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ìåãâä ùòøä éøçàîù úåãåñä ìë
וְ עָ  אֲ רוֹ עֲצֵ י ִ ִי  ...וְ נָתַ ָ ֶאל הָ !רֹ ֵאת הָ עֵ ד" ת אֲ ֶר אֶ ֵ ֵאלֶי ...#וְ נוֹעַ ְד ִי
לְ  ָ #וְ ִדְ ַ$ר ִי ִא ְֵ #מעַ ל ...אֲ רֹ הָ עֵ ד" ת) ...שמות כ"ה י' * כ"ב(.
בפרשת השבוע אנו למדי על בניית המשכ ותכולתו הקדושה ,הארו
המזבחות המנורה והשולח ,כלי הקודש ובגדי הכהונה ,התורה מפרטת לנו
ופורסת בפנינו את כל העשייה עד לפרטי הקטני ביותר ,ואי ספק שרק
לקרוא את זה * זה מרגש וכואב .מדוע ולמה?
מרגש לדעת איזו עוצמה רוחנית ופסגת קדושה היו בעבר לע ישראל כאשר
השכינה שרתה בתוכ והמשכ היה לב העול ומרכז החיבור של האד
היהודי ע הבורא ,ובאמצעות המשכ וכליו זכו בני ישראל לקרבת ה' ואיכות
רוחנית בצורה הגבוהה ביותר.
כואב לדעת שאיבדנו את כל זה וגדענו את הכתר והנזר הרוחני שלנו והוגלינו
לבי האומות ואנו טובעי בנהר של ד וי של צרות ואוקיינוס של דמעות,
והשכינה הקדושה גלתה עימנו * 'ובגללנו ולמעננו' היא סובלת ומתאבלת ,בגלל
'שנאת חינ ' שעדי מרקדת בינינו )גיטי נ"ו ע"א( ,שכל זמ שאנחנו הילדי לא
חפצי באחדות אחד ע השני ,אבא שבשמי לא חפ 3לשכו בקרבנו .מדוע?
אבינו היקר נקרא 'אחד' כפי שאנו אומרי בכל יו ְ ַמע יִ ְ ָר ֵאל ה'
מי
אֱ ֵ 4קינ ה' אֶ חָ ד )דברי ו' ד'( ,ג ע ישראל נקרא 'אחד' כפי שנאמר ִ
!ר) 3שמואל ב' ז' כ"ג( ,ובאמצעות התורה שג היא
כְ עַ ְ ְ7 #6יִ ְ ָר ֵאל 8וֹי אֶ חָ ד ֶ ָ$
אֶ חָ ד יכול ע 'אחד' לדבוק בה' 'אחד'.,
וזה רמוז בפסוק ְ ָ$ #$חַ ר ה' אֱ ֶ 4קי #לִ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַ  ְס ,גָ+ה ִמֹ7ל הָ עַ ִ6י
)דברי ז' ו'( ,ע שמבוסס על 'ניקוד ֵסג ֹול' ]שלושה נקודות[ .תורה אחת ,ע
מאוחד ,ה' אחד.
זה ג תרגיל חשבו פשוט :ע ישראל 'אחד' זה  13בגימטרייה ,ועוד
תורה שג היא 'אחד' זה עוד  13בגימטרייה ,התוצאה היא  26שזה ש ה'.
א< א חסר אחדות אצל ע ישראל ה כבר לא קשורי ל  26לש ה'
השכינה לא שורה עליה  ,ג א באותו זמ יש בישראל לומדי תורה.
הראיה הכי גדולה לכ< זה חורב בית המקדש שארע בדור עמוס בתורה *
א< לקוי מעט בשנאת חינ  ,כפי שהגמרא מעידה בפנינו שבסעודה של
קמצא ובר קמצא היו תלמידי חכמי ותנאי מופלגי )גיטי נ"ו ע"א(,
ולמרות זאת נחרב בית המקדש על עוו 'שנאת חינ ' שהיה ש .
ולכל חובבי הגימטרייאות והפרפראות ,נזכיר שהמסר ג מעוג בשפת :
השכינה
א חסר
גימטרייה
גימטרייה
הקדושה
אחדות
8
1271
1271
הולכת
בישראל

א אי
אחדות
בישראל

גימטרייה

1064

8

השכינה
איננה
שורה בה

גימטרייה

1064

נ.ב .בשפת התורה אומרי 'איננה' )בראשית ז' ח'( ,ולא 'אינה'.
אלא שכא חובה לעשות עדכו קט וקריטי שטמו בו עול ומלואו ובהעדרו
נית לעוות את התורה ולערב בי הקודש והחול ,ומפאת רגישות הדברי
ופלפולי הבל שיצר הרע עלול להטעות אותנו בה  ,נפתח בהצהרה הבאה:
אנחנו מצהירי מעל גבי במה קדושה זו שאנו אוהבי בלב ונפש כל אד
מישראל ,כל יהודי באשר הוא.
ג יהודי ששבוי בידי יצרו והוא רחוק ומנותק מבוראו * ג אותו אנו
אוהבי ומחבבי בלב ונפש ,אלא שבו זמנית אנו כואבי על מצבו הרוחני
ואובדנו הנצחי ,ומתפללי לה' שיאיר בו את הניצו 3הרוחני ויקרבו אליו.
למע הסר ספק נדגיש שג את הגויי אנו מכבדי * שהרי ה יציר כפיו
של הבורא ,וברור לנו שג לה יש תכלית ותוכנית שלמענה ה באו לעול .
עד כא הקדמתנו הברורה והברוכה ,וא עיכלנו זאת היטב * יש לנו רשות
להמשי< הלאה לקרוא את הדברי הבאי הדקי והעדיני  ,ואי חשש
שנוציא אות מהקשר .
ובכ ,פתחנו את המאמר בהכרזה שע ישראל ְמצוֵ ה על 'השלו והאחדות',
בקרבנו ולזירוז גאולתנו.
וראינו שזה ג תנאי יסוד להשראת השכינה ִ

אלא שבו זמנית ובאותה נשימה חובתנו לזכור את זעקתו וצעקתו של דוד
ב ְתקו ְֹמ ֶמיֶ #א ְתקוֹטָ ט,
מלכנו שהכריז ללא היסוס הֲ לוֹא ְמ ַנ ְֶאי #ה' אֶ ְנָא ִ
ֵאתי  ,לְ אוֹיְ ִבי הָ י לִ י )תהלי קל"ט כ"א * כ"ב(.
ַכְ לִ ית ִנְ!ה ְנ ִ
דוד מגלה לנו שלמרות שהאחדות היא מיסודי הדת והדעת ,חובה להבי שכל
מי שפוער פיו ולועו על ה' ותורתו ומורד במצוותיו ומנסה לכפות על ע ישראל
את השקפתו ההרסנית והארסנית בש 'חופש הביטוי והשיסוי' ,צרי< לשונאו
ולשמור מרחק ממנו כמו מחומר נפ ,3מפני שלפני 'התייפייפות הנפש והרצו
לכבד כל אד ' חובה לשמור על כבודו של מל< העול  ,שהרי אנו עבדיו
הנאמני וזה לא עניי של 'בחירה' ,ומי שרומס ודורס את כבוד אבינו ,אי לו
ֵאתי ! לְ אוֹיְ ִבי הָ י לִ י!
מקו בתו< הלב שלנו .באיזו רמה? ַכְ לִ ית ִנְ!ה ְנ ִ
כ< אמר דוד מלכנו ,על זה ג מסר פינחס את נפשו בפרשיית ' ָ7זְ ִ$י וְ זִ ְמ ִרי'
)במדבר כ"ה( ,ג בחטא העגל ראינו שמשה נק את בזיו כבוד ה' ללא שיקולי
!מר ה' אֱ ֵ 4קי יִ ְ ָר ֵאל ִימ ִאי
נוספי והוא זעק ִמי ַלה' ֵאלָי ...וַ @ֹאמֶ רֹ7 ...ה ַ
/חיו וְ ִאי ֶאת
חַ ְרֹ $ו עַ ל יְ ֵרכ ֹו עִ ְבר וָ ב ִמ ַAעַ ר ל ַָעַ ר 6ַ ַ$חֲ נֶה וְ ִה ְרג ִאי ֶאת ִ
4ת Cלְ פֵ י ִאי )שמות ל"ב
ֵרעֵ ה 0וְ ִאי ֶאת ְקרֹבוֹ ...וַ @ִ ֹBל ִמ הָ עָ ֹ @ ַ$ו הַ הא ֶ ְ ִ7
כ"ו * כ"ט( ,ולמע כל ההמומי והמזועזעי * משה רבנו ממשי< ומודיע עוד 12
מילי שטמו בה סוד גדול ,והוא אומר לע ישראל כ<:
/חיו ,וְ לָתֵ ת ֲעלֵיכֶ  ַה3וֹ ְָ 7רכָ ה.
0ב ִ
ִמלְ א 0י ְֶדכֶ  ַה3וֹ ַלה' ִ5 ,י ִאיְ 7ִ 6בנוֹ ְ
פירושִ :ת ְנקמו נקמת ה' ממחטיאי הרבי * אפילו א אות חוטאי ה
קרובי משפחתכ  ,ואל תחששו שהמצפו והרגש שלכ ייהרס ויישחק בגלל
זה .אדרבה! בזכות זה תזכו לברכת ה'! )אב עזרא שמות ל"ב כ"ט(.
האמת שראוי להרחיב בנושא ,א< מחמת שהנייר צר וקצר והמקו בו דל
ומוגבל ,נסתפק בזה ונסכ את הדברי במשפט חד וברור כראש הגפרור:
אנו אוהבי את ה' ובניו ,אפילו את הגויי אנו מכבדי  ,אנחנו אוהבי
מעומק ליבנו ג את האחי שלנו שאינ מקיימי מצוות * ויש לנו רגש טהור
ועז כלפי כל אחד מה  ,א< באותה נשימה אנו מצהירי ללא פחד ומורא:
כל מי שמעיז פניו כנגד ה' ותורתו ומנסה לכפות על ע ישראל את דעתו
החוטאת ,לדוגמה :להתיר נישואי אזרחיי  ,לפרו את כבוד השבת ,לשנות
את חוקי הצניעות הכשרות והמילה או לגעת בנימה הכי קטנה של איזו מצוה *
תהא אשר תהא ,לא אנחנו * אלא דוד המל< מכריז עליו ְמ ַנ ְֶאי #ה' אֶ ְנָא,
ֵאתי  ,לְ אוֹיְ ִבי הָ י לִ י .וא דוד סובר כ< ,עלינו לנהוג כמותו.
ַכְ לִ ית ִנְ!ה ְנ ִ
הארכנו בדברי הללו מחמת שנמצאי אנו בתקופה עדינה שבה חלק
מקבוצת אנשי החליטה לקד בבית הנבחרי מספר נקודות שה  ִBרצה
חמורה בחומת הדת ,וכאשר גינו אות גדולי ישראל כפי שהדרי< אות דוד
המל< כנ"ל ,פתאו קמו כל מיני יפי נפש ושוחרי שלו ושאר ירקות והביעו
את כאב הגדול על כ< ,וטענת בפיה  :מותר לבזות יהודי ? ...הא זו לא
צביעות ושחיתות? ...וכי זה לא חילול ה'? ...פסגת הטענות הייתה 'אי< אפשר
לבזות אד שיש לו כיפה על הראש'? ...אות חמודי הכריזו שה דורשי
'התנצלות' על הדברי וה חוללו רעש ומהומה בע .
החומר הנ"ל שראינו זו התשובה הכי ישירה וברורה עבור אות חמודי ,
ומי שעדי חושב אחרת * אל דאגה .אנו מבטיחי לו שלאחר אריכות ימיו
ושנותיו דוד המל< ית לו שיעור פרטי בנושא ,ויפתור לו את כל הקושיות.
]ועל הטענה 'אבל יש לו כיפה' ...אי< מבזי אד שיש לו כיפה' ...נציי
שכאשר נוקמי את נקמת ה' ,ע כיפה ובלי כיפה זה לא הנושא .וכי שבתאי
צבי לא היתה לו כיפה? הא בר כוזיבא היה גלוי ראש? וכי דוד המל< אמר
שהוא מדבר רק על מי שאי לה כיפה? ממתי הכיפה נותנת חסינות לאד *
א הוא לא מתבייש שאנשי מפלגתו מריצי וממריצי בפומבי רעיונות
להחלשת הדת * בתור 'מצע קור 3לבוחר'? ואדרבא! מי שיש לו כיפה תובעי
ממנו יותר ,בדיוק כפי ששוטר במדי שמתנגח בחוק * עוונו גדול מנשוא[.
זו דעת התורה ואת זה לא נית לפורר ולערער ג באמצעות המילי
והסיסמאות הכי יפות ,ואפילו לא בש האחדות והשלו * כנ"ל ,ואשרי
המבי זאת .זה סימ מובהק שמוחו טהור ויראתו קודמת לחוכמתו וחליפתו
והתשקורת לא מדברת מתו< גרונו.
וְ לִ ְ ָ7ת ֹוִ ,
כא המקו והזמ ללוש ולדוש פרט נוס Eשהבהירות בו לא ברורה לכול ,
שהתשקורת לא חפצה להציג את הדברי 'כהלכה' ,החלטנו לעשות
ִ
וכיו
עבורה את השירות ולהציג את הצד השני של המטבע ,הצד התורני,

הצד היחיד שאמור לעניי את האד היהודי.

לרפואת אברה ב ורג'יני * חנה בת שני ,בשחע"י

בימי אלו מככבת בחוצות קירייה ועיר סיסמא נפלאה בש 'שוויו בנטל' ,כאשר כל
אחד הופ 'למא דאמר' והוא מעוניי לסדר את העול בהתא להשקפתו ורוח קבוצתו,
ולחנ את כל החולקי על דעתו הכבירה .ומה באמת דעת התורה בנושא? לפני שנבהיר
ונסביר את הדברי כהוג  ,נפתח בשאלה מהפרשה הקשורה לבניית המשכ וכליו:
כל צעיר וישיש ונער וקשיש מודה בפה מלא שהמשכ וכליו קדושי ונשגבי וכל פרט
בה מכיל בתוכו סודות עמוקי בעבודת ה' ,כפי שרמזו לנו חכמי התורה במקומות
רבי שהמשכ התחתו מכוו כנגד המשכ העליו וכו'.
אלא שבכל אופ רצוננו לדעת 'מהו החלק הכי נעלה במשכ וכליו'? מהי התכלית
העיקרית שלשמה בכלל נבנה המשכ ?
אי ספק ששאלה זו קשה להכרעה ,לאד הגשמי .אלא שזכינו שהמלא האלוקי רבנו
הרמב" ענה על כ במילי ברורות והוא גילה לנו שארו העדות זה הדבר העיקרי שהיה
נעשה ונבנה הכל ,ובעצ ג מקו משכ השכינה היה מעל ארו
ַ
במשכ ולכבוד הארו
העדות ,ומש היה משה שומע את ה' מדבר עימו )רמב" פתיחה לפרשת תרומה(.
ומה כל כ מיוחד בארו הזה יותר משאר כלי הקודש? התכולה שבו .בתו הארו היו
לוחות וספר תורה ,וכיוו שהתורה הקדושה ַ*כְ ָנה בו  #ברור שהוא הראשו במעלה.
שהרי מה יותר נעלה מהתורה?
כדאי לדעת שמחמת חביבות התורה ה' פטר את כל העוסקי בה מהרבה דברי
שאחרי חייבי בה ,ולמע הסדר הטוב נרחיב את הדברי ונעלה לבמה מספר ידיעות
חשובות ,ידיעות שבסו $יחכימו אותנו במסר מאוד גדול:
א( אי ל מצוה בכל המצוות כול שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה )רמב" תלמוד תורה
פ"ג ג'( ,כ פסק הרמב" שהוא עמוד ההלכה ,וברור שזה נאמר ג על הגיוס לצה"ל.
ב( ג א הגיוס נחשב למצוה  #ולא כעת המקו לדוש בזה ,בל נשכח שכבר נפסק שכל
מצוה שנעשית על ידי אחרי  #אסור לבטל תורה למענה )ש ד'(.
ג( מי שטוע 'שזו חוצפה' ,שהרי זה חוסר הגינות שאנשי ישרתו בצבא ובעצ ישמרו
על בטחו האברכי  #ומצד שני האברכי לא יִ פְ ֵרע /את החוב ויישאו ג ה בנטל הזה,
נגלה לו כעת 'פצצת אטו תורנית':
התורה פוטרת את לומדי התורה מלשל 'אגרת שמירה' .מדוע? מפני שהצבא כלל לא
שומר על לומדי התורה  אלא 'תורת משמרת ' )רמב" תלמוד תורה פ"ו י' ,וכס"מ ש(.
ד( הציבור ברחוב מערי שוטרי ושופטי ושאר בעלי שררה ויוקרה ,ומצד שני בני
התורה נחשבי 'כסרח עוד '$במקרה הטוב ,ובמקרה הפחות טוב מעיזי לכנות
בשמות שאי מקומ כא  ,וחבל שלא יודעי כול את המידע הבא:
נפסק בהלכה שכל אד חייב לכבד את מל ישראל בכבוד גדול ולירא ממנו )רמב"
מלכי ומלחמות פ"א ב'( ,ומצד שני נפסק שאפילו 'המל' שכול מצווי לכבדו ולירא ממנו #
ג הוא חייב לכבד את לומדי תורה ולעמוד לפניה )מלכי ומלחמות פ"ב ה'(.
כעת נשאל חידה :מי אמור לעמוד לפני מי? שופט לפני אבר  #או אבר לפני שופט?
]על שאלה זו אנו מעונייני לשמוע תשובה שתהיה קבילה בהר סיני ,ולא בבית משפט![
* הידעת? פסק רבי יוחנ בתלמוד שבני העיר מצווי לעשות לתלמידי חכמי את
מלאכת 'כדי שיהא לה פנאי לעסוק בתורה' )יומא ע"ב ע"א( .וכדי להוציא מליב של
מסתפקי  #מדגישי חכמי התורה שהדברי נאמרו על 'כל' תלמיד חכ ,ולא רק על
חלק מה )מאירי ש(.
ומדוע זכה התלמיד חכ לכזה כבוד וייקר? מגלה לנו 'העיני שמואל' )ש( שזה מחמת
שהשוותה התורה את כבוד תלמיד חכ לכבוד הבורא כפי שמבואר בתלמוד )פסחי כב.(:
משו כ אסור לתלמיד חכ למחול על כבודו  #שהרי בזיונו זה בזיו התורה ,וא הוא
ימחל  #הוא ייענש על כ ,ורק לאחר שזה שביזה אותו מבקש מחילה מהתלמיד חכ,
התלמיד חכ רשאי למחול לו )רמב" ת"ת פ"ז י"ג(.
מי חל שעד כדי כ חשובי בני התורה  #ואפילו מל ישראל וכל שכ שופט חייבי
לעמוד לפני כל אבר? מי חל שכל עוד יש חיילי  #אסור לבני התורה למעט מלימוד
למע הצבא? מי חל שהצבא כלל לא שומר על בני התורה אלא 'תורת משמרת'
ואפילו 'אגרת שמירה' ה משלמי 'בחינ'  #כנפסק בהלכה? מי חל על דברי רבי יוחנ
שהע צרי לשרת את לומדי התורה ולדאוג לעשות את כל מלאכת  #כדי שיהיו
האברכי פנויי לעסוק בתורה? מי חל שנפסק בהלכה שהשונא לומדי תורה והמרכל
עליה 'אי לו חלק לעול הבא'? )רמב" תלמוד תורה פ"ו י"א(.
מי שיעמיק בדברי הללו ולומד את הנושא לעומק ,לא מתו העיתו  #אלא מתו
הרמב" ,יש לו תשובה והבנה ברורה מדוע בני התורה בוחרי לעמול בתורה במקו
להתגייס] .מה ג שבני התורה יודעי שיש סוגיה שנקראת 'אל $למטה אל $למטה',
ופירוש הדברי שתורת האברכי זה בעצ הקמע והביטוח של החיילי  #וזה מעוג
במדרש חז"ל ואכמ"ל ,ובעצ הנלח למעט את התורה של בני הישיבות הרי הוא
מתאכזר על החיילי וגוזל מה את הביטוח הרוחני[.
במאמר מוסגר
מעניי שאת לימודי הליב"ה מחייבי את החרדי ללמוד ,א את הפרטי הנ"ל
שה חתיכה מתורת ישראל  #את זה לא מחייבי את הנוער הממלכתי לדעת.
ובאמת למה? להיכ נעלמה פתאו הסיסמה 'חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת'?
התשובה נמצאת 'במגילת העצמאות' ,ש כתובי המילי הבאות :באר 3ישראל
ק הע היהודי...לאחר שהוגלה מארצו...לא חדל מתפילה ותקווה לשוב לארצו
ולחדש בה את 'חירותו המדינית' .על כ חתמו  37חבר'ה נחמדי של 'מועצת הע'.
שמעת מה הייתה התקווה של ע ישראל בגלות במש  2000שנה?
לשוב לאר #ולחדש בה חירות מדינית .לטענת הציונות זה מה שעניי את רבי שמעו
בר יוחאי ובאבא סאלי והחזו איש וכל הקדושי .חירות מדינית ,ולא מילה אחת על
הקמת שכינה מעפר ובניי בית המקדש וחיי תורה  #ומצוות התלויות באר.3
נו ,א זו תורת ומשנת והשקפת ,מה הפלא שה מתנגחי בתורה ולומדיה
ונלחמי על לימודי הליב''ה במוסדות החרדי  #ומצד שני ה מעלימי את מעמד
'הענק' של לומדי התורה בבתי ספר שלה?
הרי לטענת מזמ פג תוקפה של התורה ואי מקומה כלל במדינתנו המפותחת )מתו
המחזה ,הדרשה( ,לדעת הרבני שקועי 'בהבלי הדת' )"כתבי נחמ סירקי " ,הוצאת דבר,
תרצ"ט( ,לדעת מי שמחפש יהדות הוא לא בריא בנפשו )"השולח" ,כר י"ד ,עמו' ,(97
לדעת צרי לנצר את כל היהודי )"כתבי הרצל" כר ב' ,יומ א' ,עמ'  ,(14לדעת יש לתעב
את ירושלי )מעריב ,אורי אבנרי ,יו ב'  ,(12.2.96לדעת צרי לחוג את חג המולד ולחנ את
הילדי להתפלל את התפילות הנוצריות )"נגוהות מ העבר" ,ת"א התשכ"א ,עמ'  (69ולגזוז
לילדי העולי את הזק והפיאות )כפי שנציגיה עשו בהקמת המדינה(.
]וה עוד לא מביני מדוע החרדי לא מוכני לכבד את יו ה' באייר ,יו שחוקקו
אותו שונאי ה' ותורתו .אלו שקראו לחרדי 'שקועי בהבלי הדת ולא בריאי
בנפש'  #מחכי שהחרדי יתבטלו לדעת .היש עזות גדולה מזו?[.
עד כא הסברנו למה אי לגייס 'לומדי תורה' .א מה ההסבר לכ שבאופ עקרוני כל
החרדי לא מוכני להתגייס  ללא יוצא מהכלל?
התשובה על כ מאוד מעניינת ,נא להדק חגורות...
"צהל" אינו המצאה של הוזה וחוזה המדינה .כבר לפני אלפי שני  #עוד בתקופת משה
רבנו  #המושג הזה קר עור וגידי .כבר אז היה לע ישראל צבא ,חיילי ,מפקדי,

והכל לפי תשתית וציווי האלוקי )במדבר ל"א ג'( ,אלא שהיו הבדלי רבי
בי הצבא של ימינו לאותו צבא קדוש ,והנה מספר דוגמאות:
בצבא החמוד שלנו ,מי שמהול  #הוא בעל מו ומקבל פרופיל  .97א
בצבאו של משה רבנו ,חשבו אחרת.
כמו כ  ,בצבא המתוק שלנו ,ההמנו הוא "כוחי ועוצ ידי" .ואילו בצבאו
2הי* ִמ ְת ַהֶ /ְ 0ֵ1ק ֶרב ַמחֲ נֶ* לְ ַה ִ+ילְ * וְ לָתֵ ת
של משה ,ההמנו היה &ִ י ה' אֱ ֶ
אֹיְ בֶ י* לְ פָ נֶי* )דברי כ"ג ט"ו(.
בצבא שלנו ...א בצבא של משה רבנו ,הקפידו מאוד בענייני הקדושה
והצניעות ,וכמו שמצָ ווה התורה ודורשת :וְ נ ְִ* ַמ ְר ָ= ִמ<ֹל ָ:בָ ר ָרע ...וְ הָ יָה
ַמחֲ נֶי> ָקדוֹ* וְ 2א יִ ְראֶ ה ְב* עֶ ְרוַת ָ5בָ ר )דברי כ"ג י  #ט"ו(.
בצבא שלנו ,מי ששומר אמוני לתורה הולכי איתו ראש בראש  #עד
שיתכופ $וישתנה) .עיי פרשיית ישיבת "הר ברכה"  .(1.12.2009א בצבאו של משה,
שרביט ההנהגה והמילה הראשונה והאחרונה היו שמורי א ורק לתורה.
בצבא שלנו ,מוציאי לשדה הקרב את המוכשרי ביותר .א בצבאו של
משה היו מוציאי לשדה הקרב את הצדיקי ביותר ,חיילי שלא היתה
לה אפילו עבירה אחת )דברי כ' ח'( .כ כ  ,יהודי כמו באבא סאלי ,הרב
מרדכי שרעבי ,הב איש חי ,צדיקי כאלו היו יוצאי לשדה הקרב.
בקיצור ,היו 'צהל' זה ראשי תיבות צבא )הגנה( לישראל ,ואילו פע
'צהל' היה ראשי תיבות צבא הכפו לה' ,יחי ההבדל ה....ענק!
כעת נגלה סוד צבאי גדול שחכמי התורה גילו לנו בפרשת כי תצא ,וחבל
שמנהיגי וקברניטי הצבא הבטוחי בכוח ועוצ יד  #לא יודעי זאת:
השכינה הקדושה היא זו הנלחמת במלחמות ישראל ומביאה את הברכה
וההצלחה לחיילי הנלחמי ,בכל זמ ובכל מקו .וכיו שכ ,מבקש
הבורא שבצבא יקפידו מאוד על ענייני הקדושה והצניעות )ריקאנטי כ"ג י'(.
וכאשר חלילה מקלי ראש בנושא הזה  #וכל שכ א רומסי את
התורה ומכריזי בעזות מצח שהצבא נמצא מעליה ,אזי השכינה מסתלקת
והברכה והסגולה הנפלאה של הניצחו נעלמי ג ה )רבינו בחיי דברי כ"ג י'(.
והאבסורד הגדול ביותר הוא שבמקו רגיש ומסוכ כמו צבא  #מקו
שמצויה בו סכנה וזקוקי ש לשמירה מיוחדת מעל ומעבר  #ויש חובה
להקפיד יותר על דקדוק במצוות )אור החיי דברי כ"ג י'( ,במקו שיתחזקו
ש באמונה בבורא וימליכו אותו עוד יותר וימסרו נפש למע תורתו ,דווקא
ש מזיזי את ה' הצידה ומכריזי בפומבי שהצבא הוא מעל התורה
הקדושה .היש 'בדיחה כואבת' יותר מזו?
זו בעצ התשובה לשאלה מדוע החרדי לא הולכי לצבא? למה ה לא
מוכני לשאת בנטל הלאומי? מה הסיבה לכ שבזמנו של משה ויהושע
הסכימו להתגייס לצבא  #והיו עול התורה מסתייג מכ מאוד?
התשובה לשאלות אלו היא אחת :בתקופת אבותינו הקדושי התורה
היתה מעל הצבא והקדושה והצניעות שררו ש בכל פינה והשכינה הקדושה
ליוותה את הלוחמי ,והצבא ענה על הדרישה של 'וְ הָ יָה ַמחֲ נֶי> ָקדוֹ*'.
א היו הצבא מצהיר שהוא מעל התורה  #והצניעות והקדושה אינ נר
לרגליו ,ומשו כ השכינה לא שוהה ש .ומאות סיבות שהשכינה לא
נמצאת ,ג בני התורה לא נמצאי! אתה סבור שיש לנהוג אחרת?
כדאי לדעת שלמרות השקפת החדה והברורה של בני התורה ,ה לא
בזי חלילה לא $חייל וליב שטו $באהבה רבה לכלל החיילי ,אהבת נפש
מלאה של אח לאח ,שהרי 'כל יהודי' הוא נסי ,בנו של מל העול.

נכו שזה נפלא?
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בי בני זוג ישנ שינויי רבי .לא רק בדרכי החשיבה ובענייני של
"טע אישי" וכדו' ,אלא ג בתכונותיה .כל זוג טרי זוכר "שבפגישות"
הוא היה בטוח שב זוגו לעתיד דומה לו מאוד בתכונות ,ואילו לאחר
החתונה הוא גילה שזה לא בדיוק כ.
בי התכונות שבדר כלל בני הזוג שוני בה ,זה עמידה בזמני .בדר
כלל אחד מבני הזוג דייק בזמני ,ואילו רעהו הפו ממנו  180מעלות.
וזה אחד המקורות לבעיות בשלו בית .מדוע? צרי לצאת לאירוע,
לנסוע לשבת ,ובדר כלל אלו זמני מאוד עדיני  .איחור קט  והמחיר
גדול! הל האוטובוס וצרי לממ מונית או שמפספסי את החופה,
ומחמת זאת כשאחד מבני הזוג מאחר  #המצב הופ למתוח ועדי  ,לפעמי
נית למשש את המתח שבאוויר ולא צרי להיות חוזה בכוכבי כדי להבי
שזה עלול להתפתח הלאה ,ובסו $ה אמורי לחזור ע המטע הזה לבית
לכ  :א .א הגעת למסקנה שאצל בי זוג "הזמ " אינו זמ  ,כמה
שניסית לשנות אותו  #לא הצלחת בכ ,אל תיבהל .בי בני זוג יש שינויי,
ובנושא הזה אתה בסדר יותר ממנו ,א בנושא אחר הוא יותר בסדר ממ.
בשורה התחתונה שניכ אותו דבר .לכ אל תביט עליו מלמעלה! ב .אל
תית ליצר לנצל את הנקודה הזו ולהעכיר בגללה את האווירה .היה איחור
והוצאת מונית? פספסת את החופה? משמי כ נגזר עלי .א לא היה
מגיע ל הדבר הזה ,הנזק לא היה קורה .האמת היא שזה כלל לא נזק,
משו שהוצאות לכבוד "שלו בית" ,חשובות בשמי לא פחות מהוצאות
על "מת מצווה".
וכא האד נמדד .משו שתכלית הנישואי זו "שבירת המידות" .כעת
אותו אד במבח  .והיה א יעבור אותו בהצלחה ולא יכעס  #סימ שהוא
בדר הנכונה ומתקד בתכליתו.
האמת היא שזה קל להיאמר ,א בשעת מעשה זה לא קל לביצוע .א
צרי להרגיל את עצמנו לחשוב כ ,שהרי זו האמת .בהתחלה זה יראה לנו
קשה ,א בס"ד ,בסו נתרגל לרעיו .וכבר אמרו חז"ל :אחרי הפעולות
נמשכי הלבבות .ג .חכ עיניו בראשו .הוא לוקח "זמ נוס $לגיבוי" .הוא
סוגר את הפרצה עוד בטר נפתחה ,ואינו מחכה לדקה האפס .ואז ג א
קורה איחור ,זה לא איחור אמיתי.
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