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  תודה מראש!!!

 

 עם כל הכבוד למלחמת עולם שיכולה לפרוץ כל רגע... יש עוד משהו...
.. עדיין. יתפתח... אבל ינה... ואי אפשר לדעת מה ילד יום ולאן זהבין רוסיה לאוקרא משמעותית אמנם יש כעת מלחמה

אתה יודע ר נשים!! מתחילים מסכת יבמות!!!  יותר קריטי ונחוץ... רבותי: מתחילים סד עוד עם כל הכבוד יש נושא
מי יודע... אולי כשנתחיל סדר  התחילה הקורונה!!!מה?? אני אגיד לך משהו בנימה אישית... כשהתחלנו סדר מועד 

 נשים תתחיל מלחמת גוג ומגוג... 
 ודע... אני לא נביא ולא בן נביא... והאמת היא שזה לא נוגע אלי...אני יודע?? לא יהאם 

שכשהתחלתי ללמוד מסכת שבת והגיעה הקורונה... הקורונה שיבשה לי את מסכת אני יודע  דבר אחד כן נוגע אלי!!!
 שבת... ושיבשה להרבה מאיתנו את כל סדר מועד )עכ"פ את ההתחלה...( 

בבויידם... ואילו מסכת שבת  ממזמן נמצאים כבר יכוניםוהא המסכות והאלכוג'ל ..אני לא צריך לספר לךבינינו... ו
ממשיכה לחייך אלינו מהארון ספרים... כך שמי שאז לא התבלבל והמשיך ללמוד מסכת שבת... יכול כעת לקרוץ למסכת 

דעתן  לא נתתי לו!!ל אני ממך... אב לב שליהתשומת האלכוג'ל ניסה להסיט את  דעתן עלך... שבת ולסדר מועד ולהגיד:
 עלן!!! --דעתךוסדר מועד נמצאים אצלי בראש...  אז הנה... האלכוג'ל והמטושים נמצאים בארון... ומסכת שבת עלך...

 . גם אין לי מושג מה יהיה הסוף עםינה..הולך להיות במלחמת רוסיה ואוקרא אין לי מושג מה על אותו משקל כעת!!! 
... קח בחשבון שהיצר הרע מספיק יצירתיובר אחד אני יודע: מתחילים עכשיו סדר נשים!!!! הזו... ד המשוגעת הממשלה

וסגר לנו בתי כנסיות והרחיק אותנו שתי מטר אחד מהשני... עכשיו הוא  'לאלכוגוא הגיע עם סדר מועד התחילת אם ב
)קצת מסובך וא יגיע עם מלחמת גוג ומגוג אחר... והלוואי וה מסוג ... הוא יגיע עם אלכוג'לבדיחות ןכבר לא יגיע עם אות

נוגע  כל זמן שזה לא גוג ומגוג וגם אלכוג'ל... אבל מה זה קשור אלי... מבחינתי גם (אבל זה נושא בפ"ע להגיד את ההלוואי הזה
אני מתחיל סדר נשים... ש זהו אז דבר טוב שה' רוצה שאני אעשה... רוצים להפריע לי לעשותשניהם כעת  אלי... אז

י מהמטרה שהצבתי דעת יחלהס אני ער להסחות דעת... אני לא אתן לא למטוש ולא למטוסוהפעם אני נחוש!! הפעם 
 לעצמי!!!!

 גם אם ...לנו בדור חסר קשב וריכוז שכזה !!! קצת נחישות לא תזיק)ואולי גם מליברמן(מפוטין  נו ללמוד טיפ טיפהמותר ל 
ורא ואיום... וזה גוג ומגוג... מה זה נוגע אלי... אני לומד כעת מסכת יבמות!!! שזה נ פוטין יתופף בקולות מלחמה ויגידו

... תן קצת אימון ביצר הרע שהוא )אל תשאל אותי למהכמו בתחילת הקורונה איזה סחרחורת ופאניקה  חלילה תתפתח פה גם אם

!! ואני כעת כלום... אני כעת במסכת יבמות!! לא מעניין אותי  (מספיק מקורי לשגע את המערכת מזוית שאף אחד לא חשב עליה...
 נכנסים לקייב עם כל העוצמה...כמו פוטין!!! בום בום בום!!! 

מסכת יבמות היתה לפני הממשלה ותהיה אחריה... סדר נשים היה לפני פוטין ויהיה אחרי הקורונה... אני כעת לא חוזר על טעויות!! 
יתכן  היא תמשיך או לחכות לי בארון ספרים או לקרוץ לי דעתך עלן... היה בבויידם...לא ת מסכת יבמות מה שבטוח.. בעוד שנה וחצי

תמיד יהיו לא יהיו בבויידם כי הם  ידם... המשועממים לעומת זאת אף פעםפוטין יהיה בבויידם... לפיד ובנט ודאי כבר יהיו בבויש
לא להתפתות לכל מיני אלכוג'לים ומסכות ו תי ללמוד אותהחייך לסדר נשים שזכילעוד לקוח מרוצה... ומה שבטוח... אני א בדרך

)אגב: המסר הזה נכון ועדכני לא רק לדף היומי... אלא גם לסדר א' בישיבה... אני קצת יותר סומך עליך הבחור הנבון שתדע את דעתי...  ובידודים שרצו להסיח
  ...(ודון מינה ואוקי באתרא להבין דבר מתוך דבר

--- 
 מסיבה פשוטה:  המתקת הדינים!!!יבמות זו מסכת שכל כולה ש צריך לדעת: ה:עכשיו סתם ככ
בצרורות... שתבין:  צרות הצרות ביחד ולא סתם אלאו הטרגדיות כל אוסף מרוכז של מסכת יבמות זה למי שלא יודע,

עירה... ועוד טרגדיה כפולה שמורכבת מבעל שמת ועוד בלי בנים!!! גם אלמנה צמ של יבמות מתחילהנקודת הפתיחה 
הגיע,  האח השלישיופתאום גם הוא מת... ואז  רצה ליבם כבר סו"ס האח זו רק ההתחלה!!!בלי בנים... ומה אתה חושב... 

הוא כבר לא יכול לייבם... כי אחותה נשואה אליו... ואז אחותה מתה... וככה זה נראה פחות או יותר... בקיצור: כל אבל 
אלו הטרגדיות ה מול כל בביהמ"ד רשרת של טרגדיות... ותכל'ס!!! אנחנו יושביםתאונת ש ושתי משניות בימות ז

 כנתינתם בסיני..  מאירים ושמחיםהדברים  בדברי תלמוד תורתך... !!!ונשמח
 אילנא דחיי שמביאל ת!!! לקחת את כל הצרות שבעולם ולהפוך אותםאין לך המתקת הדינים יותר גדולה ממסכת יבמו

תורת ה' שרפאות תהי ל מתנקז ככה זה יותר ויותר רגדיות של מסכת יבמות יותר מזעזעותשהט ככל רפאות לעולם..
  לשרך ולכל בשרו מרפא..

פעם השלישית ואחרי הכל הרביעי היה צריך לגרש אותה... ישבתי פעם בבית שלי ולמדתי יבמות והסברתי בהתלהבות איך שהיא התאלמנה ב)
כלה להתאפק... היא נכנסה ושאלה: רגע... מה היה בסוף? בסוף הסיפור נגמר טוב?? התאחדה המשפחה? אשתי במקרה שמעה אותי... היא לא י

: לא!! איפה... אני מציע לך להפסיק להקשיב... כי המשנה הבאה זה סיפור עוד יותר מזעזע... במשנה הבאה זה לא רק טרגדיות... גם אם האמרתי ל
מות זה לאסוף יבבקיצור: נה... מסוג החשודים שלא היינו רוצים לפגוש אותם ברחוב כשאנחנו לבד... יש שם איזה פרצוף לא סימפטי שנכנס לתמו

 חי לב... איזה המתקת הדינים!!(נקיים... ולעשות מהם תורת ה' תמימה משיבת נפש פקודי ה' ישרים משמ את כל הצרות והאנשים הלא

 צרת הבת!!!!ובפרט החלק הראשון של מסכת יבמות שנקרא בלשון חז"ל: 
רבותי: כל מי שיש לו צרות עם הבת... אם זה שידוכים... אם זה ילדים... אם זה כסף שאין לו לתת לבת... כעת זה 

אנחנו עכשיו יוצאים מהבית עם כל הצרות וגונזים אותם בתוך סוגיה דצרת הבת... את כל הצרות אנחנו הכתובת!!! 
 ורה... מנקזים למתיקות ועריבות טוב הת

--- 
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  יש קונה עולמו בשעה אחת... ומה עם שעתיים?? גם אפשר?? 
' ז' ח' באדר... התחושה בימים אלו די מזכירה לי את תחילת הקורונה... אי שם בהתחלה ממש... באזור ו

עדיין גיששתי בזהירות מה... מה הסיפור של הקורונה הזו?? האם זה עוד איזה מוצר שמגיע מסין או... או 
 055-שזה באמת משהו רציני? ואז לאט לאט התהדקו החגורות ופתאום מכריזים שאסור להתקהל יותר מ

. זה משהו רציני או שזה משהו ששייך אנשים... ועדיין אני מגשש ובודק חצי מתלוצץ חצי מבוהל... מה.
לשם?? והנה!! לא חלף שבוע ימים והכריזו שאסור לעשות חתונות יותר מעשרה אנשים... וזהו... קלטתי 

 שזה רציני... 
אותו דבר עכשיו: יש מלחמה מאוד מאוד משמעותית בין רוסיה לקייב... כמה זה רציני?? לא יודע... האם 

 אנחנו נמצא את עצמנו במלחמת עולם?? בעוד שבוע ימים 
 אז לא יודע!!! ואף אחד לא יודע לצפות מראש מה הולך להיות פה בעוד שבוע ימים...

 מה שבין כך ובין כך תמיד יהיה נכון... אנחנו רק יכולים לדבר על מה שבטוח נכון!!!
בכל שנה אומרת היא השנה אז ככה: מה שבטוח נכון זה מה שאנחנו אומרים מידי שנה בקינות: "איומתי 

הזאת..." סו"ס עם ישראל מחכים כבר שנים למשיח והם כל הזמן עם יד על הדופק... וממילא מטבע 
הדברים כשהשטח מתחיל טיפ טיפה להתלקח... מיד 'איומתי' אומרת אולי 'היא השנה הזאת', אולי זה 

יו זה גוג ומגוג... לי באופן אישי יש לך תדע... אולי עכש זו תגובה מאוד טבעית של יהודי!!!עכשיו... 
ריאקציה מכל אלו שעסוקים כל היום להוכיח באותות ומופתים שהמשיח הולך להגיע השבוע הקרוב 
בצירוף גימטראיות והוכחות חותכות שאין אפשרות אחרת... זה חייב לקרא בשבועיים הקרובים... מה 

למשיח... כי בשלב מסוים זה נהפך להיות "מזוייף  אעשה... אותי באופן אישי השיח הזה רק מרחיק מציפיה
)אם כ"כ הארכת להוכיח שהוא חייב להגיע בתשפ"א וזה לא קרה... זה רק סיבה שלא להתחיל אפילו להאמין שזה כן מתוכו", 

ות ראשונות, אף יקרה בתשפ"ב... זה כמו הרעיון של האגרות הראשונות והאחרונות של אחשוורוש... בגלל שהוא לא דיבר לעניין באגר

אז מה בכל זאת כן?? סו"ס אנחנו הרי כן צריכים לחכות למשיח   אחד כבר לא לקח ברצינות את האגרות השניות(
 בכל יום ויום שיבא?? 

להגיע כל יום!! הבנת  יכולאז הגדר הוא כזה: האם המשיח מגיע היום?? לא בטוח!!! מה שכן בטוח שהוא 
)אם הוא מגיע היום... אז כבר אלפיים שנה יכול להגיע כל יום...  יכול!!!ום לבין את ההבדל?? יש הבדל בין מגיע הי

אנחנו כל יום חיים באשליה שהוא מגיע היום ולכן יש לי ריאקציה מהאשליה הזו... אז זהו שלא!!! זה לא שהוא מגיע היום!! אלא הוא 

. כאן מתחיל הנטיה הטבעית של יהודי שהוא ומכאן ואילך אחרי שהוא יכול להגיע כל יום.. יכול להגיע כל יום!(
תמיד עם יד על הדופק וכשמשהו מתחיל להתערער בעולם באופן טבעי הוא מתעורר... רגע... אולי זה 

סו"ס מה שבטוח שבלאו הכי המשיח יגיע יום אחד...  וזה הגיוני!!! זה נורמלי לחשוב ככה!!!קורה עכשיו... 
להיות מוכנים... וצריך לקחת בחשבון שכשהמשיח יגיע יסתיים  ומה שעוד יותר בטוח שאנחנו צריכים

הצ'אנס... ולא נחמד לאנשים לשמוע את זה!!! כבר הוזכר בגיליון זה שמי שכעת מעכב את ביאת המשיח 
זה לא פחות ולא יותר אברהם אבינו!! וירד העיט על הפגרים... העיט זה דוד המלך... דוד כבר רוצה לרדת 

המתים... את הדור ששוכב בעלפון חושים כפגר ומחכה לישועת ה'... ומשיח כבר  לגאול את הפגרים
משתוקק לסגור דלתות ולצאת לדרך... ומי לא נותן לו? אברהם אבינו!!! ולמה? כי אברהם אבינו יודע שיש 
עוד כמה יהודים שעדיין לא הספיקו להגיע לתחנה... ואברהם רוצה לתת להם עוד צ'אנס... שיקפצו על 

רכבת רגע לפני שהיא סוגרת דלתות!!! כן... צריך לדעת שכשהמשיח יגיע, מבחינה מסוימת הדלתות ה
יסגרו!!! ולכן זה לא צחוק... לחכות למשיח זה לא רק לעמוד בתחנה... אלא צריך להיות ערוך לזה ולכן!!! 

שו אותם כי הם לקחו לכן יהודים במשך כל השנים חיכו לו... כי... כי היה להם שעורי בית לעשות והם ע
וכבר אי אפשר יהיה  הוא יגיע לתמיד!!!בחשבון שאוטוטו הוא כאן... ויום אחד הוא יופיע וכשהוא יגיע, 

להחליף לא את הפלאפון ולא את הבגדים... וזה ודאי נכון!! בין אם אנחנו לקראת מלחמת גוג ומגוג ובין 
 לא.. 

ביום שמשיח יגיע אנחנו נפסיד צ'אנס זה בטוח!!! זה זה שמשיח צריך להגיע יום אחד זה בטוח... זה ש
שיש לנו שיעורי בית ורשימה של נושאים מוזנחים שהגיע הזמן לתפוס את עצמנו לידיים זה בטוח!! אחרי 
שכל זה בטוח... אחרי שבין כך ובין כך אנחנו צריכים להתחזק... ואחרי שבין כך ובין כך המשיח צריך להגיע 

סו"ס יש איזשהו התעוררות כללית שאולי  אז למה לא להתחזק עכשיו??קרות כל יום... יום אחד וזה יכול ל
)סו"ס אנחנו נמצאים בשנת השמיטה שעליה נאמר "בשביעית מלחמות..." סו"ס יש פה מלחמה הולך לקרות פה משהו... 

טגוריה בתלמידי חכמים לכל הדעות... משמעותית שיש אינדיקציה שהיא עלולה להתפתח לממדים של גוג ומגוג... יש בימים האלו ק

אז יש רגלים לדבר!! יש מקום הגיוני שמא  בית הוועד יהיה לזנות לכל הדעות... פני הדור כפני הכלב לכל השיטות..(
משיח קרוב מתמיד... רק מה?? אני חושש שאולי אני אתחזק ואתחזק והמשיח בסוף לא יגיע...?? אז מה?? 

שאנחנו בלאו הכי צריכים לעשות... אז אדרבה... זכינו להתחזק!!! זכינו לעשות  סו"ס לא טעינו... עשינו מה
 משהו שבלאו הכי צריך לקרות

--- 

עכשיו מה שעוד בטוח!!! בטוח שיש הרבה מאוד יהודים שנמצאים כעת בצרה ובצוקה וצריך להתפלל 
בינינו... עמוק בתוך הלב אנחנו עליהם שה' יציל אותם... וכאן ממש בעדינות אני רוצה לעורר נושא רגיש... 

זה  )מה שנקרא בלע"ז "יאלה מכות..."(למה?? כי יש עקשען...  )אתה לא צריך להנהן בראש(קצת שמחים שיש מלחמה... 
כמו שאני אוהב שיורד גשם כשאני מתחפר בפוך... אז זהו שאסור לשכוח שיש הרבה מאוד יהודים 

א"י... אנחנו פה נסיכים... אם יש חשש קל למחסור בביצים  שסובלים כעת סבל רב!!! אל תשכח... זה לא
אנחנו כבר בפאניקה... שם אנשים לא מפונקים... אין להם מים ולא חשמל והם זרוקים בכפור של מתחת 
האפס... ותסמוך על פוטין שאצלו הפגזות זה לא כמו הצ'וקולדות שנזרקות עלינו מעזה עם ירוט של כיפת 

)והרמאות טובה..." זה לא צחוק!!! צריך להתפלל עליהם ולחפש הרפתקאות אחרות...  ברזל... שם זה "בעין
העצמית הזו שאנחנו שמחים שמגיע גוג ומגוג זה לא כ"כ במקום... משום מה אף אחד מתושבי אשדוד לא חשש על זה כשנזרקו לו 

  טילים על הראש...(
ת!!!! בדרך כלל העולם שלנו די משעמם... מה שעוד בטוח... שבשנתיים האחרונות אנחנו ערים להפתעו

ופתאום יש הפתעות... הקורונה היא הפתעה אחת גדולה שהספקנו להתרגל אליה... המלחמה הזו היא גם 
הפתעה לכל הדעות.. וברגע שמתחילים להתרגל להפתעות... צריך לקחת בחשבון שה' יכול להפתיע אותנו 

. לרוץ מהר מהר להשמיד מסמכים מפלילים... להחליף פלאפון... בכל רגע!!! אז בכל עת יהיו בגדיך לבנים..
להביע נכונות להתחזק... לקבל החלטות טובות... ויש קונה עולמו בשעה אחת... ומה יקרה אם זה יהיה 

 שעתיים?? אז יש קונה עולמו בשעתיים... מתמטית: שעתיים זה לא פחות משעה!!!    
 

 ניתן לקנות את הקונטרס
 -והיה כאשר ירים משה ידו

 וגבר ישראל
והמסתעף, מלוקט מתוך  בענייני ימי הפורים

 מאמרים שנכתבו בגיליון זה,

 1718228182 - 1718114452בפלא': 
--- 

 ניתן להשיג במוקדי המכירה:
 1751221157שפירא:  :אופקים

 1718282812שרגל:  -אחיסמך

 5185148-15 -אלעד
 1711211522 -אשדוד

 רמה ב', מש' צוויבל. 5נהר הירדן  בית שמש:

 1718115118  בות:רחו
 1774817115 תפרח:

 

   1774818178 -5קבוץ גלויות    בני ברק:

  1718228182 )פינת דסלר, דרייפוס( 51חזון איש 
 
 

 . 21רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים

 קומה ב'. 15רח' הרב פרנק : בית וגן
 קומה ב' 18רובין  -רמות ד'
 1718481182 15המ"ג  רוממה:
 2188421755 -הר נוף

 

 8281882-171 קרית ספר:
 185811871 21 חפץ חיים

 1718258111 :ברכפלד -פיצוחי בראשית
 1718411857 -גרין פארק

 

      .תפארת ישראל שטיבלאך נדבורנא/ חיפה:  :צפון

  1718127121 לתאםקריצלר  א'1הורדים   :סיםרכ

 משפחת שטיימן. 1718254247 -כרמיאל

 1718484884 -עפולה

--- 

 ה בחוברת??מ
מפני מה ישראל שבאותו הדור נענשו,  .א

מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע... 
מה הבעיה?? בסה"כ נהנו... מה הבעיה 

 ... הרב... אבל אני נהנה מזה... ליהנות
שאלה במתמטיקה: מה המכנה המשותף  .ב

בין שמונים ומאת יום של משתה 
 אחשוורוש לבין זמן חורף מעובר?? 

שמרטיב את הכרית מאמר מיוחד למי  .ג
בלילה ולא מצליח להירדם... תן ניחוש: 

 מי עוד לא נרדם באותו לילה?? 
בשביל מה צריך לתת משלוח מנות?? מה  .ד

רע בצ'ק מכובד או זיכוי ברשת מזון 
מפורסמת? בשביל מה צריך להתקשקש 

 עם עוגות וצלופנים??
למה משה רבינו לא יוצא למלחמה מול  .ה

וא צריך עמלק?? למה ידיו כבדות וה
תמיכה... ומה יתן תעצומות נפש להגיע 

"וגבר ישראל" בו בזמן שרואים משה -ל
רבינו בעצמו כ"כ צריך תמיכה וידיו 

 כבדות??
אני מקנא באחשוורוש, חור כרפס  .ו

ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן... גם אני 
 רוצה...

 
 החוברת תשלח למנויים במייל בע"ה.

 



 

  

'מוסר' שניתן להוציא  )תקחי(מה ה
 המלחמה???מ

בימים אלו ניטשת מלחמה רוויית דמים בין רוסיה 
ונכון לימים האחרונים מתרחשת  לאוקראיינה...

 שם הפתעה שאף אחד לא חלם עליה!! 

כולם יודעים שרוסיה הרבה הרבה יותר חזקה 
מאוקראיינה... רוסיה היא מעצמה צבאית... יש 
להם נשק מתקדם... ואילו אוקראיינה זו מדינה 

ופרמיטיבית... )פרטים נוספים אצל  נחשלת
חסידי ברסלב שנוסעים לשם מידי שנה( לכולם 
היה ברור שברגע שרוסיה נכנסה לאוקראיינה... 
אפשר כבר להתחיל להספיד אותה... זה עניין של 
שעות... ותכל'ס... ממש לא!!! ולא רק שלא אלא 
זה נקרא שאוקראיינה מצליחה להילחם ולהדוף 

ללים רבים... מה הפשט בזה?? ולבלום ולהרוג ח
 איך זה יכול להיות???

אז רגע רגע... לפני שאני ממשיך... אני פה לא 
עיתון עת, והמאמר הזה הוא כתבה מדינית 
צבאית... אבל!!!! כשמדובר במלחמה אמיתית בין 
אומות העולם כאן יש מאמר חז"ל... אם ראית 
 מלכויות מתגרות זו בזו אינו אלא בשביל ישראל...
וכשה' מביא פורענות על הגוים זה בשביל לעורר 
אותנו, זה פסוק מפורש בצפניה: "הכרתי גוים 
נשמו פינותם.. אמרתי אך תראי אותי תקחי 

 השכל מוסרמוסר", בקיצור: צריך לקחת 
מהמלחמה שמתקיימת עכשיו שם... כלומר: לשם 
שינוי!!! בניגוד למה שיש כאלו שלא מתעניינים 

רוצים לקרא עיתון... זה לא קשור  בפוליטיקה... לא
אלי...  כאן זה שונה!!! כשנערכת מלחמה 
משמעותית אי שם באיי הים... ה' רוצה שניקח את 
זה לתשומת לבנו!!! שנעשה עם זה משהו... ויש 
דגש שנוציא מזה מוסר!!! מוסר זה לא רק לחזור 
בתשובה... מוסר זה להוציא מעצם מה שקורה שם 

.. ברור?? עכשיו נחזור שוב מוסר השכל אלינו.
לפרשנות: איך אתה מסביר שמדינה פרמיטיבית 
ללא צבא מסודר מסוגלת לעת עתה להיאבק 

 בצורה ממש מפתיעה מול צבא הכי מיומן??

 וההסבר הוא מאוד מאוד פשוט: 
ברגע שרוסיה נכנסה לאוקראיינה... ראש ממשלת 
אוקראיינה הבין מיד שהצבא שלו לא שווה 

הוא עשה?? הוא קרא לאזרחים...  כלום!!! מה
בואו... כל מי שרוצה להילחם על החירות שלנו 
שיבא... אני אלמד אתכם איך מכינים בקבוקי 
תבערה... אתן לכם את החומרי גלם וקדימה.. 

מיליון אזרחים חמומי  54-תצאו לקרב... ברגע ש
מוח יוצאים כל אחד לקרב על החיים ועל המוות 

מאורגנת... אין לך מה  בלי תיאום ובצורה לא
 לעשות נגדם!!! הם חזקים יותר מפצצה גרעינית... 

מי כמונו יודעים... אנחנו פה בארץ ישראל יש לנו 
ניסיון מר מול עזה... יכול להיות לך צבא הכי 
מפותח עם הנשק הכי מודרני, ברגע שיש לך עסק 
עם מיליון תושבי עזה משועממים... שכל איזה ילד 

ל לעשות לך טרור עפיפונים ובלונים... בן שמונה יכו
יכול לקחת חמור ולהעמיס  45וכל ישיבוחר בן 

עליו כמה טילים ולשגר... אין לך איך להילחם 
 נגדם!!

כמדומני שזה המוסר הגדול שאנחנו צריכים 
 להוציא מהמלחמה הזו!!!

רוסיה היא מעצמה גרעינית עם צבא הכי מיומן ועם 
היום ליצר הרע נשק הכי מתקדם... הכח שיש 

והניסיונות שעומדות בפתח לכל אחד ואחד 
מאיתנו זה הצבא הכי מיומן והנשק הכי מתקדם... 
אין לנו שום סיכוי להילחם נגד הניסיונות שיש 
היום!!! כשבחור מדבר איתי ומספר לי את 
הניסיונות שיש לו... אני מרים ידיים... אני מסתכל 

שיש היום... על הנתונים שיש לנו מול הניסיונות 
 כמו צבא אוקראיינה מול צבא רוסיה... 

בינינו... תחשוב על זה... מדובר בבחור צעיר... 
)בינינו... גם מבוגרים... אבל בשביל שלא נסמיק... נפיל את זה 

יש לו משיכה לכל מיני פיתויים... ויש לו  על הצעירים(
את זה בהישג יד... אבל ממממזה בהישג יד... 

אחת הוא כבר שם... ומילא לא היה  בלחיצת כפתור
לו מושגים... אבל כבר יש לו מושגים וקשה לו... 
ומאוד קשה לו!!! מה... מה אני יכול להגיד לו?? תן 
לי רעיון איזה כלים אני יכול לתת לו... מה... אני 
אגיד לו שיכנס לסדר א' וישב וילמד?? אני אאיים 

 ו??עליו שאני אמסור למשגיח?? מה אני אגיד ל

מילא היה מדובר כאן בבחור שיושב ולומד ויש לו 
טעם בלימוד... והוא בפנים... יש לו!!! יש לו צבא 
משלו... יש לו עולם פנימי משלו... אבל מה יעשה 
הצעיר המצוי בדורנו... שבסה"כ רוצה לשלוט 

שלו מול הפלישה בעצמו... נלחם על העצמאות 
שהיצר הרע מנסה לחדור אליו... ואין!! באו בנים עד 
משבר וכח אין ללידה... יש לך בשבילי כלים לתת 

 לו??? 

אז פעם לא היתה בעיה!!! כשאני הייתי בחור 
המשגיח לא היה מרשה לנסוע ל..... לא היה מרשה 
להחזיק טייפ!! המשגיח היה תופס בחור עם 

ן גישה!!! היום זה כמו גיטרה... אבל היום אי
אוקראיינה... שגם אם כל העולם רוצים לתמוך בה... 
בסופו של דבר כולם עומדים מהצד... נותנים לה 
במקרה הטוב רוח גבית... נותנים לה נשק... אבל 
לעת עתה אף צבא זר לא נכנס לשטח אוקראיינה... 
האוקראיינים נשארו לבד לבד מופקדים לגורלם!!! 

להם צבא... אין להם מיומנות... אין להם ואין!!! אין 
 כלום... 

מה הם עשו?? הבינו שאין הדבר תלוי אלא בי... וכל 
אחד מהאזרחים יצא עם נשק מתוך אחריות אישית 

 והתחיל לירות לכל הכיוונים!!! 

ברגע שהאזרח מפנים שהכל תלוי בו!!! הוא מקבל 
כח ויוצא למלחמת חייו ויש סיכוי גדול שהוא ינצח 

 ם מול מעצמה גרעינית... ג

על אותו משקל: אמרתי אך תראי אותך, תקחי 
 מוסר... 

יהודי יקר: אין למערכת החרדית שום דרך איך 
לעזור לך מול הניסיונות של דורנו!!! הגיע הזמן 
שנפנים את זה... אוקראיינה הפנימה את זה... 
אוקראיינה קראה את המפה והבינה שהיא בתור 

א מסודר לא יכולה להילחם נגד מדינה... בתור צב
רוסיה... ולכן!!!! אזרחים קומו!! קומו על שתי 

רגליכם האחוריות... ותצאו לקרב על החיים... אני 
אלמד אתכם איך מייצרים בקבוקי תבערה... אני 

 אסביר לכם איך נלחמים ותצאו לקרב... 

על אותו משקל: בחור יקר... אין לי דרך איך לעזור 
מתוך נקודת הנחה שאפשר לעזור  לך... באת אלי

לך... צר לי... אני מרים ידיים... אין למערכת היום 
דרך איך לעזור ולשמור על בחור שמתמודד מול 

 ניסיונות דורנו... 

מה שנכון נכון!!! קשה לעכל את זה!!! אבל זו 
 האמת!!! 

לא נותר לי אלא לומר לך בחור יקר... צא!!! צא 
לך בכוחך זה... צא לקרב הלחם בעמלק... צא לבד.. 

על החיים שלך... הגיע הזמן שתפנים ותקלוט שאף 
אחד לא יכול לעזור לך... אין לך על מי ליפול... זה 
תלוי בך ורק בך!!! היינו מאוד שמחים לעזור לך... 
היינו מאוד שמחים לבנות צבא מקביל לסטרא 
אחרא... צבא מול צבא... שאם ליצה"ר יש היום כל 

יים שמספקים לך מקסימום הנאה מיני פיתו
במינימום מאמץ... אז גם אנחנו ננסה לספק לך את 
זה בצורה מותרת... אז זהו שלא!!! פעם היה לנו... 
פעם היצר הרע סיפק עיתונים חילונים... אז פתחנו 
עיתון חרדי.. פעם היצר הרע מכר מסטיקים 
"בזוקה" לא כשרים... אז דאגנו שיהיו מסטיקים כן 

.. אבל היום זה כבר לא מסטיקים ולא כשרים.
עיתונים... היום היצר הרע מגיע עם צבא רוסי... עם 
מעצמה גרעינית... ואין!!! אין למערכת כלים לבנות 
צבא מקביל אליו... חבל על המאמץ... בא נלמד 
ממדינת אוקראיינה שהיא ריאלית והיא מודה 
בחולשה שלה... וזה סוד ההצלחה שלה לעת עתה... 

  י רוצה לחדד את הדברים:אנ

אותו צעיר שהתקשר אלי... הוא פנה אלי בנימה 
מוכרת של בחורים... בנימה של תלונה על 
המערכת... למה בישיבה לא עוזרים לבחור לצאת 

 מכיר את התלונות מהסוג הזה...??מהמצב שלו? 
כן... מה שהיה הוא שיהיה... אנחנו כל היום התלוננו 

עושה כלום... וכעת הגיע על הנהלת הישיבה שלא 
התור שלכם להתלונן ולהאשים את המערכת... למה 
הרבנים לא עושים ככה? ולמה לא מאפשרים 
פלאפון עם אסאמאס כשר וכו' וכו'... הטענות 
המוכרות!!! לא משנה מה הטענות... המכנה 
המשותף בין כולם שאתה מגיע כמו אוקראייני 

ם נגד ומתלונן למה הצבא שלנו לא מספיק נלח
רוסיה... אז זהו שראש ממשלת אוקראיינה הסביר 
לאזרחים... שאין טעם להתלונן!!! תשלימו עם 
העובדה שהצבא שלנו לא יכול נגד רוסיה... אז 
במקום להתלונן ולהאשים את הצבא שלנו שלא 
עושה כלום... קום קום קום... עמוד עמוד עמוד... 

דבר קח את החוק לידיים ותתחיל להילחם!! אין ה
 תלוי אלא בך!!!! 

שיהיה לך ברור... בדרך כלל לא עושים כאלו דברים... 
בחיים לא נותנים לאזרחים אקדח בידיים... זה לא 

)מסתמא תקין ובמצב מתוקן זה לא אמור לקרות... 

יהיה לזה גם מחיר בעתיד... אוקראייני שלמד כמה קל להכין 

אבל  כן שלו(בקבוק תבערה לבד... מחר הוא זורק את זה על הש
כשיש לך עסק עם אויב כ"כ גדול ואין לך כלים 
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לעמוד נגדו... אז לא נותר לנו אלא להפיל את 
חברה... קומו תלחמו על האחריות על האזרחים... 

  החיים שלכם...

וברגע שהאזרחים מפנימים את זה... אף צבא 
 54לעמוד מול אזרח בודד )כפול מסודר לא יכול 

 מיליון( שנאבק על החיים שלו!!! 

תפסיק  בחור יקר: תפסיק ליפול על המערכת...
לחשוב שמישהו יעזור לך.. צר לי לבשר לך: אף אחד 
לא יושיע אותך!!! אין טעם להתלונן למה הרבנים 
לא עושים... ולמה בישיבה לא מטפלים ולמה 

עזוב את הטענה הזו!! המשגיח לא ניגש לבחורים... 
אתה יכול להיות צודק עד מחר... אתה צודק... אבל 
אין מי שיצדיק אותך...  אנחנו מרימים ידיים!!! דגל 
לבן!! אין לנו צבא להילחם מול היצר הרע שמגיע 

קום  אשר על כן קום!!!אליך עם כל גונדא דיליה... 
 בכעס ובעצבים וצא הילחם בעמלק... 

.. תבין שזה תלוי רק בך!!! קח קרדיט על עצמך.
הכשלון רשום על שמך... וממילא גם הנצחון הגדול 

 ירשם נטו על שמך... 

--- 

מה שאני אומר עכשיו זה אמנם קשור למלחמת 
רוסיה אוקראיינה... אבל זה עוד יותר קשור לעבודה 
הכללית של ימי הפורים... בחודש אדר יש לנו עסק 

וממשיך  מול עמלק!! זה מתחיל בפרשת זכור
בפורים שכל עניינו מחיית עמלק... וכבר הוזכר כמה 
וכמה פעמים בגיליון זה...  שיש ארבע מלכויות 
שנלחמו נגד עם ישראל... ויש עמלק!!! עמלק הוא 
דבר בפני עצמו... כל הארבע מלכויות הם אויב 
מסוג אחד!!! ועמלק הוא אויב מסוג אחר לגמרי... 

 ?? מה שונה בעמלק משאר המלכויות

אחד מההבדלים הוא: שארבע מלכויות זה צבא 
מול צבא!!! נבוכדנאצר מלך בבל נלחם נגד צדקיהו 
מלך יהודה!! יש פה מצור... יש פה חיל נבוכדנצאר 
שנלחם מול חיל צדקיהו... יש פה מאבק איתנים 
שמשתרע במשך שלוש שנים... עד שהצבא של בבל 

 ניצח... 

מרי!!! עמלק אבל מלחמת עמלק זה סיפור אחר לג
לא מחפש לנצח את עם ישראל... הוא לא מגיע עם 
צבא ולא מתיימר לנצח את הצבא של עם ישראל... 

אחריך..." הוא  הנחשליםהוא בסה"כ "ויזנב בך כל 
עובד עם פינצטה... לעמלק מספיק יהודי אחד!!! 
הוא אפילו לא מחפש לנצח את כל עם ישראל... 

 ג... למה?? אצלו גם יהודי אחד בלבד זה היש

כי עמלק הוא בעל השגה!!! יש נקודות עדינות 
בעבודת ה' שעמלק מבין אותם הרבה יותר 

)וזו הסיבה ששאול רצה להשאיר את אגג מהיהודי... 

מה עמלק מבין?? עמלק יודע עד כמה ה'   בחיים...(
אוהב כל יהודי... כמה אתה הבן יחיד של ה' וכמה 

שבשביל לצער את  אני בן יחיד של ה'... והוא מזהה
אבא שבשמים הוא לא צריך לקחת לו יותר מבן 

)על עמלק נאמר: וילחם בישראל וישב ממנו ערובה אחד... 

שפחה אחת!!! מספיק שפחה אחת יהודיה שלא תגיד  -שבי

ולכן עמלק אף פעם לא  לאבא שבשמים בוקר טוב...(
נלחם צבא מול צבא... הוא מגיע ומזנב!!! מחטיא 

ועוד יהודי אחד... וזה מספיק לו... הוא  יהודי אחד...
יודע שמספיק בחור ישיבה אחד שנאבד לאבא 

שבשמים וזהו... וימאן להתנחם!!! גם אם יקומו כל 
בניו וכל בנותיו לנחמו... רבש"ע: אל תצטער עלי... יש 
לך עוד הרבה יהודים הרבה יותר טובים ממני... אז אני 

איתך... אז אני לא נאבדתי לך ברשת... אז לי אין קשר 
מתפלל ולא קרוב אליך... בסייידר... בבני ברק 
וירושלים יש לך טונות של חרדים חוץ ממני... אבל 
לא!!!! עמלק מבין שלא... עמלק יודע מה זה כח של 
יהודי אחד... וממילא זה ההבדל בין עמלק לפרעה... 
כשפרעה רוצה להילחם בה'... הוא מתגאה ומכריז מי 

ע בקולו... מכריז מלחמה על ה'... זה ה' אשר אשמ
התאבדות!!! ה' איש מלחמה... יום אחד ה' מטביע 
את פרעה בים ובעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך 
את כוחי... אבל עמלק לא משוגע... עמלק לא מכריז 
מלחמה נגד ה'... עמלק מכריז מלחמה על יהודי 

זה אחד... הוא מגיע ברגע של נחשלות ו... ומזנב... 
הכל!! הוא תופס את היהודי ברגעים החלשים 
והנחשלים... ומתחיל לשכנע אותך... והוי הוי... איזה 
עבודה טובה הוא עושה... הוא מסביר לי כמה אני לא 
שווה וכמה ה' שונא אותך ועזוב אותך... מה אתה 
חושב... שאתה באמת חשוב לה'... עזוב... בא נתגלש 

 ברשת... כיף חיים... 

לא יעזור צבא!!! צבא לא יכול להילחם מול וכאן 
עמלק!! כי הוא לא עורך מלחמה של צבא מול צבא... 
כל יחיד ויחיד צריך לקחת על עצמו אחריות ויצא!!! 
ויצא לקרב על החיים שלו... צא הילחם בעמלק... פה 
המערכת לא יכולה לעזור לך... כי עמלק לא נלחם נגד 

רוצה נטו אותך... פה  המערכת... הוא נלחם נגדך!! הוא
אתה צריך לקחת קרדיט על עצמך ולצאת לקרב 
יחידי!!! פה אתה צריך להזכיר ולזכור: אני יקר לה'!! 
אני חשוב לה'... לשנן את זה אינספור פעמים ולדעת 
שאם אני נאבד לה'... ה' ישב ויבכה ואף אחד לא יוכל 

 להינחם את אבא שבשמים 

--- 

אני יכול להילחם לבד לבד רגע... אבל תכל'ס... איך 
 מול כל הניסיונות?? 

אחרי שאתה תקח אחריות על  אוהו... אז כאן יש כלל:
עצמך!!! אחרי שאתה תפסיק ליפול על המערכת... 
ותפסיק לחפש אשמים... ותבין שהכל תלוי בך 
ותתחיל להילחם מתוך אחריות אישית על הרוחניות 

כאן ה'  לו...פה אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול שלך!!! 
מגיע ועוזר... ואז ה' נותן לך נשק בלתי קונבנציונלי... 

 וכל התמונה משתנית... 

אבל קודם כל תביע נכונות ואחריות לצאת לקרב 
 יחידי!!!

זה בדיוק הסיפור של יהודה!!! כולנו יודעים שיהודה 
היה גיבור נוראי... היה לו קול אדיר שיכול להחריב את 

פור?? מה פשר הגבורה של כל מצרים... מה הסי
 עבודת היחיד!!יהודה? אז בקצרה: יהודה מייצג את 

יהודה עובד לבד!! בניגוד ליוסף שמייצג את הנהגת 
הכלל... יהודה הוא מלך מצד עצמו... מלך על מקלו... 

היה בשושן הבירה" אומר המדרש: אל  יהודי"איש 
כל כוחו של מרדכי נבע מזה  יחידי!!תקרי יהודי אלא 

הוא היה יחידי!!! לא היתה לו ברירה... הוא ודניאל ש
והעבודת ה'  )שזכתה ללמוד ולא ללמד(היו גרים בעילם 

זו עבודת ה' נוסח דורו  יחידי!!!שלהם היתה לבד!!! 
... כח היחיד!!! אופי יהודהשל משיח בן דוד משבט 

הניסיונות בדור שלנו זה שאין לך תמיכה מאף אחד... 

ללא חברה תומכת ואין לך אתה מוצא את עצמך 
לחץ חברתי שישמור עליך ובדיוק אז מגיע עמלק 

)זה לא מה ומתחיל לזנב... ואין לך צבא נגדו!!!! 

שהיה פעם שאם אני חרדי והצבעתי ג' ואני לובש שחור לבן 
וממילא אני לא יכול ללכת לקולנוע ולא להיות מנוי על ידיעות 

שרה שנים... כשאני אחרונות... זה היה נכון עד לפני חמש ע

כיום ההתמודדות היא הייתי בחור... נגמר הסיפור הזה( 
לבד לבד!!! איפה שאף אחד לא רואה... איש 
יחידי היה בשושן הבירה... ונאלץ להתמודד עם 
כל הגגגו'רא של אחשוורוש... ומאיפה יהודה 
 מקבל כוחות?? מזה שהוא יחידי!!! הוא יודע

חייב לקחת אחריות שאין לי על מי ליפול... אני 
על עצמי... ואז הוא מצידו עושה הכל... ונלחם עם 

 כל הכח הדל שיש לו... 

ואז כשה' שהוא אחד ויחיד רואה יהודי יחידי 
שנלחם נגדו לבד לבד!!! כאן יש מה שנקרא חדר 
יחוד!!! ברגע שאתה נאמן אלי לבד לבד איפה 
שאף אחד לא רואה... אז אני בורא עולם האחד 

ולזה אנחנו גיע להתייחד איתך... ויחיד מ
אנחנו כעת מחכים למשיח בן דוד... לא  מחכים!!!

 הכלל...למשיח בן יוסף... משיח בן יוסף זו הנהגת 
זה היה במשך כל השנים... במשך כל הדורות 
המערכת שמרה עלינו... הממסד... הישיבה... 
הקהילה העוטפת... מערכת האכיפה של ההנהגה 

.. ועדיין זה קיים ועדיין צריך או הלחץ החברתי.
את זה... אבל כיום זה כבר לא מספיק!!! כיום ה' 
מזמין לכל אחד ואחד מאיתנו מפגשים בלעדיים 
עם נאמנות אליו יתברך... ה' מפגיש אותנו בכל 
מיני ניסיונות שאני פה לבד לבד ואז עמלק מגיע 
ומשכנע אותי שאני לא שווה... והוי כמה שאני 

. ומאידך והנה ה' ניצב עליו... ה' מרגיש ככה..
האחד ויחיד ניצב עלי היחיד ואומר לי... אתה 
רוצה להיכנס איתי לחדר יחוד?? אתה רוצה 
להיות נאמן אלי כאן לבד לבד... זה מה שמפריד 

 בינינו לבין סוף התיקון!!! חדר יחוד!!!

היום ה' מזמין כל אחד ואחד מאיתנו לחדר 
יחוד הזה?? כל אחד  יחוד... איפה?? איפה החדר

מאיתנו בניסיונות היחידים שלו!!! שאני לבד 
לבד, ואף אחד פה לא לידי... אז יש אחד שאצלו 
זה מתבטא בניסיונות מאוד קשים בקדושה 
איפה שאף אחד לא רואה... או מול מכשיר שאף 
אחד לא יודע לאן הוא מגיע איתו... אבל באותה 

בתוך מידה זה מתבטא גם בתוך בית המדרש ו
המערכת... בימינו שיש כמויות של חרדים... 
וכמויות של בחורי ישיבות.. וכולם פרומערס 
וכולם עוייבדים ולכולם מעמידים משפחות של 
יראים ושלימים... ואיפה אני פה בכל הסיפור?? 
האם יש לי עבודת ה' משלי או שאני בורג 
ממערכת ענקית ואני עוד אחד?? האם גם ה' 

וד בהספק החברתי של עבודת מחפש שאני אעמ
ה' או שיש לו משהו אישי איתי??? הנה לך 
מלחמת עמלק במיטבה!!! יש לנו הרבה הרבה 
עבודה.. עבודת היחיד!!! עבודה של איש יחידי... 
עבודה שהיא זו שמביאה את משיח בן דוד שיגיע 
למי?? יגיע לכל יחיד ויחיד מאיתנו!! יגלה כמה 

בעיני ה'... ואז יהיה כל יחיד ויחיד חשוב ויקר 
 השם שלם כשימחה זרעו של עמלק.
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     של דף היומי...  -טעימה קלה מ"צרת הבת"... שנפגש רק בשמחות
מזל טוב!!! איזה בשורה טובה... כל העיירה כמרקחה... שמעתם מי התארס?? פייביש!!! פייביש המתמיד של העיירה התארס!!! 

מלכה?? מלכה מכיתה א'?? הבת של  עם מלכה...עדיין לא אמרתי לך עם מי... נו... עם מי הוא התארס?? איזה יופי... אבל חכה... 
יענקלה אחיו?? אני לא מאמין... אתה רוצה להגיד לי שהוא התארס עם האחיינית שלו. הרי יענקלה הוא האח הקטן של פייביש... 

 צחוק עשה לי אלוקים... כל השומע יצחק לי.. כן כן... לא יאומן... האמא/סבתא היתה השדכנית... איזה
בקיצור: פייביש הוא מושג בעיירה!!! מדובר בבן עליה שעמל בתורה ותכל'ס... כבר כמה שנים לא מצא שידוך.. וכולם כבר נדו 

לה מלכה  קראו -לו בראשם... תכל'ס... יענקלה אחיו הקטן עקף אותו והתחתן כבר לפני שמונה שנים... לבנתיים נולדה לו בת
 -ועוד כמה ילדים ותכל'ס פייביש האח הגדול עדיין מחכה לשידוך... והנה!!! היום שמעון בא בברית האירוסין עם בת אחיו

)ואדרבה... בזכות שהוא לא הקפיד על אחיו שעקף אותו... מתברר מלכה... מתברר שכל הסיבה שהוא התעכב כי הכלה שלו עדיין לא נולדה... 

ענבי הגפן בענבי הגפן.. באותו ערב התקיים מעמד הקידושין!!! מלכה עמדה בצד צנועה וחסודה...   השידוך שלו...( שדווקא משם הגיע
פייביש ניגש לאחיו יענקלה ונתן לו מתנה ואמר לו: הרי בתך מקודשת לי בזה!!! כן... זה קידושי קטנה... אביה מקבל קידושין 

 ש מדאורייתא... אשת חבר!!! בשבילה... מאותו רגע מלכה נהייתה אשת אי
מלכה המשיכה ללכת כל בוקר לבית יעקב עם כיסוי ראש... פייביש הגיע לאסיפת הורים ושמע דברים טובים על מלכה אשתו... 
מלכה הצדקנית מתעוררת מידי חצות לילה לבקע עצים ולחמם כוזא דמיא לבעלה הגדול לרחוץ פניו ידיו ורגליו לכבוד קונו 

 צא לבית המדרש לעסוק בתורה... לפני שהוא יו
רבקה הכהנת... אתה כבר מכיר  -יום אחד מלכה חזרה הבייתה... פייביש... אני רוצה לבקש ממך בקשה... יש לי חברה טובה

אותה... אנחנו תמיד נותנים לה ספק חלה ותרומה... היא אמנם מגיעה ממשפחת כהנים מיוחסת אבל היא משפחה מסכנה 
אפשרות לגדל את הילדים... והיא סיפרה לי היום בדמעות שאבא שלה אמר לו שהיות ואין לו כבר אפשרות... ולהורים אין כ"כ 

הוא שוקל למכור אותה לאמה העבריה לר' קלמן הגביר... רבקה בכתה לפני ואמרה לי שהיא לא רוצה... כי... כי ר' קלמן הוא 
)ורבקה אמרה לי: לא איכפת לי... אם אבא שלי ני רוצה בעל שיעסוק בתורה... סתם עשיר כזה ואני לא רוצה שהוא ייעד אותי לבנו... א

יהיה לאבא שלי אפשרות ימכור אותי לר' קלמן... אני לא אתנהג יפה... עד שימאס לו והוא יכתוב לי גט שחרור... ואז אני אהיה לגמרי יתומה בחיי האב... ואז לא 

המשיכה מלכה ואמרה לבעלה פייביש: אולי... אולי אתה מסכים להתחתן איתה?  מה איכפת לי.( יותר לחתן אותי... ואני אתגלגל ברחובות...
אולי אני אציע לה שבעלי רוצה להתחתן איתה?? פייביש חייך לעצמו!!! ילדה בת שש נהייתה שדכנית... תקשיבי מלכה... אני 

לחשוב על זה פעמיים!! כי ברגע שאני מתחתן גם עם צריך עוד לחשוב על זה... אבל אני פה לא הסיפור!!! את בעיקר צריכה 
רבקה... קחי בחשבון שמכאן ואילך את כבר לא האשה היחידה שלי... יש לי כבר עוד אחת!! ולך בעיקר יהיה קשה!!! בדרך כלל 

י "ואם תקח נשים על )אמנם לאבא שלך לא קוראים לבן והוא לא היתנה איתבחברתה!!  צרהכל אחת  צרה!!כשבעל נושא עוד אשה זה נקרא 

אחת בשניה... האם את בטוחה שאת רוצה  צרות עיןזו לזו... יש להם  צרותכשיש שתי נשים לבעל אחד אז הם  (-בנותי" אבל עדיין
 לביתך"??  צרתךלהכניס "

יע לרחוב... בפרט שאם זה לא יקרה... היא עלולה חלילה להג צרתי!!!מלכה התרגשה... כן... בטח... אני רוצה את רבקה בתור 
למחרת מלכה ורבקה נשארו בכיתה בהפסקה ומלכה הציעה לרבקה... היית רוצה להתחתן עם בעלי??? רבקה קפצה!!! הלוואי... 
מה... נראה לך שהוא יסכים?? בקיצור: עוד באותו ערב התקיימו שיחות שידוכים בין פייביש לאביה של רבקה.. תוך שבוע היה 

ולצידה השושבינה מלכה... פייביש מסר לאביה כסף קידושין.. ומאותו יום גם רבקה נהייתה מעמד הקידושין. רבקה עמדה 
אשת איש... שתי החברות לספסל נהיו שתיהן אשת איש של פייביש... הבית היה תמיד מלא אורה ושמחה... ילדים אמנם לא 

 ה של שניהם בהפרש של חודש וחצי!!! נולדו כי מדובר בקטנות... ולאחר חמש שנים בשעטו"מ התקיימו מסיבות בת מצו
--- 

 ואז!!! לפתע... עננים קודרים החלו להופיע על שמי הבית העליז והשמח... 
שמעון הבעל הנפלא חלה במחלה קשה... שתי נשותיו הצעירות סעדו אותו במיטת חליו... ואז יום אחד הוא פנה אליהם וביקש: 

ו.. אבא שלי שאמור לירש אותי ידאג לכל צרכיכם... כל זמן שלא תרצו להינשא הנני נאסף לעמי... תחזיקו מעמד... אל תדאג
תוכלו תמיד להמשיך להתגורר בביתי ולהיות ניזונות מנכסי )שזה אחת מתנאי הכתובה( ובעזה"ש בבא הזמן, תנשאו בשנית 

ן אלמנות ולא יעזוב אתכן... ה' נתן ומצאן מנוחה אשה בית אישה ואז אבא שלי יתן לכם את החיוב כתובה... ואל תדאגו, ה' דיי
 וה' לקח יהי שם ה' מבורך... מלכה ורבקה צעדו בבכי תמרורים אחר מיטתו של הבעל הגדול והמרומם שהם זכו לשמש אותו... 

כשישבו שבעה, בעזרת גברים אבא של מלכה ישב על אחיו!!! ובעזרת נשים ישבה בתו מלכה על בעלה יחד עם צרתה רבקה... 
רות לכיתה באו לנחם... כן... גם מירי ושושי שנתאלמנו לאחרונה מבעליהן שהלך למדינת הים ובאו שני עדים והעידו כל החב

שמת... מירי כבר הספיקה להתייבם לאח הגדול ושושי הותרה לשוק והיא ב"ה כבר מאורסת... גם שפרה הגיעה לנחם... אצלה 

המלחמה וכעת הגיע עד אחד להעיד שמת בעלה, ועדיין מסופקים יותר כאוב... בעלה גם לא חזר מעורכי זה סיפור 
)כי עד אחד זה ה' ירחם... אם הבעל חוזר תצא מזה ומזה ואל תשאל... היא מפסידה האם כדאי לה להינשא או לחכות לשני עדים... 

רבקה מכונסת מלכה ורבקה ישבו והקשיבו לדברי הנחמה והחיזוק... אבל מלכה כל הזמן הרגישה ש מכל הכיוונים(
מידי... משהו מפריע לה והיא לא משתפת... מלכה ניסתה לדובב אותה... מה יש??? בהתחלה רבקה התחמקה... לא... 
לא נעים לי להגיד... ומלכה לחצה עליה... ולפתע רבקה התחילה לבכות... תביני... כעת שפייביש נפטר בלי בנים... 

יבם?? אבא שלך!!! הוא הרי אח של בעלך... ואני לא רוצה להתייבם אליו... כעת אנחנו צריכות יבום או חליצה... ומי ה
למה?? ככה... לא מתחשק לי... הבעיה היא שאין לי ברירה... אם הוא לא ייבם אותי... אז אני אצטרך לחלוץ... ולחלוצה 

ק שאני אלמנה... אני גם יש דין של גרושה!! והיא נפסלת לכהונה... אני מהיום לא יכולה לאכול תרומה... לא מספי
אוי... שתהיי בריאה... זה מה שמעיק עלייך?? מה...  מלכה התחילה לצחוק...חלוצה שאף כהן לא יכול להתחתן איתי... 

את לא יודעת שאצלנו זה סיפור אחר? אצלנו אין לא יבום ולא חליצה... אנחנו לא כמו מירי ושושי... למה?? לא הבינה 
אבא שלי הוא האח שצריך ליבם!!! ואותי הוא הרי לא יכול לייבם...  אבא שלי!!מי פה היבם??? -רבקה... אל תשכחי ש

והיות ואני נפטרת מיבום כי אני בתו!!! אז יש  )ומצות יבום לא דוחה לאו חמור של  בתו שיש בו כרת(נכון? כי אני הבת שלו!! 
אבא שלי כבר חושב על שידוך !!! גם את נפטרת מיבום... הכל בסיידר... בתו נפטרת!! צרתלימוד מיוחד בתורה שגם 

בשבילך... שידוך של כהן... אנחנו נמתין שלושה חודשים ובעזה"ש תינשאי בשנית לכהן... ואני אמשיך לתת לך חלה ותרומה... 
!!! זה הנושא של פרק ראשון קורא יקר: עד כה הבנת?? הבנת למה רבקה לא צריכה יבום וחליצה?? אם הבנת את זה!! זהו

 הבת!! כ"כ מסובך?? לא... לא בהכרח...  צרתערווה!!  צרתדיבמות... לזה קוראים 
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 בקרוב ממש
 המקלדת של האורים ותומים...

יש לי מקלדת שמשרתת אותי בנאמנות זה זמן ועידן... 
היא יודעת התרגלתי אליה... רק איתה אני מסתדר... 

בדיוק כמה סימני קריאה אני רוצה לכתוב... והכל היה 
טוב... עד שיום אחד נדפק לי האות נ'!!! אני לוחץ ו... 
ולא נלחץ... מהיום אין נ'!!! התעצבנתי... מה... אתה 
רוצה להגיד לי שאני צריך עכשיו לקנות מקלדת 
שלימה חדשה רק בגלל איזה נו"ן אחת שלא רוצה 

? כעסתי על אותה נ'... לא רוצה... לא להילחץ...??
 צריך... נסתדר בלעדייך... 

נו. תנסה לדמיין את השורה הזאת נכתבת בלי המקש 
לא היתה ברירה!!! עוד באותו יום מצאתי את  נו"ן? 

עצמי קונה מקלדת חדשה... בגלל מי?? בגלל נו"ן אחת 
ויחידה שלא מתפקדת!!! כן... הנו"ן הזאת... שהיא 

נו אות אחת... האמת היא ש... שזה לא אות נראית ל
אחת... כי כשחסר לי את האות נו"ן במקלדת זה תוקע 
אותי בכל חצי משפט...  נכון שהאותיות הן שונות... 

הם  אבל עדיין:נכון שהן עשרים ושתים אותיות... 
הולכים ביחד!!! ואם תשמיט אות אחת... אתה לא 

 ..תוכל להשלים אפילו משפט אחד נורמלי.
על חושן המשפט היו שתים עשרה  אבני החושן!!!---

משבצות! שנים עשר שבטים!! שנים עשר עולמות 
שונות... מגזרים שונים... קהילות שונות... הבדלי 
מנטליות של שמים וארץ... אני שייך לשבט שמעון... 
אני נמצא כל כולי בתוך הבועה והמשבצת ששמה 

י מהמשבצת : מה אכפת לאז תסביר לישמעון... 
ששמה יוסף? באיזה צומת אנחנו נפגשים?? איפה אני 

 פוגש את שבט גד בחיים??  
 לחושן יש תפקיד נוסף!! התשובה היא: 

  החושן הוא המקלדת של האורים ותומים!

כשהכהן רוצה לשאול שאלה את אבינו שבשמים... 
הוא צריך את המקלדת!!! והמקלדת מורכבת מכל 

בנימין חסרה... אז אין לך נ'!! האבנים... אם האבן של 
ואם האבן של גד חסרה אין לך ג'...  גם אם אתה 
מתבצר בתוך המשבצת של עבודת ה' שלך... אתה 
חייב להכיר בדרך השניה!! אתה חייב אותה!! בלעדיה 
אין לך אורים ותומים... בלעדיה אין מידע אלוקי... אין 

 שכינה שורה על יעקב אבינו
--- 

 חרב??? בגלל שנאת חינם!!!! למה בית המקדש
אחדות ואהבת  --מה הקשר בין בית המקדש ל

 ישראל????
כי בשביל שמציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים... 
בשביל זה צריך שכל המשבצות כולם יתאחדו בלבו 
של אהרן... ירושלים הבניה כעיר שחוברה לה יחדיו... 
כן!! שכל אחד יתבצר במשבצת שלו אבל יכיר 

ות האחרות... אם אנחנו משתוקקים יום אחד במשבצ
לעמוד בשערי בית המקדש.. בשביל זה יש תנאי מעכב 
ושמו: "כל ישראל נכנסים בשער אחד"!!! מקום שבו 
כל הלבבות מתאחדות!!! כולם מכירים שכולנו בני 
איש אחד נחנו... עכשיו אתה מבין: למה אהרן צריך 

על לבו ?  להיות טהור לב בשביל שחושן המשפט יהיה
? ! 

לא!!! אנחנו לא מוכרחים להבין אחד את השני!!! בשביל 
זה יש שנים עשר משבצות שונות... וכל אחד תחובה 
בתוך המשבצת שלה ולא יוצאת החוצה... אבל לכה"פ 
אנחנו מתאחדים סביב חושן אחד וסביב עבודה אחת 
ולכה"פ מבינים שאנחנו צריכים אחד את השני למרות 

... אדרבה, תן בלבנו שנראה מעלת חברינו שאנחנו שונים
לפעמים  במאמר המוסגר: תשמע לי...ולא חסרונם, אגב: 

בשביל לראות מעלת חברי ולא חסרונו... בשביל זה צריך 
דווקא לשמור מרחק!!! לא בריא בכל מחיר לחבק 
ולהתערבב עם כל יהודי... לפעמים יש בינינו פערים 

כון שכל אחד ישאר מנטליים והשקפתיים שהכי בריא ונ
במשבצת שלו ומשם נראה מעלת חברינו מרחוק!!! סו"ס 
לכל שבט יש נחלה משלו.. דרך משלו... אבל לזכור 
שבסופו של דבר כולנו בני איש אחד נחנו... ולכולנו 

 משאלת לב אחת: לעשות רצונך בלבב שלם!!!! 
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 מסכת יבמות!!! מתחילים!!!!

אני משום מה הכתרתי את עצמי למרגיע הבינלאומי בנושא של דף היומי... ובפרט  המשך(-)
היא לא כ"כ קשה... וכבר התחלתי  כשמדובר ביבמות!!! אני אמור כעת לבא ולהרגיע שהמסכת

)מה שנכון נכון... סו"ס החלק להרגיע בשבוע שעבר )למי שקרא(... ובעזה"ש אעשה את זה גם עכשיו... 
דפים...  23דפים... כך שאם אנו עכשיו מדברים על החלק הראשון של המסכת שזה  32הבאמת קשה של יבמות הוא בסה"כ 

 רק חצי מזה קשה!!( 

אבל!!!! כידוע: הנאום שנרשם לדורות בתור הנאום שזכה בציון מספר אחד בעולם זה הנאום של 
צ'רציל במלחמת עולם השניה שהעם היה מאוד במתח וחוסר אונים וציפו שצ'רצ'יל ירגיע אותם... 

  דם עמל, דמעות ויזע"!!!ואז הוא הפתיע והכריז: רבותי... "לא אוכל להציע לכם אלא 
בחודש וחצי הקרובים מתחילים מסכת יבמות וזה הולך להיות קשה!!!  ואז מה... אז מה אז זהו: ש 

אנחנו לא  תסלח לי על החריפות:וקשה? אז מה וזה הולך להיות קשה... מה.. אתה עשוי מסוכר??  
 קשיםרח"ל... אנחנו לא מדברים פה על חילופי משפטים  קשיםמדברים פה על טיפולי כימותרפיה 

אנחנו בסה"כ מדברים  וקשיים...או סכסוך מר... אנחנו לא מדברים על צרות ויסורים  בשלום בית
אז מה... זה לא כואב... קצת קשה...  קשה??פה על הייליגע מסכת יבמות!!! אז היא מסכת קצת 

אז יהיה לנו עכשיו חודש וחצי שנזכה להזיע קצת בעמל התורה... נשקיע טיפה יותר... ובזכות 
 המרהנחנו נמנע הרבה קשיים וצרות אחרות... סו"ס אל תשכח... שהעמל בתורה הוא הקושי הזה א

תסבול קצת ביבמות... לא מרחם עליך בכלל...  אני בעד!!! לגמרי בעד!!!של יסורים בעולם הזה... 
תחשוב שאתה חוזר הבייתה כולך מזיע ועצבני ממסכת יבמות... אורייתא קא מרתחא ליה... אוה... 

הבת הזו עשתה לנו שהתחתנה עם הדוד שלה... והנה אתה מגיע הבייתה ושם מחכה  איזה צרות
לך שם בשורות טובות עם הבת... על השידוך שמתקדם או שאר נושאים פנים משפחתיים שהיו 
עלולים להיות מאוד מעצבנים ומדכאים שב"ה הסתדרו כי הנותן דברי תורה על לבו מעבירין ממנו 

ועול דרך ארץ... אז בזה שהחלטת לקחת על עצמך עול תורה של צרת  עול מלכות ועול יסורין
הבת... וזה במקום צרת הבת הביולוגית שלך... תאמין לי... אני מברך אותך שתמיד אלו יהיו הצרות 

שהכאב ראש שלך יהיה תמיד עם היבמה הזו  תזכה למצוות!!!שלך!!!! תענה אמן... על זה נאמר: 
ד רחפן יותר מהשני... זה עשה מאמר וזה נתן גט וזו סוגיה מסובכת... שיש לה חמש יבמין שכל אח

אז מה.. העיקר שבסופו של דבר תחזור הבייתה תדע שאתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך 
 שלום... נו... אז אתה עוד רוצה שאני ארחם עליך?? שארגיע אותך שיבמות לא קשה?

ה נאמר: אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי... אם כבר יהיה קשה!!! על ז זה שזה!!!!שיהיה קשה!!!! 
נגזר עליך צרות... שהצרות שלך יהיו בצרת ערווה ובצרת הבת...  תסבול קצת!! תשמח ותעלוז 
בסבל מתוק שכזה... אם ראית יסורים ממשמשין ובאין רוץ לחדרי תורה והם בורחים ממך... לאיפה 

 ---.. תתענג על זה, הם בורחים? הם בורחים לצרת הבת וליבמות.
כמנהגי בקודש... בכל תחילת מסכת אני נוהג בס"ד לתת סקירה כללית מה כתוב במסכת... אז ככה: 
בגגדול זה נקרא שמסכת יבמות מתחלקת לשלושה חלקים: החלק הראשון זה החמישים דפים 

 שהנושא הוא בעיקר יבום!!!  )שזה גם במקרה החמשה פרקים הראשונים(הראשונים 
י כבר אומר לך שזה הנושא שלנו עכשיו... על הזירה הזו אנחנו הולכים להסתער בעזה"ש ואנ

בחודש וחצי הקרובים... אבל לפני שנתחיל לפתוח מפות ולגשת לזירה הנוכחית.. אני רק רוצה 
לסיים בקצרה את הסקירה הכללית מלמעלה של המסכת... ובכן: החלק השני של יבמות מתחיל 

לנושא של  )כמעט(: עד פרק עשירי דף פה: כל החלק הזה בכלל לא קשור בפרק ששי, בדף נג
יבמות... זה ש"ס קטן של סדר נשים... איסורי ביאה, ואיסורי כהונה, והאסורים לבא בקהל... זה גם 

 קל וגם מעניין ומגוון... ואת זה אנחנו נתחיל ללמוד רק בתחילת חודש אייר...
מר מאשר קשה... הוא עוסק בעיקר בעגונה שבעלה הלך  והחלק השלישי של המסכת שהוא יותר

למדינת הים.. באיזה אופנים מותר לה להינשא, ויש שם גם פרק אחד משעשע על קידושי קטנה... 
 ויש שם פרק מיוחד על סדר חליצה  )איך נראים חיי נישואין עם ילדה קטנה שכל רגע עושה ברוגז(

כעת... אנחנו כעת בתחילת ת והעיקרית שעומדת לפנינו כעת נחזור לקייב!!! נחזור לחזית הנוכחי
המסכת!!! אנחנו כעת מתמקדים בחלק הראשון של המסכת מדף ב' ועד תחילת פרק ששי שזה 

 דף נג: 
 קדימה... קופצים למסכת יבמות ומתחילים עם כל המרץ... 

 אז ככה: היום יום רביעי ו' באדר ב'... התחלנו מסכת יבמות... 
ן: תרגע... דווקא בתחילת המסכת יש דפים מאוד קלים ומעניינים... אבל שני הדפים אז דבר ראשו

הראשונים הם כן קשים!!! זה לא כ"כ קשה כמו שזה יסודי ומרוכז... סו"ס בדף הראשון זה 
המשנה!!!! שהגמ' עוד הולכת להסביר אותה לאורך כל הפרק... עד סוף הפרק אתה תבין את זה 

כעת לא הבנת לגמרי זה נורמלי... העיקר להבין את הרעיון בגדול... הנושא הוא מצוין... כך שגם אם 
)אם תקרא את המדור הלכה בקרוב ממש למעשה והבנת מה כתוב שם... זהו... אתה כבר בפנים... אם על צרת ערווה!! 

  יש משהו מסובך במסכת יבמות זה הסיפור הזה(
ש סוגיה מרתקת ומגוונת מכל התורה כולה שלא ואז מגיע דף ג: וכאן מגיעה הפתעה!!!! כאן י

קשורה בכלל ליבמות... סוגיה של "עשה דוחה לא תעשה..." בדרך כלל בקעמפים של הישיבות 
 לומדים את הסוגיה הזו... 

מדובר בארבעה דפים שהגמ' מפגישה אותנו עם רשימה של מצוות... דפים מתוקים.. מעניינים... 
 ים לפורים!!! מרתקים... ואיתם אנחנו מגיע

תאמין לי... אין לך הכנה נפלאה לקבלת התורה ברצון כמו להגיע עם סוגיה כזו עסיסית ב"עשה 
דוחה לא תעשה" עם ציצית, וכלאים, והקפת הראש והזקן, וכיבוד הורים, ומורא אב ואם, ומורא 

 מקדש, והבערה בשבת, להגיע עם זה לפורים זה ממש ליהודים היתה אורה זו תורה.
בל בינינו... כמה שהדפים האלו מעניינים ונחמדים... זה עדיין לא מתקרב לגישמאק של מסכת א 

יבמות... אבל זה אם תחליט כעת לשים גז ולהחליט להסתער וללכת על זה... קדימה? יוצאים 
 לדרך??? 

דפים קשים ביבמות... אז הנה!!! כעת יש לנו חמשה דפים וחצי שהם חלק  32אז אם אמרתי שיש 
 דפים האלו!!! רק חמש וחצי.. 32-מ

דא עקא שבדיוק את הדפים האלו אנחנו פוגשים בדיוק בימי הפורים... אז אל תתן ליצר הרע של 
פורים להרוס לך את זה... אדרבה... תגייס את הקיימו וקבלו של פורים להחליט להשקיע בזה בכל 

 מחיר!!!! 
שבוע שעבר... מסכת יבמות זה כמו מתמטיקה!!! כבר הזכרתי  וכאן אני רוצה רגע לעצור ולהסביר:

יש פה עקרון מסוים שאם קלטת את הרעיון אתה בפנים... אתה כבר לבד יכול לחשבן את 

המהלכים... ולכן מומלץ בחום לקחת שתים שלוש דפים )מתוך הדפים הקשים( ואותם 
שלוש דפים  ללמוד טוב עד הסוף!!! כדי לקלוט את העקרון... כלומר: עדיף ללמוד שתים

 ולהתעכב עליהם עד הסוף... מאשר ללמוד את הכל בערך... 
אני יכול לומר לך בנימה אישית: איפה אני נכנסתי לשוונג של יבמות?? ברש"י המפחיד 
של דף ט:... תראה... יש שם רש"י עענק... ואני מודיע לך מראש: אפשר לדלג עליו... הוא 

קבלתי קריזה... ליל שבת אחד החלטתי שאני לא כ"כ הכרחי בהבנת הגמ'... אבל אני 
לומד אותו עד שאני מבין!!! מצידי לשבת פה כל הלילה... ישבתי שעה וחצי שעתיים 
ולמדתי את הרש"י הזה... וזהו... מאותו רש"י קלטתי את הסיפור של יבמות... אז לי 

תלמד טוב  במקרה זה קרה ברש"י הזה... ואצלך זה יכול לקרות בחמשה דפים האלו... אם
 טוב את הדפים האלו... זהו... אתה בפנים...

י"ז באדר... צפירת הרגעה!! כעת מתחילה סוגיה ממש  -הגענו ליום ראשון שאחרי פורים
קלה... סוגיה מרתקת אודות המחלוקות של ב"ה וב"ה... ואיך היתה נראית מערכת 

 הייחסים והנאמנות בין ב"ש וב"ה... 
ביבמות... כי דווקא ביבמות נפער תהום הלכתי משמעותי  לא סתם הסוגיה הזו דווקא

ביותר בין ב"ש לב"ה... שלפי ב"ש מותר... ולפי ב"ה זה ממזר!!! כלומר: יש אנשים בבית 
 ובכל זאת!!!!שמאי שלפי ב"ה הם ממזרים!!! זה כבר פער אמיתי שמפריד משפחות... 

הדדית אחד בייחס לשני... לך  הם ידעו לכבד ולהסתדר אחד עם השני... והכי הכי נאמנות
אסור להתחתן איתי כי לשיטתך אני ממזר... לא רוצה לחשוב מה היה קורה בדורנו אם 

 היו כאלו מחלוקות... סליחה שגלשתי... 
 וכך אנחנו מסיימים ברוגע את פרק ראשון של מסכת יבמות... 

 כיצד,  -התאריך כעת יום חמישי פרשת פרה, מתחילים פרק שני
ביום הזה אמנם מחליפים לשעון קיץ ויש לנו שעה אחת פחות בלילה אבל זה לא במקרה 

מעניין אותנו!!! כי כעת אנחנו נכנסים לסוגיה של שלושה דפים יחסית די קשים!!! אבל 
אני רוצה להפתיע אותך... זו סוגיה של רשב"י... לרשב"י יש שיטה מסוימת בנושא של 

בר החלטתי לעצמי שאם בל"ג בעומר הזה אשת אחיו שלא היה בעולמו!!! ואני כ
המשטרה לא תתן לי לנסוע למירון... זה יעלה להם ביוקר... אני אגיע עם שלושה דפים 
אלו לל"ג בעומר!! רציתם לקחת לי את האורות של מירון בל"ג בעומר?? לא רק שלא 

ה תצליחו... אני אכנס למערה של רשב"י ואני לא אצא משם עד שלא הבנתי את הסוגי
של אשת אחיו שלא היה בעולמו לר"ש... תאמין לי!!!! רק תגיד את זה.. כל השוטרים של 
מירון יפתחו לך את הדלת... קח מה שאתה רוצה... קח אורות... מדורות... בר יוחאי... את 

 כל המניעות נסלק ממך... רק אל תביא לי את הפגז הזה!!! 
ו לר"ש... תראה את זה כהכנה לל"ג אז בבקשה... סוגיה דאשת אחיו שלא היה בעולמ

 בעומר... )יש עוד כמה סוגיות כבדות עם ר"ש... בהמשך...(
הגיע יום ראשון שאחרי פרשת פרה... כעת מתחילים סוגיה גם לא כ"כ קשה וגם קצת 
פחות בתוך יבמות... הנושא של איסורי לאוין, ושניות לעריות, מדובר בסוגיות ממוצעות... 

ז... אבל לא צריך להכריז על מצב חירום... בסוף השבוע אנחנו נפגוש צריך טיפה להתרכ
פרצופים לא כ"כ סימפטיים שהם חשודים על כל מיני דברים... אני מברך אותך שתמיד 
תפגוש אותם רק פה בגמ'... )ופה יש אותם בשפע( ותחזור הבייתה ותמצא ש"אין פרץ 

 ... ואין יוצאת ואין צווחה..." כולם יראים ושלימים
--- 

וכעת הגיע ראש חודש ניסן!!! יום שנתעטר בעשרה עטרות!!! ובהשגחה פרטית מיוחדת 
בדיוק ביום הזה מתחילים פרק ארבעה אחין... שלענ"ד זה הפרק הקשה ביותר ביבמות... 

 וטוב שזה ככה... אתה יודע למה???
השבועיים הקשים ביותר בדף היומי... יש חוסר כי השבועיים שלפני פסח הם תמיד 

שגרה... הכנות לפסח... ובלאו הכי זה יומא דמפגרי בה רבנן... אז מי שהחליט לקחת את 
יבמות כפרוייקט ולהשקיע את הנששמה!!! אז תדע לך שחלק מהעיסקת חבילה של 

זה מצטרף  ההשקעה... זה גם לעשות את זה בלוח הזמנים הסהרורי של ערב פסח... )נו..
לאתגר...( ומי שלא כ"כ נכנס לשוונג... אז יופי... טוב שהדפים הקשים נפלו בדיוק בערב 
פסח... כך שתהיה רגוע... עד אחרי הפסח אפשר לצאת מהמקלטים!!! סיימנו את החלק 
הקשה של יבמות... אבל עדיין!! אנחנו לא שם... אנחנו כן רוצים כעת להשקיע... אז פרק 

זה הפרק היותר מורכב... אבל שוב אחזור ואדגיש: כגודל מורכבותו ככה ארבעה אחין 
יותר קל לקלוט את העקרון שלו!! זה הפרק היחיד שאתה יכול לבחון אותי עליו... לא כי 
אני זוכר מה כתוב... אלא כי קלטתי את העקרון... אני מחשבן לבד את המהלכים... ואז 

קשה ומתוק מדבש ונופת צופים... פשוט מגיע פרק החולץ ליבמתו שזה פרק פחות 
 מתוק!!! מתנה לפסח!!! 

וכאן אני חושב לעצור... כי עד פסח הכנרת תעלה אי"ה עוד מטר... ועוד כמה דברים  
 טובים יקרו עד אז... ואז נפגש שוב... כעת זה רחוק מידי... 

זר בייחס ליבמות בפרט יש הרבה שרטוטי ע רק טיפ קטן לפני שמתחילים יבמות:
וטבלאות... אבא של... בן של... אח של... וכאן חשוב לדעת שבנקודה הזו המוחות 
די שונים אחד מהשני!!! יש כאלו שהשרטוטים האלו דווקא מאוד עוזרים להם... 
מצוין... בשבילם זה נועד... ויש כאלו שדווקא השרטוטים רק יותר מבלבלים... 

מיד רצתי להיעזר בשרטוטים ויצאתי רק אופן טבעי ובהתחלה זה מאוד שבר אותי... ב
יותר מבולבל... ואז חשבתי לעצמי: אני עד כדי כך מטומטם שאפילו עם גלגלי עזר אני לא 
מצליח לנסוע?? אז זהו!! שדווקא ברגע שניסיתי להבין לבד... הבנתי מצוין!!!  וכנ"ל לגבי 

של שוטנשטין ספרי הביאורים וההסברים על הגמ'... יש כאלו שביאורים נרחבים 
ומתיבתא עוזרים להם להבין יותר טוב ולהיות בעניינים... לעומת זאת יש כאלו שהקושי 
שלהם להבין הוא מסוג של בלגן בראש... ואדרבה... ככל שתעמיס עליהם יותר הסברים 

קח בחשבון שיש כאלו שאת ורקעים והקדמות זה רק יותר יסרבל אותם... כן.. 
את רש"י כן יבינו!!! אין פה מקום לק"ו... אם את שוטנשטיין הם לא יבינו ו

 שוטנשטין לא הבנתי אז איך אני אבין רש"י?? קח זאת לתשומת לבך...  
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