הוועד לשמירת טהרת החינוך -בארה"ק

'העיקר הי"ד'...
החיבור בין לגיונות המרי בהנהגת הדור ובגדולי ישראל שליט"א לבין
תנועת "המזרחי" בהכתרת רבני ירושלים ,מביא שוב לתשומת לב את
הקשר הבלתי ניתן להתרה בין 'אחים' תואמים אלו ,מלבד עצם קריאת
התיגר על הנהגת ישראל ע"י גדולי התורה.
אמנם חשוב לזכור כי שותפות זו מגיעה רק כהמשך לשותפות הכוללת
עם ראש העיר ירושלים אשר הציב לעצמו כמטרה את ה"שמירה על
אופיה החילוני של ירושלים".
תנועת המזרחי חרתה על דיגלה את מצוות "יישוב הארץ" ,וביססה את
המצווה כאחד מעיקרי האמונה )אתחלתא דגאולה( ,וכאשר מצוות
יישוב הארץ )לפי ראות עיניהם ,הרואות בהקמת המדינה את תכלית
קיום מצוות יישוב הארץ( מכריחה ,למשל ,להקים צבא ,הרי שהיא
מתירה את כל העבירות הכבדות שכרוכות בשירות הצבאי ,אם מצוות
יישוב הארץ )וכנ"ל( ,מכריחה לסכן את נפשם של מתיישבים במגורים
במקומות סכנה ,הרי שגם מצוות "ונשמרתם" נדחית בפני מצוות יישוב
הארץ.
לאחרונה במצוות הנגזרות ממצוות יישוב הארץ והקמת המדינה ,כמו
למשל מצוות הישיבה ב"ממשלת האתחלתא דגאולה" ,נדחו איסורי
תורה נוספים בדמות חוקים שונים ומשונים שתכליתם אחת היא,
התערטלות מדינת ישראל מכל סממן יהודי שעוד נותר בה .העיקר
ש"מצוות יישוב הארץ" וספיחיה לא יפגעו במאום יהיה מה שיהיה.
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"מצווה" נוספת אשר אף היא ספיח למצוות יישוב הארץ היא מצוות
"אהבת ישראל" ,כאשר מצוות יישוב הארץ ע"פ דרכם של אנשי
המזרחי מעוררת "בעיות" שונות ,הרי שמגיעה מצוות "אהבת ישראל"
אשר הופכת כל אסור למותר ,כל רע לטוב וכל רשע לצדיק.

תופעה זו הוגדרה ע"י מרן רבינו הגרא"מ
שך זיע"א כהוספת עיקר נוסף לי"ג עיקרי
האמונה -העיקר הי"ד...
בדומה לזה לגיונות המרי בגדולי ישראל סימנו לעצמם "מצווה" :מצות
'גזירת הגיוס' ומצוה זו דוחה הכל :מסירה ,הליכה לערכאות ,גזילה
והזקה לעין השמש .עיקרי היסודות של בני תורה הותרו במחי מצות
'גזירת הגיוס' :ביטול תורה של בני ישיבות הותר שוב ושוב לצורך
הפגנות ,לצורך מיון וחלוקה של כתבי מינות שונים ומשונים ,ולצורך
הטרדות טלפוניות בשעות הקטנות של הלילה.
דקדוק ההלכה של בני התורה אף הוא הפך לחוכא ואטלולא :השימוש
בחשמל בשבת ולאחרונה גם השמיטה על פי מרן החזו"א ומרן הגרי"ש.
אנו שגדלנו על מסירות לענין החשמל הכשר אנו שגדלנו על האמונה
שענין זה הוא הוצאות שבת שהקב"ה מחזיר אותם ,שומעים לפתע
זמירות חדשות :אם אין לך כסף לשלם עבור צרכי המפלגה אפשר
לבטל את הגנרטור שבת .אנו שגדלנו על כך שהורינו קנו קופסאות
שמורים של מלפפון חמוץ לשנה שלמה משום שועדי הכשרות מיאנו
לציין על הקופסאות איזה מהם מיבול נכרי או איזה מהם מהערבה
הצפונית שנאסרה ע"י הגריש"א זצ"ל והיום לפתע נשמעות זמירות
חדשות ,עניין שמירת השמיטה על פי הוראות מרנן החזו"א והגרי"ש
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זצוקללה"ה נהפך ל"חומרא" במקרה הטוב ,ולמיותר לחלוטין במקרה
הפחות טוב.
"מצוות גזירת הגיוס" דוחה לא רק ענייני הלכה וכו' ,אלא אף ענייני
השקפה בסיסיים של ציות למועצת גדולי התורה ,ושותפות עם רשעים
או עם כאלו ש"נפסלו" ע"י גדולי ישראל זצוקללה"ה.
כמובן מאחורי כל ההיתרים הדחוקים )אם בכלל הם קיימים( עומדת
"מצוות-העל"' :גזרת הגיוס'! ואין צורך להסביר לצבור שפוי את העיוות
שב"מצוה" זו שבנויה כולה מהזיות על קונספירציות בה כל החרדים
)פרט להם עצמם( על מנהיגיהם רבניהם וראשי ישיבותיהם ,מנהלי
החדרים והסמינרים-משתפי פעולה עם לפיד שר"י וחבר מרעיו לגייס
את החרדים ולהכניסם למוסדות להשכלה גבוהה .כל זה פרי שטיפת
המוח של העורך המפוטר שהחליט לשבור את כל הכלים )קצת קשה
להבין איך אנשים מבוגרים קונים את כל ההזיות הללו ,דברים
שמתאימים יותר לילדים שקראו הרבה ספרות על 'שודדים ובלשים'(
אבל בשונה מהמצוה של ה'מזרחי'  -כאן אין שום סרח של מצוה אלא
עבירה חמורה של ביזוי ת"ח שמבוארת מפורשות בדברי החזו"א
ובשו"ע שהעובר עליה אין לו חלק לעוה"ב!

אם את מצוות "יישוב הארץ" ,ע"פ שיטת
המזרחי הרואה בהקמת המדינה את
התגשמות מצוה זו ,הגדיר מרן הגר"ח
מבריסק זצוקללה"ה כ"קביעת מזוזה על
הארץ".
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הרי שבאשר למצווה אותה בחרו לגיונות המרי בגדולי
ישראל כ"עיקר אמונה" הדוחה כל מצווה אחרת ,ניתן
להגדיר כמזוזה שאת הקלף בה מחליפים כתבי מינות
ואפיקורסות.
כמו במקרה של "המזרחי" יש צורך במצוות תומכות נוספות אשר
תכליתן להפוך העקוב למישור ,כך נוצרה מצוות "איש על מחנהו ואיש
על דגלו" והטפה מתחסדת לשלום ולהתרחקות מאלימות ע"י מי שכל
קיומו הוא ב"זכות" האלימות.
כמו במצוות יישוב הארץ של המזרחי ,כאשר הגיעה "טובת המפלגה"
שנוצרה מסביב לקיום מצוות יישוב הארץ ,הרי שבסופו של דבר גם
מצוות יישוב הארץ נדחתה ,כך היה בהתנתקות מפלגת המפד"ל
שיכלה להפיל את הממשלה בטרם תגיע התכנית לביצוע ,היא נמנעה
מכך בשם צרכי המפלגה.
כך במקרה שלנו ,וקצת יותר מהר ,הכל רואים את התפוררות מצוות
"גזירת הגיוס" בחבירה אל מי שעומדים בראש השואפים לגייס את בני
הישיבות ,הלא היא מפלגת הבית היהודי במינוי רבנים ציוניים מובהקים
ולפחות אחד מהם נחשב "ליברל" אף בעיני חבריו לתנועת המזרחי ,וכל
זה לצרכים מפלגתיים צרים....

לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב
אלא מפני שהוא מינו!!!

ומינות משכא...
לפניות לוועד שאלות ובקשת סיוע ,ולשליחת חומרי הסברה ומאמרים
ניתן לפנות לכתובת chinuchtaor@gmail.com

