
אבל לפני הכל יש לדעת שכתובת 
יקוש  פח  כמו  הוא  אימייל 
על  עומד  וכשאברך  (מלכודת), 
גבי אימייל, הוא עומד על חוט דק 
מאוד, כפסע בין "צורך חיוני" לבין 

"שקיעה בתרבות בילוי".

לך  ישלחו  אם  גם  אומר,  הוי 
נקיים,  עיתונים  רק  באימייל 
הודעות  ושאר  קהילה  הודעות 
הרס  מהווה  הדבר  הרי  מועילות, 
עצום, כי בכך הופך האימייל לחלק 
אם  שגם  כך  נפרד מישותך,  בלתי 
לצורך  צורך  שום  לך  יהיה  לא 
נחוצים,  דברים  שאר  או  עבודה 
כבר לא תהיה מסוגל להתנתק, וכך 
תרבות חיים האינטרנטית חודרת 
את  אוזקת  חייך,  על  ומשתלטת 
שלך,  השליטה  ויכולת  דעותיך 

אתה כבר שבוי.

זאת ועוד, הרי גם אילו כל החומר 
הנשלח היה בגדר היתר, הרי עצם 
הוא  זמן  ובזבוז  פנאי  של  תרבות 
והשתטות  חמור,  איסור  בגדר 

אשר  נצח  חיי  איבוד  של  מכוונת 
לערכם אין שיעור ותיאור.

שהביאו  הסיבות  שבין  לזכור  יש 
בזמנו לאיסור על שמיעת "רדיו", 
היה גם המהות, ולא רק התוכן, גם 
דברי  רק  ברדיו  מכניסים  היו  אילו 
שלו  המהות  עדיין  ממש,  היתר 
האידישקייט,  כללי  כל  את  נוגדת 
תרבות"  "שיטת  הוא  הרדיו  כי 
 24 במשך  לבטלה  לבו  מפנה  של 
חטא  מהוה  וזה  ביממה,  שעות 

עצום ועיקרי בחייו של יהודי.

עצם הדבר, שהאברך יודע כי אחר 
לפתוח  במיוחד  הולך  הוא  הכולל 
אם  ולבדוק  לראות  האימייל  את 
שאי  אסון  זהו  חדש,  חומר  הגיע 
אסון  גליון,  גבי  על  לתאר  אפשר 
מבן  אחד  ברגע  אותו  שמושך 

תורה ליושב קרנות.

ישנם  כי  הדבר  ברור  לכך,  נוסף 
המלאים  חומרים  ושאר  עיתונים 
מהדורות   - ומחלוקת  בלשה"ר 
שונות ומקוצרות של אתרי ביבים 
סיטואציה  בשום  אשר  שונים, 
לבית  אלו  דברים  מכניס  היית  לא 
היית  לא  ובוודאי  פנימה,  שלך 
אדרבה  אלא  בחנות,  אותם  רוכש 
אבל  ובלעג,  בבוז  לעברם  מביט 
נופל  זה  מה,  משום  באימייל 
הקלות,  נפש,  בשוויון  עליך 
מסוגלים  וריקים  הפוחזים  בה 
לכל  דעותיהם  את  ולמכור  לכוף 
לקבוצה,  שהתחבר  ואחד  אחד 
ואחד  אחד  כל  את  להדאיג  צריך 
ה'  שיראת  קהילתנו  מאברכי 

בוערת בקרבו! 

היצר  וכנים,  אמיתיים  ונהיה  באו 
זה  כל  אבל  מאוד,  חזק  הרע 
רשתו,  בתוך  כשנמצאים  רק 
להתחמק  בע"ה  כשמצליחים 
אז  שפרס,  מהרשת  ולברוח 
כחות  על  גם  להתגבר  מצליחים 

כדי  לזרוע  מנסה  שהיצר  אדירים 
להרוס אותנו.

 - בני חורין -
למטרה זו מתאגדים אברכי המשי 

של קהילתנו הק' בימים אלו.

בכלל,  השונא  עם  להיפגש  לא 
כמטחווי  הרחק  לברוח  אם  כי 
חיצים  עליו  להפגיז  ומשם  קשת, 
להפיל  שיוכל  מבלי  ובליסטראות, 
אותנו חזרה, כי אנחנו לא נמצאים 

בכלל בשטח!

והצהירו:  הכריזו  המשתתפים 
דירה  שקנינו  אשמים  לא  אנחנו 
לא  אנחנו  למשתכן...  במחיר 
החליט  פלוני  שחבר  אשמים 
דרך  החברים  שמחות  על  להודיע 
אשמים  לא  אנחנו  האימייל... 
שאלמוני דוחק בנו לפתוח כתובת 
קל  יותר  לו  שיהיה  כדי  אימייל 

להתכתב עמנו...

אנו  אין  לחיות.  רוצים  אנחנו 
של  פחת  פי  לתוך  להיכנס  רוצים 
האימייל, אנחנו יודעים את הנזק, 
את  מרגישים  ההרס,  את  רואים 

החורבן, ולא רוצים להיראות כך. 

עד  שהכרנו  מושג   - חורין"  "בני 
על  עלה  פסח,  של  מהגדה  היום 
אדם  חייב  כי  יומי,  היום  השולחן 
היום  כאילו  עצמו  את  לראות 
חורין,  בן  א  איז  ער  ממצרים,  יצא 
תיבת  לשום  משועבד  לא  הוא 
את  להכניס  ביכולתה  שיש  דואר, 
היום,  לא  ואם  והמאוס,  הסחי  כל 

איננו יודעים מה יולד יום.

_______________

תשו"ח לחבורת בני חורין דק"ק תולדות 

אהרן על הרשות להשתמש במאמר זה

לנושא כאוב זה, כשמשה לא זז מדעתו על 
מהשימוש  הנדרשת  הקיצונית  ההתבדלות 
במחשב ובאימייל, ואילו דעתו שלו רחוקה 

היתה כרחוק מזרח ממערב.

אח... אילו היית יודע אז משה מה הנך 
רב  ספק  אחריך...  ולדורותיך  לעצמך  חוסך 
אם כהיום הנך כן יודע מה חסרת... אבל אני 
כן יודע... ואף מרגיש זאת על עצמי ובשרי, 

נעבעך!
 ⋅

באמת, מאמר זה אין מקומו כאן בדברי 
האימייל  בעיות  על  ההסברה  אלו,  פתיחה 

מקומם  ממנו  המתבדלים  של  ואושרם 
כאן  הבאנוה  כן  אך  הפנימיים.  במאמרים 
מדוע  האוזן  את  ולשבר  טעם  לתת  בכדי 
הנמנעים  של  זו  קדושה  חבורה  זכתה 
ומתבדלת להחזיק בתיבת האימייל להקרא 

בשם זה, חבורת ”בני חורין“.

שליט“א  אדמו“ר  מרן  כ“ק  כששמע 
לה  הניתן  ושמה  החבורה  של  מהותה  על 
חורין?!  בני  החבורה,  גבאי  באזני  תמה 
יקרא  לזאת  כלום  מענטש‘ן!!  נארמאל‘ע 
מתבקש  הכי  הצעד  זהו  הלא  חורין?!  בני 
מכל אחד אשר מבקש להמשיך במתכונתו 

שבראו הקב“ה, האלו‘ עשה את האדם ישר! 
והדברים נוקבים עד תהום.

אך באמת שם החבורה ניתן לה על שם 
כבר  וכאשר  כל  לעין  יווכח  כאשר  העתיד, 
עתה יש שנוכחו בכך, אזי ידעו הכל שאלו 
שזכו להיות בני חורין מהעבדות והשיעבוד 
בין  להיות  שזכו  אלו  אלא  אינם  לאימייל, 

בני חבורה קדושה זו.

משיעבוד  לצאת  במהרה  שנזכה  ויה“ר 
צדקנו  משיח  בביאת  השלמה  לגאולה 
ד‘,  את  דעה  ארץ  ומלאה  בימינו,  במהרה 

אמן.

המשך מאמר מערכת

ד


