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  16:43 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  17:52 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  18:26 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 

  

  

  יתרו

  

  .ה.ב.צ.נ.ת זימבוליעקב ב	 נ "העלו	 מוקדש לע

ַוִ"ְ�ַמע ִיְתרֹו ֹכֵה� ִמְדָי� ֹחֵת� ֹמֶ�ה ֵאת ָ�ל ֲאֶ�ר ָעָ�ה ֱא�ִקי� ְלֹמֶ�ה �ְלִיְ�ָרֵאל    
  .)'ח א"שמות י(: ֶאת ִיְ�ָרֵאל ִמִ$ְצָרִי�' ַע$ֹו ִ�י הֹוִציא ה

בי� ש לאא ,וברור כראש הגפרור שבו חדוהתוכ�  בפסוק זה פותחת הפרשה   
 חוק' שהוא בבחינת מסר ר� ונשגב בעל ער1 רבעוד טמו�  מילותיו ואותיותיו

ואויבי תורתו לא מודעי� ' ששונאי ה מסר ,שהבורא חקק בעול�' על טבעי
שני� את גישת� ה� היו מ 2ואי� ספק שא� ה� היו יודעי� אותו  ,אליו
  .'גול עצמי'כדי לא להגיע למצב של  ,שנת� ומלחמת� והתנהגות�ומ
לנו שיתרו  הבפרשת השבוע התורה מודיע  ?�מה כוונת הדרש� החז� והפייט   

ומחמת אותה שמועה הוא הקריב את אליליו ודחליליו , מסוימת' שמועה'שמע 
  .ותורתו' ית חדה והתגייר ובחר בהועשה תפנ, והשליכ� לפחוהבליו 

על  ?שגרמה לו לבצע את המהפ1 הגדול יתרו שמועה ששמעאותה מהי ו   
מלחמה כבדה שלא , יהושע שיתרו שמע על מלחמת עמלק' עונה ר ושאלה ז

לה� לצלוח את סייע ' אלא שה, היה לע� ישראל סיכוי גשמי לשרוד ממנה
והסיפור הזה , ולהביס את עמלק בצורה על טבעית המערכה בדר1 ניסית

וזה מה , ע� ישראל בעיני כול� התפרס� בכל העול� ְוֵהעצי� את מעמדו של
  .)א"ז ע"זבחי� קט( 'לע� ה ולהצטר4 שהוביל את יתרו לעשות את השינוי הגדול

   �עמלק הרשע שנא ותיעב את ע� ישראל ופתח כנגד� במלחמה ! לא יאומ
, כבידה כדי לבזות� ולהשפיל� ולרמוס ולנגוס ולהרוס אות� אחת ולתמיד

לחמה הזו עוד עשתה אלא המ, ולא רק שהוא כשל ונפל ונבל באותה מערכה
וגרמה ליתרו  ול וחיזקה את מעמד� בעיני האומותלע� ישראל פרסו� גד

  .ולדבוק בע� ישראל ובתורה, ושכמותו למאוס בעבודת אלילי� וכל ההבלי�
הוא כלל לא היה נכנס , אי� ספק שא� עמלק היה יודע את התוצאה הזו   

  ?עיז לצאת לקרבא� כ� מדוע עמלק בכל אופ� ה. לקרב ִע� ַע� ישראל
ע ומזל וכוחות ונתוני מפני שהוא חשב שע� ישראל מונהג כמו כול� על פי טב   

, הגדול היה בטוח בניצחונוועוצמתו ועל עצמו סמ1 הוא משו� כ1 ו', שטח וכו
  :אלא שהוא לא ייחס מספיק חשיבות לנקודה הבאה

  .י�יותר מכל הגוי 2ע� ישראל ה� בניו אהוביו של מל1 העול�    
ע� יזר חבורא עול� ורה תשלפני מת�  מפני ?וכל זאת למה ובזכות מה   

כול� סרבו לקבל את ש אלא, אצל כל האומות והציע לה� אותה התורה
א1 כאשר הגיע הבורא לע� ישראל ואמר לה� . מתנתו ולהתכופ4 לתורתו

ע� ישראל ביטלו את ', גנזי ורצוני לתת לכ� אותהמתנה יקרה יש לי בבית '
ובאמצעות התורה נשמת� , 'נעשה ונשמע'וזעקו  'להעצמ� ורצונ� 
  .)'פי חכ�'להבנת עומק העניי� עיי� הקדמת (לנצח ' התאחדה ע� ה

לב� יקיר וילד שעשועי� של  כווהפ 'העל  וחבבישראל הת בני מחמת זאת   
  ה�כאשר  2מכל צרה ופגע רע  �הבורא מציל אותו ,)ט"א י"ירמיה ל( הבורא
8ַֹתי 7ֵֵלכ� ְוֶאת ִמְצֹוַתי 'בהתא� לחוזה של [ ,בדר1 התורה הולכי� ִא� ְ:ח9
 .])'ו ג"ויקרא כ(' 7ְִ�ְמר�

  

הזה עמלק לא לקח בחשבו� והוא סמ1 על עצמו יותר מדי ויצא ואת המידע    
עמלק הפסיד במערכה ונענש  )1: וזכה בגי� כ1 לשתי הממתקי� הבאי�, לקרב

והובטח לו , )ט"ה י"דברי� כ(לנצח ואנו מצווי� למחות אותו ואת זרעו עד עול� 
 שפע� היה בהיסטוריה ע�יישכחו וכול� כרו יאבד זִ אחר ביאת המשיח ש

המלחמה השיגה את הפ1 מטרתו וגרמה לע� ישראל  )2. )רבנו בחיי ש�(עמלקי 
עד כדי כ1 שיתרו ושכמותו זנחו את תרבות� ואליל� וכל , יותר פרסו� ואהדה

  .הלא ה� ע� ישראל 2והתחברו ִע� ַע� הנצח , היקר לליב�
וזה  ,'וישמע יתרו' הפרשה במילי� המידע הזה בתחילתאת התורה חקקה    

  .המוזכרת בהמש1 פרשתנו' בלת התורהלק'פתיחה והבעצ� המסר 
על שער בת רבי� ולאל4 בינה את כל הליצני� והאומללי� כדי לפרס�    

ולהרתיע� ולהודיע� שלא נית� להזיק לע� , ובעמו' החפצי� להתנגח בה
צנח דרכו ִת  2ומי שינסה להילח� בה� , ישראל בזמ� שה� מקיימי� מצוות

לא ' לא רק שכוח� של עבדי ה. חמה שלו תיצור את ההפ1והמל, צלחולא ִת 
  .ויותר להתעצ� יותראלא המלחמה בה� תגרו� לה� להתפרס� , ינזק
' אשריו של יתרו ששמע את הדברי� הללו ונכנע לאמת האלוקית ובחר בה   

אשרי חלקו בעול� הזה ורב שכרו , ומשיחיו וזנח לש� כ1 את הרגליו ואליליו
  . רה מתפארת בו לנצחוהתו, בעול� הבא

 ,גו� יש ג� את הצד השני של המטבעאלא שלמרבה הצער הבושה העלבו� והי
ולמרות שהמפורסמות , ובדורנו הגענו לשפל שאי� לו אח ורע ולא סבא וגיס

ברשות הקוראי� החביבי� והמתוקי� נרחיב מעט את  2אינ� צריכות ראיה 

ילה ולאז� את המערכה דד את הדברי� כדי להעמיד אמת על תהפרטי� ונח
  .הרבות כבוד שמי� ולפרוס את התמונה כפי שהיא באמתל,  הכבדה

  ...אנו יוצאי� לדר1, נא להדק חגורות   
' אויבי ה 2כל נער וישיש וזק� וקשיש יודע שככל שהגלות מעמיקה ומתארכת    

ועינ� הרעה , ושונאי תורתו מרימי� יותר את ראש� כנגד התורה ולומדיה
באות� קדושי� יושבי אוהלי� המוסרי� נפש� וכל אשר לה� כדי לזכות  צרה

  .להגות בתורה עוד קצת
את  2א1 כיצד שיי1 לחבוט באברכי� המייצגי� את תכלית ותמצית היהדות    

עמל התורה שלמענו נוצר כל העול� ובו תלוי כל השפע והישועות של ע� 
תאווה ללימוד התורה והוא מה ג� שהבורא מ )'ו ג"י ויקרא כ"עיי� רש( ?ישראל

הובא באוצר ', תורת כוהני�'מדרש (מתחנ� שע� ישראל יגביר את הלימוד בכל הכוח 

  ?א� כ� כיצד שיי1 לפתוח בקמפיי� שיוביל את ההפ1, )'ו ג"המדרשי� ויקרא כ
יצר הרע ונציגיו הגשמיי� מצאו דר1 נפלאה כיצד להפי> את ! א1 אל דאגה   

וה� מפעילי� לש� כ1 את שרביט , ההתורה ועמלי מרכולת� ולרמוס את כבוד
התשקורת ובאמצעות כלי רב עוצמה זה ה� משחיתי� את תדמית האברכי� 

  .'שטיפת מוח'מה שנקרא , ללא הפסקה
חיי� מסכומי עתק ויונקי� , לא משרתי� בצבא, האברכי� חיי� על חשבוננו   

לימוד דול ומפאת בגלל ריבוי ילדיה� קו העוני ג, את לשד הקופה הציבורית
' הדרת נשי�'תוסיפו לזה את הכותרות המרעישות של , המשק משותק תורת�

: ותקבלו את התוצאה הבאה, י המהדרי� ושאר נושאי� פופולאריי�ווקו
   ...החברההתורה יונק על חשבו� עול� , האברכי� עלוקות, החרדי� פרזיטי�

  .ועמליהאת כוחה של תורה  למעט? ה מענייני�'ומהי המטרה של אות� חבר   
לש� כ1 ה� בועטי� בכל הערכי� ולא מתביישי� להשמי> לשקר בפומבי    

 לפני שנעלה לבמה. הגביר את השנאה לאברכי�ות הע� ולולקרוע את אחד
כדי  הכרזה הבאהנפתח ב ,בה בימי� האחרוני� חזינו נושכול' יהדוגמא טרי'

  :יה לאלו שהתקשורת טשטשה לה� אותה קצתלחדד את החושי� והראי
  :מחמת שתי סיבות עיקריות ,נוראצמצו� אברכי הכולל חיי� בדוחק גדול ו   
וא� ה� לא , A 2000ל 1500האברכי� מקבלי� מהכולל שכר דל בי�  )א   

ל ולא "ולא יצאו לחוA  1200מחזיקי� רכב ולא מקבלי� הכנסה נוספת מעל 
 1040בס1 ' להבטחת הכנסה'� ג� אזי ה� זכאי� במקרי� מסוימי... ולא ולא

A ,מלווה אות� ' ומהפרוטות הללו ה� מכלכלי� את בית� כאשר ברכת ה
 )א"ה ע"סוטה ל(' הארו� נושא את נושאיו'באורח פלא בהתא� לחוק התורני של 

ל הנהגה ש, היתה במ�וה� זוכי� להנהגה ש, )ב"ע' מגילה י(' וארו� בנס היה עומד'
  .)ז"ז י"י שמות ט"י� רשעי(' המרבה לא ִהְרַ:ה והממעיט לא החסיר'
' אלא שהתשקורת לא מוכנה לעכל את מסירות נפש� של האברכי� וברכת ה   

והאנשי� ש� החליטו לעוות את הנתוני� ולהתסיס את , המלווה אות�
האזרחי� ולהצהיר בכל פינה ונישה פנויה שהאברכי� מקבלי� מקופת 

' קדימה'ל ש הקמפיי�וכרי� את ז[. מכספי משל� המסי� A 3400המדינה 
  .]לחייל A 352 ,לאברA 1 3400 ?19ה בבחירות� יאוטובוסהתנוסס על הש

 בזמ� שנית� להוכיח ,לשקר בציבור עד כדי כ1 האומ> מהיכ�והפלא הגדול הוא 
א1 מה לא  .שמדובר בשקר גס של כל אבר1 ד4 פעולות בנקאיותבשטח על ידי 

. ב.נ[ ?קולות כמההחרדי� ולהשיג על חשבונ� עוד  עושי� בשביל להשמי> את
  ].הורתה להפסיק את הפצת השקר הזה עדת הבחירותוומחמת זאת 

רכבת מזוג פלוס ילד וכלב אלא מנבחרת משפחתו של אבר1 אינה מו )ב   
ולש� ההמחשה ודוגמא אציי� שהממוצע של מספר הנפשות , נכבדה של ילדי�

אברכי� כול� ' וברו1 ה, י"משפחה כנפשות לכל  9� בו אני גר עומד על בבניי
  .תיה� דלות וצמוקותשהכנסו

שומי� בכולל ברישו� הר' באברכי� וריטואלי�'ושמא יאמר אד� שמדובר    
אה וגורפי� קופה נכבדה כאשר בפועל ה� עובדי� בחו> במשרה מל 2כוזב 

  ?מדוע. מי שחושב כ1 צרי1 לשלוח אותו להסתכלות, י עולמותונהני� משנ
הינו פיקוח  2מפקחת על הכוללי� הפיקוח החמור והנוקשה שהמדינה שמפני    

ונגלה לקוראי� שמרוב שרמת , צמוד ברמה שלא ניתנת להבנה והמחשה
ראשי המערכת החלו לדבר כבר על , בה ואי� יותר מה להדקהפיקוח הדוקה 

לבדיקת נוכחות ממוחשבת על ידי קריאת תווי ' הקמת מאגר ביומטרי'
ביומטרי לא מספיק וצרי1  ולא נופתע א� יו� אחד יחליטו שג� מאגר, האצבע

, המסגיר את מיקומו בכל רגע נתו�' שבב אלקטרוני'שכל אבר1 ישתול בגופו 
  .כמו שעושי� לאסירי� ביטחוניי� במקומות מסוימי� בעול�



 

 

 

  

  ו"הי éåì íäøáà 'י הר"נער� ע      
 

  
  

 íðéà ïéàåùéð ééç"úåçåë úîçìî!"  
ואש המחלוקת כבר נמצאת כאשר נקלע הבית למצב שבו הדעות חלוקות    

  :ולהתעמק בידיעה הבאה �את העגלה  חובה לעצור, בפתח
 �ג� זה שאש� . אזי שני הצדדי� יסבלו מכ�, א� שלו� הבית יפול וינבול   

הא� ? א� כ� מדוע להיגרר למחלוקת ולסבול סבל מיותר. וג� זה שצודק
  ?יש שטות גדולה מזו

   �ולהפעיל , באותו רגע צרי� האד� לשדר לעצמו חיובי על ב� זוגו, משו� כ
אז  ,וא� צרי� .ולהילח� על השלו� בכל מחיר �על טורבו " כ  זכותה"את 

  !הכבוד האישיג� להקריב לש� כ� את 
א� השכינה הקדושה הסכימה למחוק את שמה למע� שלו� ביתנו ו   
  !!!זה עמוק מאוד ונוקב .קל וחומר שזו חובתנו, )בפרשת סוטה(
ויבקש " ו� שלולמל� שהשל"ויתפלל  מי שילח� על השלו�', ובעזרת ה   

והשכינה תשרה  �השלו� ישכו� בביתו דר� קבע ' שבעזרת ה ,את עזרתו
  .במעונו תמיד

ñš þëð êñ íï¾ −êðîî,  
íñîðè ³îð−ôí ³ðîë¼ îï¾ šõ½ ö−ê.  

þî×ï µê:  
 ö−êî¾−òí ³−ñ×³ - ³îð−ôí ³þ−ë¾ îï!  

 î³−ë óîñ¾ ö¼ôñ þ³î− ë−þšô óðêí¾ ñ××î  
 −êî¾−òí ³−ñ×³ë þ³î− óðš³ô êîí −ïêö!  
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  מזל טוב ורוב ברכות

  ו"הי åðå ïäë á÷òé"á' רל
  י לעול המצוות"נ åãã היכנס בנ
לרגל ו

  
  
שיזכה להיות גדול בישראל וימצא ח� בעיני אלוקי� ר "יה  

  המלא תוירוו ממנו הוריו נחת יהודי, ואד�
  

  

íéìçàî:  הוד השבת'ומערכת ', הוד התורה'עמותת'.  
  

ã  ã 

ã  ã 

  

  מזל טוב ורוב ברכות
  ו"הי éåì íäøáàåðå"á ' לעור� העלו� ר

  .לרגל הולדת הבת
  כשרה רבקה רחל ולאהשתהא ר "יה  

  .לראות דורות ישרי
 מבורכי
 ויזכו הוריה
  

íéìçàî :אלַ �מוומשפחת עיני ', הוד התורה' הנהלת.  
  

  עונג שבת ושירת הבקשות
  יתרו' פרשבת ה ה"תתקיי� בע
  ו"הי מאיר עבודע� החז� הדגול 

  ובהשתתפות חזני� נוספי�
  אלעד 22שימעו� הצדיק ' ברח "בית אריה מאיר"הכנסת בבית 

  סביב שולחנות ערוכי� 20:00לאחר סעודת ליל שבת בשעה 
  

  .הציבור מוזמ�
  .הגבאי�, בברכה

  במאמר מוסגר
דל מוסריות וערכי� ואומלל ג� א� פע� בטריליו� שנה מתגלה איזה מתחזה ונוכל    

  ?רוצי� להבי� מדוע. כללברור שאי� לפסול בגי� כ� את כל ה, שניהל כולל פיקטיבי
התפרסמה בארצנו הקטנטונת פרשיה מסובכת ופלילית שכונתה בש�  2001בשנת    
והתברר , ל"של שלוחי האוניברסיטאות מחו" פרשת הונאת התארי� הגדולה"

שאוניברסיטאות כא� באר� סיפקו מאות תארי� אקדמיי� למורי� ושוטרי� ואנשי 
  .תמורת בצע כס , צבא ועובדי ציבור

קיבלו תו� שבועיי� תעודה של בוגרי אוניברסיטה ע� תואר $ 5000אנשי� ששילמו    
ובאמצעותה הגדילו את משכורת� על , מבלי שנכחו באוניברסיטה מעול� �ראשו� ושני 

למרבה הבושה הפרשייה הייתה סבוכה והתלכלכו בה רבי� . חשבו� משל� המיסי�
וכפי שמופיע בציטוט החלקי , יטחו�בואפילו בעלי תפקידי� בחינו� וב �וטובי� 

  :וזו לשונה, מהכתבה שנכתבה באות� ימי�
תו� כדי החקירה הגיע  ...חוקרי מפלגת ההונאה בתל אביב החלו בחקירה סמויה     

  .ל הסתדרות המורי� וסגנו"למזכמידע הנוגע 
השניי� חשודי� שקיבלו תארי� אקדמיי� פיקטיביי� משלוחות שתי    

ובאמצעות תארי� אלו קיבלו תוספות שכר , "לטביה וברינגטו�"ות האוניברסיטא
חמור מאד  .השניי� נחקרו והודו במרבית החשדות המיוחסות לה�. משמעותיות

  .מיוחסת אשמה שכזאת, שלאנשי� בתפקיד בכיר בתחו� החינו�
רכשו , קציני משטרה וצבא ואישי ציבור בכירי�, המשטרה גילתה שעוד בכירי�   

שחיתות וסיאוב המגלה , "תיבת פנדורה"נראה כי נפתחה פה  ...יה� במרמהאת תואר
  .עד כא� הציטוט .בדרגה שקשה להעלות על הדעת

 .)'ית הכנסתיספר'אתר בומופיעה באופ� רשמי , הכתבה שמורה במערכת העלו�(
פרשיית שחיתות נוראה ומדובר לאחר שמתברר שג� באוניברסיטאות הייתה , נו     

בהיק  שש� בכיס הקט� את פרשיית המתמידי� וכל הזוטות שמצאו אי פע� ברשימות 
ואילו את  � הא� כ� מדוע רק את הכוללי� בודקי� בצורה נוקש, של כוללי� פיקטיביי�

ואילו  �'  חשודי� פונטציילי�'למה רק הכוללי� ה� ? לא האוניברסיטאות והסטודנטי�
  ?רסיטאות לאהאוניב

ל לכלל "ברור שכמו שאנו יודעי� לעשות הפרדה והפרטה בי� הסיפור הנ   
מתו� , חובתנו לעשות את ההפרדה הזו ג� כאשר מדובר בכוללי�, האוניברסיטאות

ומי שעקו� וראשו פגו� ובמוחו השכל לא . ידיעה שהבודדי� אינ� משקפי� את הכלל
  .עד כא� המאמר המוסגר, שיבוש� לו, פועל והוא מעדי  לחשוב אחרת

לאחר שהוברר שבני התורה מסתפקי� במועט ומכלכלי� את משפחת� המרובה , ובכ�   
ה מתוקי� וה� חפצי� לקצ( ג� 'עדי� זה לא מספיק להרבה חבר', יש מאי�'בבחינת 

וה� מכריזי� מעל כל במה מדומה ותחת כל מיקרופו� ועיתו� שצרי� להילח� , מזה
  .'ת הילדי�קיצב'את  בחרדי� ולעצור לה�

שראה חשיבות רבה בעידוד ' ב� גוריו�'מעניי� שבנושא הזה ה� חולקי� על רב� הגדול [   
וא  הכריז על ְ-ַרס בס� מאה לירות לאמהות שילדו עשרה ילדי�  �הילודה 

)wikipedia.org( , חבל שתלמידיו חולקי� עליו בכזו קיצוניות וה� חיי� בסתירה כל כ�
 �ה� מוכני� לחלק סל קליטה ע� כל התוספות ולייבא עולי� חדשי�  כאשר, גדולה

ומצד שני ה� מקזזי� בקצבאות הילדי� ולא אכפת לה� שזה ממעט את היילודה באר� 
ומצפונ� לא נשר� על הצער הנורא שה� גורמי� לאזרחי� , )2005ח בנק ישראל "כפי שהוכח בדו(

  ].ועוללי� רבי�
אבל עצירת הקצבאות זה רק גרגר אחד מהמלחמה כנגד , לא נעי� להיכנס לפרטי�   

ומדובר  �כאשר במלחמה הזו יש משקיעי� רבי� , עול� התורה ושומרי המצוות
  .בנושאי� מאוד מגווני�

בתכני הלימוד , בהפרדה בכותל המערבי, נלחמי� בהפרדה באוטובוס' אוהבי החרדי�'   
וכל , חמ( בפסח ועל ברית המילה צועקי� חמס על איסור מכירת, בבתי הספר התורניי�

  .מצער אות� עד מאוד � מה שנוד� ממנו ריח של תורה וקדושה 
' לשוויו�'חריה נובע רצו� אמיתי אד� שזו מלחמה לגיטימית כאשר מא ושמא יטע�   

 המעידה בדיוק מה, בידיעה מעניינת לפיכ� נאיר את עיניו, וכלל לא מדובר במטרת ניגוח
  :וכדלהל�, ושא הזהמוש� בחוטי� בכל הנ

החליטה קבוצת שמאל קיצונית להגיע לדרו� הר חברו� ) 22�12�12(בשבת פרשת ויגש    
ולסייע ש� לפלשתיני� בעימותיה� האלימי� מול כוחות הביטחו� ובמימוש רצונ� 

, ובכ�, ...]?נכו� שזה מראה על אצילות נפש[, לפלוש לאדמות ישובי� יהודיי� שבאזור
ל לכל "בתארי� הנ' הזמנה להפגנה'פורסמה  ',מגזי� הכיבוש'באתר בהזמנה שפורסמה 

  :ובתו� ההזמנה נכתבה הבקשה המרגשת הבאה, החמודי� המזדהי� ע� הנושא
הודגש  ,וע אי הבנהוכדי למנ. 'הפלסטיני� צנוע המכבד את רגשות זיכרו להביא ביגוד'   

יי� קצרות ללא מכנס' להגיע למקו� שישש� ברחל בת� הקטנה ובאותיות קידוש לבנה 
  .)inn.co.il 21-12-12(' וגופיות

ואילו כאשר ', מעודדי� לצניעות וכיבוד רגשות �כאשר מדובר בפלסטיני� ! לא יאומ�   
מוחי� בו בש� כל הקדושי�  �מדובר בציבור חרדי שבוחר לקיי� את תורת ישראל 

שחל איסור ' ואי� נפש� נרגעת עד שיודבק בכל אוטובוס', וכו' מדיר נשי�'ומכני� אותו 
  .'בגי� הטרדת נוסע והפונה יועמד לדי�, לפנות בנושא לנוסע

וכל מי ששכלו פעיל ומוחו יעיל מבי� כבר שמה , זהו פרצופ� האמיתי של אות� אנשי�   
  . 'בשנאה לש� שנאה'אלא מדובר , 'לשוויו�'שמניע ש� זה לא רצו� אמיתי 

מפרי כחנו בעבר והוכבר דשנו ' גיוס חרדי� לצבא'במילי� קצרות נוסי� שג� בנושא    
והצגנו על כ� , שמדובר בשיקולי� פוליטיי� ולא בצור� אמיתי עיט� של צמרת המדינה

הבאנו ... הוכחנו ג� בראיות ברורות שהמדינה משקיע בערבי� יותר מהחרדי� ,מסמכי�
והצמא להחכי� במאמר הארו� ובכל [ע� מקורות ברורי� ' שלה�'על כ� ציטוטי� 

בכתובת ' ..צא המרצע מהשקי'המאמר שנשא את הש�  הרחבת הנושא מוזמ� לקרוא את
www.shoresh.org.il/hidush/hidush.asp?id=3134 [י� כדי ונסתפק בזה ולא נכנס לנתוני� נוספ

  .מע� ישראלמיותר במטרה למנוע קטרוג  ,למעט את החיטוט ברפש הזה
  ?ולמה העלנו את כל הנושא   
ולהחכי� באמת האמיתית את כל מי שעיוורו אותו שלא לווסת את שטיפת המוח  )1  

דבר שמונע , ְוַיְצר� בליבו שנאת חינ� בחינ� וזוהמהבאשמתו ושטפו את מוחו בהבל 
  .מתמימי� רבי� להתקרב לעול� התורה

  : מפני שבפרשה אנו מוצאי� עדכו� קט� לגביו שאומר כ�, העלנו את הנושא הזה )2   
כ� מרבי� את כבוד� ועוצמת� יותר ויותר ומשיגי� , ותרי' ככל שנלחמי� בעובדי ה   

ופתיחת פרשת ' מלחמת עמלק'המסמ� הרשמי הראשו� על כ� זה . את הפ� המטרה
כאשר רואי� ש� שהבורא מנהיג את בניו מקיימי מצוותיו בכפפות מיוחדות ועל , יתרו

" תר פני�בהס"מתו� הבטחה שג� בזמני� הקשי� ביותר שהוא ינהג ע� בניו , טבעיות
עדיי� תעמוד לע� ישראל ההבטחה שהתורה לא  �בגלויות קשות ונוראות ותלאות רבות 

רבנו , חזקוני, תורת כוהני�', ז ג"ויקרא כ( לא יוכלו לנתק אותה מה�" ולעול�", תישכח מה�
  .)מש� חכמה ועוד, בחיי
, ת הנושאנעצור את המאמר ונסכ� א, ומפאת שהנייר צר וקצר והמקו� בו דל ומוגבל   

  :ונחתו� אותו במידע הבא

בס� הכל יודעי� אנו ש .ח שיופעלו על עול� התורההניגו לא יועילו כלי   
התורה בכור ההיתו� של שמטרת� להעביר את בני ' בבובות'מדובר 

ד "ש יהושע כ"ילקו(להגביר את שכר עמלי התורה לנצח נצחי� כדי  הניסיונות
  ".שטוב אחד בצער ממאה שלא בצער" כמו שלימדונו חכמנו )ז"ל
אות� בובות לא יודעות שה� בס� הכל מוכיחי� את נאמנות האברכי�    

לימוד התורה למרות הלח� והעול והעוני ל מתו� מסירות נפש �לבורא 
  .בזה ובבא, ומחזק אות� יותרוזה רק מחבב אות� , גדולה
� ערכ� ועוצ� הנחת רוח שה� עושי� אשרי האברכי� המכירי� בר0   

 �ביקש יעקוב לישב בשלווה "בתו� המסגרת של אשריה� שה� , לבורא
  .)י"ברש' ז ב"בראשית ל(" וקפ( עליו רוגזו של יוס 

 .ולא כול� בנויי� לעכל אותה �דקה שזו נקודה מאוד עמוקה והיא האמת    
אנו מצפי� ומייחלי� לביאת המשיח בני מאמיני� א� כיהודי� מאמיני� 

' או אז יהיה ה, כבודה של תורהלהרמת קרנה ובכל רגע ולגאולת השכינה ו
י התורה ושכר� לויראו כול� עי� בעי� את מעלת עמ 'בגלוי'ושמו אחד אחד 

מצד שני יתבע הבורא את עלבונו ועלבו� כבוד התורה ו, הרב ומעמד� העצו�
  .ואומלל מי שיהיה בצד השני �ואשרי מי שיהיה בצד הנכו� , וכבוד לומדיה

פייפות באות� רגעי� לא יועילו קמפייני� ומיקרופוני� ותעמולות והתיי   
אלא כול� יראו שיש די� ויש דיי� ומעניש ותליי� על כל פשע ורשע , הנפש

כאשר , והדי� יהיה עמוק ונוקב ומחירו יהיה לנצח, ורוע וליבוי שנאת חינ�
ועמלי התורה ומעודדיה יקבלו ', מה שה� בישלו'עמלק וחבריו יקבלו את 

  .מה שה� בישלו'את 
  ?היש נחת גדולה מזו   
  


