בשביל מה בחור צריך פלאפון??????

”
תסלח לי ...אבל זה אחד הטיעונים המטופשים ...והמנותקים ביותר...
בתור בחור ...כל פעם שהיו מנסים לשכנע אותי שלא לקנות פלאפון ...והנימוק ה"גאוני"
היה :מה ...בחור?? בשביל מה בחור צריך פלאפון??? ברגע שרק שמעתי את הטיעון הזה...
זה העלה לי את הדם לראש ...וכמעט קניתי פלאפון רק בגלל הטיעון הזה...
איזה מין טענה זו "בשביל מה בחור צריך פלאפון"??
ממתי בחור עושה מה שצריך??? תבין :כשהייתי בחור נסעתי שבת לצפת ...למה?? כי
צריך?? לא!!! כי רציתי!!!! וקניתי  200גרם גרעיני אבטיח ...למה?? כי צריך?? אולי צריך
את זה בשביל הסימנים של ר"ה?? אולי צריך בשביל מאה ברכות?? לא!!! שום צריך...
אני רוצה!!! רוצה!!! אני רוצה לנסוע לטיול ...צריך?? לא צריך ...אני רוצה!!!!
בחור  ---ו  ---צריך זה לא הולך ביחד!!!!
מי שמגיע לטעון לי שבחור לא אמור להחזיק פלאפון ...כי ...כי ...כי בשביל מה בחור
צריך פלאפון ...תסלח לי ...אדוני ...אתה לא התחלת לקלוט מה זה ראש של בחור...
שתבין :אני כבר אברך ...אז יוצא לי הרבה להסתובב בחברת אנשים מבוגרים בני
חמישים פלוס ...ואכן מאז שהתחלתי להכיר אותם ...גיליתי שאצלם -אצל אנשים
מבוגרים אחת השאלות הדומיננטיות ביותר זה ...צריך???? צריך או לא צריך???
מדובר בבן אדם עם זקן מאפיר ...אין לו כבר סבלנות לנסוע לחתונות ...ואין לו כח לכל
מיני שינוים בשגרה ...הוא מצידו -תן לי לחיות ...אני לא צריך שתעסיק אותי ותאתגר
אותי ...ותעשה לי טובה ...אני תוציא אותי מהשגרה ...טוב לי ככה ...בן אדם בן חמישים
שמגיע הבייתה בערב ...הוא מצידו רוצה להשאר בבית עד הבוקר ...ואז ...אם יש איזה
אירוע שצריך ללכת ...אז מיד מגיעה השאלה :צריך??? צריך ללכת ...יש היום שולם זוכר
לנכד של ר' שלוימה ...צריך ללכת???? אני עייף ...צריך?? צריך ללכת??? תראה לי בחור
ששואל :האם צריך ללכת לשולם זוכר??
מה הקשר צריך ...יש ארבעס' ...יש קוקה קולה קר ומזיע ...קדימה ...הולכים ...כמו כן :אם
רוצים לארגן בעיר איזושהי עצרת התעוררות ענקית ...נניח על פגעי הטכנולוגיה ...ע"פ
רוב לארגן כזו עצרת זה כאב ראש גדול ...מערך שלם ...די מורכב ...אבל תנחש מה הכי
הכי מורכב??? תנחש מהי המשימה שהכי מטרידה את אותם עסקנים שמארגנים את
הערב הזה??? אז זהו!!! שהמשימה הקשה ביותר היא איך מצליחים להוציא חמש מאות
אנשים מבוגרים מהבית בסתם ערב חורפי!!!! זה המשימה הכי קשה!!! ויושבים על
המדוכה הזו ...ואז איכשהו מוציאים קול קורא מרבני העיר שאומרים שכולם חייבים
להגיע ...ו ...וזה ...זה איכשהו מוציא אותם מהבית ...כי שוב :בן אדם מבוגר מגיע
הבייתה ...זהו ...פה אשב כי איויתיה ...אה ...אבל ברגע שצריך לצאת מהבית הוא שואל
עשר פעמים ...צריך? צריך ללכת?? חייבים ללכת?? אוף ..לא בא לי...
אז זהו!!!!! שבחורים צעירים זה מאה שמונים מעלות ההיפך!!!!!
רק תתן לי לצאת ...רק תגרה אותי ...רק תסקרן אותי ...ואני עף...
השאלה האחרונה שמטרידה בחור זה --האם צריך???
הדבר היחיד שעומד לבחור בראש זה --האם אני רוצה או לא??
--וממילא :כשמבוגר מסתכל על בחור שמתחשק לו פלאפון ...השאלה הראשונה שהוא
שואל באופן ספונטני :רגע ...בשביל מה אתה צריך???
ההההלו ...אבא יקר ...צא ...צא מאצטגנינות שלך ...יש לך עסק עם בחור!!!! בחור עם
הרבה הרבה מרץ!!! הוא לא נזקק להסברים למה צריך ...הוא רוצה ורוצה ורוצה ורוצה...
כל מיני דברים הוא רוצה...
תנסה להסביר לו למה לא לרצות פלאפון!!!
עד כאן טקטיקה חינוכית ...טקטיקה שכל אחד צריך להזדרז לרכוש אותה כדי לא
לאבד קשר עין עם הדור הצעיר שכשהוא מזהה ניתוק הוא מגיב בניתוק ...אם לא
מבינים אותי ...אני גם לא צריך להבין אותם
--זה עוד הסיפור הקטן ...אבל!!!!! יש אנשים שמשלמים על הטעות הזו מחיר יקר יקר:
מיודעינו ...יהודי מבוגר ...אדם שעובד קשה לפרנסתו ...בן אדם רציני ...שקול ואחראי...
יום אחד קנה פלאפון לא כשר ...אמנם הרבנים אמרו והזהירו שאסור ואוי ואבוי ...אבל
הוא לא מצליח להבין מה הבעיה ...והוא באמת לא מבין!!!! הוא לא משחק אותה ראש
קטן ...כי ...אני?? אני בן אדם רציני ...אני אדם עסוק ...אני לא משועמם ...אני משתמש
בפלאפון הזה רק למה שצריך ...אני צריך לשלוח כל מיני הודעות לעבודה ...אני צריך
לקבל מסמכים דרך האינטרנט ...וזה השימוש היחיד שלי עם אינטרנט ...ותדע לך :שהוא
צודק!!! הוא באמת משתמש עם זה רק למה שצריך!!!! אלא שאז!!!!! בשבת חופשית
מגיע הישיבוחר שלו הבייתה ...ורואה את הפלאפון של אבא ...ורוצה לבדוק ...רק לבדוק
את הפלאפון ...ותוך רבע שעה!!!!! לא יותר!!!! הוא מגיע לאלף ואחד מחוזות שאבא שלו
מעולם לא ידע שהם בכלל קיימים בפלאפון שלו ...אבא שלו כבר חצי שנה מחזיק
פלאפון והוא מעולם לא נכנס לאתרים האלו ...הוא אפילו לא חנן אותם במבט ...ואילו
הישיבוחר שלו תוך רבע שעה הגיע לשם ...ואז!!! כשמתחיל להיות מאוחר ...ואז מתברר
כמו תמיד שהכל התחיל מהפלאפון התמים של אבא ...אז אבא עומד המום ושואל...
מה?? זה התחיל עם הפלאפון שלי??? איך?? איך הגעת לזה?? תגלה לי ??...אפילו אני לא
יודע איך מגיעים לזה ??...אז איך זה יכול להיות??? אני מחזיק את הפלאפון הזה כבר
חצי שנה ומעולם לא עלה על דעתו להיכנס לאתר הזה ...לא הגעתי לזה ...לא מעניין
אותי ...ואילו אתה ...על הפעם הראשונה הגעת לזה?? איך??

אבאלע אבאלע יקר ...תכנס לראש שלי :אני בחור!!!!!!!!!!!
אני לא כמוך אני לא מחפש מה שצריך!!!! אני מחפש מה שאני רוצה!!!
אתה אבא ...יש לך עול על הראש ...אתה מחפש דבר אחד ...לעשות מה שצריך ...ודי...
תעזבו אותי ...תנו לי מנוחה ...תנו לי לחיות...
אבל אני ...אני שייך לעולם אחר לגמרי!!! ההיפך הגמור!!! עלי אין שום עול ...אני
מחפש משהו שיעניין אותי ...משהו שירתק אותי ...שיאתגר אותי ...שיעביר לי את הזמן
ויפיג לי את השעמום ...ויש הרבה הרבה מבוגרים ששוכחים את ההבדל הבסיסי הזה
בין העולם המבוגר שהם שרויים בו לבין העולם שהבן העליז שלהם שרוי בו!!!! כן ..יש
הרבה מבוגרים שהזמן עשה את שלו והם שכחו את הלך הרוח של גיל הנעורים ..הם
שכחו שבחור ו----צריך!!! זה שני עולמות!!!!!!!!
בחור נאלץ לפעמים לעשות בעל כרחו מה שצריך ...רוב הזמן הוא עסוק במה שהוא
רוצה ...ככה זה!!! עיר פרא אדם יוולד ...נקודת ההתחלה של ימי הנעורים מתחילה
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מ"שמח בחור בילדותך והטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי ליבך ובמראה
עיניך "...זו היא נקודת ההתחלה!
--אז כמובן ...אתה מבין לבד שכעת אנחנו מדברים על בחור ששייך לשכבה
מסוימת ...ברור שיש בחורים בני עליה שהם עסוקים כל הזמן רק במה שצריך
לעשות!!!!! אבל שיהיה ברור :גם אצלם!!! גם אצלם זה התחיל ממקום של רוצה!!!!
אותו בחור בן עליה ...לא תמיד הוא היה כזה ...לפני!!! לפני שהוא היה בן עליה...
הוא עמד מבחוץ וחיפש לעשות מה שהוא רוצה ...וברוך ה' הסביבה החברתית שלו
והאחראים על החינוך שלו הצליחו בס"ד לנווט את הרצון שלו ...ל---אני רוצה
לעשות רצון ה' ולעשות מה שצריך!!!! ומאז הוא כבר לא עושה מה שהוא רוצה
אלא מה שצריך ...אבל אל תשכח שגם זה התחיל מרצון!!! קדם לזה השלב שהוא
הפנים -אני רוצה לעשות ---מה שצריך ...אבל בשלב שלפני!!! כל זמן שאותו בחור
עדיין בשלבי הגישוש והחיפוש ...הוא עדיין לא סגור על עצמו ...מה אני רוצה ...ואז
הכל פתוח ...הגמ' פתוחה ...ו ...ואם האינטרנט גם פתוח ..אז אני כבר אומר לך שעל
פניו! הדף גמ' המצהיב והלא מנוקד הרבה פחות משכנע מהאינטרנט הסגנוני
המרתק והפתוח
--יצא לי לפגוש יהודי קנאי מהנטורי קרתא ...אלו שהם נגד המדינה ...אבל עד
הסוף...זו היתה פגישה מרתקת .תמיד הכרתי אותם רק מהתמונות והשוטרים ..אבל
יצא לי לדבר בגובה העיניים עם אחד מהם ..שאלתי אותו :תגיד לי :אתם הרי נגד
המדינה??? נגד כל סממן ששייך למדינה??? אז מה אתם עושים עם הרמזורים???
הרי את הרמזור המדינה הציבה!!! וכל מי שעומד באדום ...למה הוא עומד?? כי
המדינה אמרה לו לעמוד באדום ...ואח"כ המדינה מחליפה לירוק ומרשה לך לעבור
בירוק ...נו ...ועכשיו!!! לך הרי יש ילד ...והילד שלך כעת עומד בצומת בר אילן!!!
והוא צריך לעבור כביש סואן!!!!! מה הוא עושה??? אתה רוצה להגיד לי שהוא
עומד ברמזור אדום ומחכה כמו ילד טוב שיתחלף לירוק ...או ...או ...שרחמנא
ליצלן ...מה פתאום ...שהציונים יגידו לי מתי לעצור ומתי לעבור?? לא יקום ולא
יהיה!!!!!! עוברים באדום ...אה????...
הוא ענה לי :השתגעת!!!!! ברור שהילד שלי עומד באדום!!!
אה ...אבל המדינה ??...הרי אם הוא עומד באדום זה אומר שהוא מציית לצייייונים
ו ...וגיוואלד ...שוייידדים???...
נו ...תנחש מה ענה לי אותו נטורי קרתא??? תקשיב טוב טוב:
הוא ענה לי כך :אז מה!!!!!!!!! אז מה ואני שונא את הציייונים ...לכן ...לכן אני גם
שונא את הילד שלי??? סוף סוף בכביש יש רכבים שנוסעים ו ...ומהר!!!! ואם הילד
שלי יעבור באדום הרי הוא ידרס למוות ...אז מה ...בגלל שאני רוצה לדפוק את
המדינה ...לכן אני צריך לזבוח את דמו של הילד שלי בכביש??? הרי אם הילד שלי
ידרס ...מי ישב שבעה?? המדינה או אני?? מי יגיד קדיש?? מי ידפק?? מי פה ח"ו
ישכל ילד?? המדינה או אני???
שמעת??? שמעת מה שהוא אמר?? אתה מבין את זה?? בטח!!!!!!!
יש הרבה הרבה אנשים מבוגרים שיש להם משהו נגד הממסד ...נגד הרבנים ...נגד
כל מוסכמה ציבורית שהרבנים עומדים מאחוריה ...שכמובן הכל זה המשבקי"ם...
וכולם עושים עליך כסף ...והכל מסחרה אחת גדולה הכל טוב ויפה ...לא נכנס
לנושא הזה ...אבל תאמין לי שלקנאים יש טענות על המדינה הרבה יותר מהטענות
שיש לך על הוועדות לענייני תקשורת ...אבל תכל'ס ...בשורה התחתונה יש לנו פה
עסק עם רמזור אדום!!!!! שכולנו מסכימים ..כולל אתה ...שאם הילד שלך יעבור
באותו אדום ...הוא ידרס ...אם הוא ישאר שם ...אתה תאבד אותו ...ועל זה אתה לא
מתווכח!!! אז לכן מה?? בגלל שיש לך תיק ישן עם כל היהדות החרדית ...לכן אתה
מפקיר את דמו של הבן שלך???
יהודים יקרים :תוציאו מהראש שלכם שהחסימה של האינטרנט זה משהו שקשור
לרבנים!!! תוציאו את הטפשות הזו מהראש!!!!! כי בדיוק כמו שהרמזור זה אמנם
משהו שעשו אותו הצייייונים ...אבל כל קנאי יודע שלמרות כן הרמזור זה משהו
שנוגע לחיים של הילדים שלו!!! ולכן הוא לא מקל ראש בזה למרות שזה קשור
איכשהו לשוטרים ולאלות ולחילולי קברים ...אותו דבר :הגיע הזמן לגדול בשנה
ולהבין שהמפגע הזה ששמו אינטרנט פתוח זה ממזמן ממזמן לא משהו ששייך
לרבנים ...זה שייך לילד שלך!!! לנחת שלך!!! ללב שלך ושל אשתך שרוצים לראות
את הילדים שלכם עולים ופורחים ולא קמלים ומתנתקים!! מה יש פה להבין??
תסלח לי ...מה ...אתה עד כדי כך סתום????
יש אנשים שמתלוננים שכל אמצעי החסימה לאינטרנט הם יקרים מידי ...ולכן יש
להם טענות ...נו ...ומה הטענה? מה המנגינה של הטענה??? ש ...שיש גבול כמה אני
צריך להקריב ב ...ב ...בשביל ...בשביל השני ...בשביל הרבנים ...בשביל הקהילה ...אז
זהו שלא!!!! מתי תבין שזה לא בשביל אף אחד!!!! זה חומר הדברה שמיועד
בשביל הבית שלך!!! ושיהיה ברור :אם אחד מהילדים שלך ירד מהדרך ...אף אחד
לא יסבול מזה חוץ ממך!!! הישיבה תתנער ממנו!!! כל המוסדות יתנערו מכל
האחריות!!! והיחיד שישאר תקוע עם הברררוך ועם העגמת נפש זה אתה ורק
אתה!!!! אתה מוזמן לברר זאת אצל הורים שכבר מתמודדים עם ילדים כאלו )יהי
רצון שבמהרה ישיב לב בנים על אבות...אמן (.תברר אצלם ...העולם ממשיך לדהור
קדימה ...ואף אחד לא מרגיש צורך להתנצל ...היחיד שנשאר עם הצרה זה
ההורים ...אז זהו!!! שזו אחריות שלך!!! זו בעיה שלך!! ותזדרז כמה שיותר מהר
לבטח את השמירה של הבית שלך ...ואם יש לך בעיה עם המחיר זה בדיוק כמו
שיש לכולנו בעיה עם המחירים היקרים של הביטוח רכב ...יש טענות טענות אבל
תכל'ס עושים את זה ..כי ...כי מה ...אני לא אעשה ???...ותשא תפילה לאבא
שבשמים :אנא עשיתי את שלי ...תגמור בעדי ותשמור לי על הילד שלי ...שלא
יתבלבל ...ולא ישכח את הדרך הבייתה...

בסיעתא דשמיא
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לסדר" :ואברהם היו יהיה לגוי גדול"

אודות הנצחון המפתיע בבחירות בארה"ב...
שבוע עבר מאז תוצאות הבחירות בארה"ב והעולם עדיין לא נרגע .וסבבו בשוק הספדנים ...וכל הפרשנים
עסוקים בלפרש איך זה קרה ...ואיפה המחדל של הסקרים ...ואיזה תפנית עשתה אמריקה ומה עומד מאחורי
זה ...אבל אנחנו כיהודים!!! שיודעים שהקב"ה מנהל את העולם ומושיב מלכים לכסא ...אנחנו אמורים להבין
שהסיפור האמיתי לא היה פה!! זה לא התחיל ונגמר בעימותים ובקמפיינים המכוערים של האמריקאים...
הסיפור האמיתי התרחש אי שם בעולמות העליונים ...שם התנהלו מאבקי איתנים בין מלאכי מעלה שהם
שרים של אומות העולם ...שנערך ביניהם משא ומתן בשמים מי יקבל את השלטון ...ואותו שר שניצח במאבק
בשמים ...הרי הבובה שלו בדמות טראמפ ...עמד לו בטקס הנצחון והוא הולך לשבת בבית הלבן ...אבל זה לא
הוא ...זה שר של אומה מסוימת בשמים) ...עיין ערך שרו של עשיו שלילה שלם נאבק עם יעקב ולמחרת היה
ליעקב מפגש עם הבובה שלו ...אבל אצל יעקב התוצאות של הבחירות היו כבר אתמול (...אז כמו שבעיתונות
יש פרשנויות למיניהם זכותנו גם אנו לנסות לפרשן בנוסח משלנו מה מסתתר פה בדרכי ההנהגה .אז מה נכון
ומה לא נכון?? אף אחד לא יודע ...כמו שאף פרשן לא לוקח אחריות על הפרשנות שלו ...זכותנו גם אנו להציע
רעיונות ..והאם זה נכון?? רק הקב"ה יודע ...אז תשמע פרשנות ששמעתי על הבחירות בארה"ב ...כמובן בערבון
מוגבל ...אז ככה:

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל:
a8447168@gmail.com

---

יש וורט מפורסם בשם הגאון מוילנא זיע"א ...שהמדרש רבה אומר שד' מלכויות שישראל גלו נרמזות בארבע
חיות שהתורה מפרטת אותם בפרשת מאכלות אסורות :הארנבת -זה יוון ...השפן -זה פרס ...הגמל -זה בבל
והחזיר -זה מלכות אדום!!! ומי שיודע ...יש הבדל גדול בין סימן הטומאה של החזיר לבין כל שאר החיות
הטמאות) ...שזה גם מה ש"ממתג" אותו ועושה אותו יותר "מיוחס" מכולם (...וההבדל הוא :שיש סימן טומאה
חיצוני וגלוי לעין -אינה מפרסת פרסה ...ויש סימן טומאה פנימי שלא נראה לעין -אינה מעלת גרה ...אז ככה:
כל החיות הטמאות סימן הטומאה שלהם הוא חיצוני וגלוי!!!! ואילו אצל החזיר?? אדרבה ...מבחוץ יש לו סימן
טהרה!! הוא אפילו פורש טלפיו ..הנה ...תראו אני טהור ...אבל מבפנים??? שם עמוק בתוך הוושט שלו ...שם
יש סימן טומאה ...אומר הגר"א :שהחזיר רומז למלכות אדום!!!! ולמה??? כי האופי והמאפיין של מלכות
אדום ...שמבחוץ הכל טוב ...הכל יפה ...הכל בשם הצדק ..הדמוקרטיה ...וההגינות והממלכתיות ..אבל
מבפנים?? הכל רקוב ...שם יש סימן טומאה ...אנחנו נמצאים כעת בגלות אדום!!! המלכות השולטת כיום היא
מלכות אדום!!! ובאמת ככה זה נראה ...היום הדמוקרטיה שולטת על העולם ...אמריקה היא מלכות אדום
ב'טהרתה' ...מבחוץ הכל נקי ...הכל דמוקרטיה ...הכל נעשה בצורה הכי ממלכתית ומכובדת ..כל מילה נבחנת
בי"ג נפה כדי שמעל פני השטח אף אחד לא יזהה מה אני באמת חושב ...אבל מבפנים??? אוהו ...מבפנים אני
מחביא שם מאות אלפי מיילים ...ושחיתויות ומרמות ואל תשאל ...כל זה מבפנים ...אבל מבחוץ ...הכל רחמים
וחמלה ואהבה ושלום וממלכת החסד ...וככה אמריקה מתנהלת כבר שנים ע"ג שנים על טהרת מלכות אדום...
והנה!!!! כעת נפל דבר באמריקה!!! הגיע פרוסט אחד ...אדם גס ומחוספס ...שאומר את כל מה שיש לו בלב...
הההכל על השולחן ...לא מסתיר שום כוונה ...לא טובה ולא רעה .משהו קרה למלכות אדום!!!! מלכות אדום
התחילה להיסדק .אם אכן כך ...אזי מבחינה מסוימת במערכת הבחירות הזו של ארה"ב ...החזית הייתה מלכות
אדום!!!! מול מלכות פרס!!! מלכות פרס זה ההיפך הגמור למלכות אדום!!! מלכות פרס היא הסמל והדוגמא
לגסות הרוח ...כלשון הגמ'" :מלכות פרס שאוכלים ושותים כדוב ומסורבלים בבשר כדוב "...האומה הפרסית
התאפיינה בגסות הרוח ...הדוגמא הקלאסית היא אחשוורוש ...הההכל על השולחן ...כטוב לב המלך ביין ...אין
שום כוונה בהמית שמסתתרת מתחת השולחן ...הכל מופיע ובראש כל חוצות ...והנה!!! כעת הגיעה הנציגות
של מלכות פרס שמניחה הכל על השולחן בלי חשבון ...וניצחה את מלכות אדום הממלכתית הדיפלומטית
שמסתירה מבפנים את כל מה שמלכות פרס מוציאה בחוץ...
עכשיו!!!! אני חייב להיות כנה ...ולהודות בפה מלא שיש לי אינטרנס אישי לומר את הוורט הזה ...אתה יודע למה?? כי יש
גמ' ביומא שאומרת שלקראת הגאולה העתידה "...ó−¾ðì í¾¾ ½þõ −ð−ë ñîõ³¾ −ôîþ íð−³¼" :ואנחנו הרי מחכים
לזה ...אז לך תדע ...אחרי שאלו הם התוצאות של הבחירות ובלאו הכי מה שהיה היה ...ולא נותר אלא לפטפט כמו
הפרשנים מה הולך להיות ומה הצפי ...אז תרשה לי לומר פטפטת משלי ולקוות שאולי ניכרים פה פעמי משיח ...עד כאן
הוורט שלי ...ההרגש שלי ...האם זה נכון או לא ...לאלוקים פתרונים...
--אבל!!! זה רק ההתחלה ...הוורט האמיתי הוא בעמוד  ...2שם כתבתי משהו הרבה הרבה יותר חשוב מהוורט שנכתב כאן...
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