
  

  

תשע"ז - וישלחפרשת 

  אין כח בניסים גלויים לגרום לבעל תאווה לשוב מדרכו הרעה

(בראשית , "וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום"

  .ופירש רש"י 'מלאכים ממש' .ל"ב ד')
איך לא נרתע עשיו לאחוריו כשראה שהמלאכים עומדים  לתמוה יש

והרי מעצם הדבר שראה מלאכים כבר היה ומשמשים את יעקב אבינו, 
שהרי זהו הוכחה שאין כדוגמתה  -לו להזדעזע ולחזור בתשובה 

לאמונה בה', וביותר, שכשראה שהמלאכים עומדים ומשמשים את 
יעקב אבינו, היה לו ללמוד מזה שהקב"ה עומד לעזר ליעקב אבינו 

ולא ושולח לו מלאכים שישרתו אותו, וא"כ איך לא נרתע  –משמים 
  נתפעל והמשיך לפגוע בו אע"פ שראה בחוש את כוחו.

ונראה מוכח מכאן כמה גדול הוא כוחו של יצר הרע, שאע"פ שעשיו 
וידע גם שהקב"ה חפץ ביעקב בחירו  –ידע את האמת והאמין בה' 

הלך שולל אחר תאוותו ומעמיד לפניו מלאכים לשרתו, אך מ"מ 
ם לוותר על הנאה ב"מזומן" כדי להשיג את ולא הסכי, בערה בו כאשש

הנאה בעולם הזה אינה , ואע"פ שידע בשכלו שהטוב האמתי לאחר זמן
כח היצר להטות את האדם אבל זהו כלום לעומת ההנאה בעולם הבא, 

  גם כשהאדם יודע בשכלו מהו דרך הישר. –מדרך הישר 
הודי פעם אחת בהיותי אצל מרן הגרי"ז זצ"ל, בא אליו יוזכורני ש

"אנחנו הרי בדור של הסתר פנים, ואם הקב"ה יראה  מאמריקה ואמר לו
לנו נס גלוי משמים, כולם יכירו בו ויתחילו לשמור מצוותיו", אולם מרן 

שאדם עקשן או בעל תאווה לא הגרי"ז זצ"ל דחה את דבריו ואמר 
ורק מי שמתבונן ושם על יכבוש את תאוותיו גם כשיראה ניסים גלויים, 

אבל בלא זה יכול האדם לראות עילו לו הניסים להתחזק באמונה, יולב 
כי תאוותו שבוערת בקרבו  -את כל הניסים ולא להשתנות כלל 

  מעבירה אותו על דעתו והוא ימשיך לחיות כתאוות ליבו.

  עם מידות טובות די הוא רק ע"י שמירת ההלכהשלמות היהו

גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר עם "רש"י ופירש , )'ה ,(ל"ב"עם לבן גרתי", 
  ."ת שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעיםותרי"ג מצו ,לבן הרשע גרתי

נראה מלשון רש"י ששני עניינים נפרדים נאמרו כאן, העניין הראשון 
וזהו שמירת קיום דיני התורה כהלכתן,  -הוא "תרי"ג מצוות שמרתי" 

שומר על כל תרי"ג מצוות כי גם לאחר שהאדם אמנם בזה עדיין לא די, 
, וזה מה עם דקדוקיהם והלכותיהם, עדיין יתכן שיהיה מושחת במידותיו

והיינו בהנהגות  -שהוסיף יעקב אבינו "לא למדתי ממעשיו הרעים" 
           ובמידות טובות.

הוצרך יעקב אבינו לספר לעשיו שהוא עומד הדבר שבעיקר ו
שהרי הקב"ה  -זהו כדי להפחידו שלא ילחום בו נראה שבצדקותו, 

, ולא נתקלקל בהיותו אצל לבן מוד לעזר לו כיון שהוא צדיק גמוריע
ובזה גם יש לפרש הטעם שיעקב אבינו הטריח מלאכים ממש לשולחם 
לעשיו ולא הסתפק בשלוחים פשוטים, כי רצה להראות לעשיו את 

שהוא עדיין עומד בצדקו ומלאכים עומדים לפניו  -כוחו הרוחני 
רירות לשרתו, אך מ"מ עשיו לא שת ליבו לזאת, והלך אחר תאוותו וש

  ליבו אע"פ שידע את האמת וכמוש"נ לעיל. 

  הדרך היאך להינצל מהשפעת הרשעים

שמעתי ממרן ו). - (ל"ב ה"עם לבן גרתי ואחר עד עתה ויהי לי שור וחמור", 
: באופן זה חד פירש לפניו את הפסוק בדרך רמזהגרי"ז זצ"ל שרב א

, ואם תשאל איך הצלחתי "ג מצוות שמרתי"ותרי -עם לבן גרתי "
 -שובה לזה היא ג מצוות ולא ללמוד מדרכיו של לבן, הת"לשמור תרי

ולא כבן אדם  הסתכלתי על לבן כשור וחמור - "ויהי לי שור וחמור"
לא ללמוד שלא התפעלתי ממנו כלל והחזקתי מעמד ולכן  ,כלל

  מדרכיו הרעים. 
נה מאוד ושיבח את דברים אלו, ואמר שאע"פ שבפשט ומרן הגרי"ז נה

הפסוק אינו נכון, אבל עצם הרעיון נכון מאוד, שאם אנו נותנים איזה 
חשיבות או ערך לרשעים, אז אנו עלולים ללמוד ממעשיהם, ורק אם 

והדברים הללו    הם יהיו אצלנו כבהמות, אז לא נושפע מהם ומדרכם.
וראוי לדעת  חופשיים מכל צד,ם בהם יסוד גדול בזמנינו שאנו מוקפי

  שרק אם נסתכל עליהם כבהמות, אז נישאר חזקים ולא נושפע מהם.

  סכנת השלום עם הרשעים הוא יותר מהסכנה מהמלחמה עמהם

יש לדקדק למה כפל יעקב (ל"ב, י"ב). ", ויהצילני נא מיד אחי מיד עש"
א היה לו עוד אח אבינו את תפילתו ואמר "מיד אחי, מיד עשיו", והרי ל

[או "מיד אחי עשיו", עיי"ש חוץ מעשיו, וא"כ גם אם היה אומר "מיד אחי" 

כבר היתה תפילתו ברורה, ולמה הוצרך לומר ב' פעמים "מיד בבית הלוי] 
  אחי", ו"מיד עשיו". 

אחת משני דרכים, בהסכנה מהרשעים הוא ש ופירש בזה ה"בית הלוי",
לא נתקרב אליהם שלנו לפחד  עמנו ואז יש ואהבה או שהם בשלום

נו לפחד מהצרות שהם שהם לוחמים בנו ואז יש לאו נתקלקל מהם, ו
, פחד יעקב יעקב אבינובשעה שבא עשיו לקראת ו ,רודפים אותנו

ו ילחם עמו וירצה יעששאו שהוא לא ימלט מאחת משני הסכנות, 
ואחוה כשני ום עמו בשללחיות ב וויש לויתרצה שעשיו להורגו, או 

 –הללו התפלל יעקב אבינו ואמר, "מיד אחי" אופנים הועל שני ים, אח
כנגד כנגד הסכנה שעשיו ינהג עמו בחביבות כאח אוהב, ו"מיד עשיו" 

  נהג כעשיו ויבוא להורגו.הסכנה שעשיו י
אמר כן בשעה שממשלת רוסיה הטיבו  "בית הלוי"שה סיפר ל"ומרן הגרי"ז זצ(

שילמדו במוסדות של היהודים את הרבה ליהודים, ודרשו רק דבר אחד 
השפה הרוסית שהוא חלק מהלימודים שלהם, וע"ז אמר הבית הלוי שדווקא 

שע"י חשוש מזה צריך ליזהר, שכיון שהם מטיבים הרבה עם היהודים יש ל
השלום הזה הם יצליחו בגזרתם, והוסיף הגרי"ז, שהיה זה סכנה גדולה להבית 

תפס היו אוסרים אותו על כך, אך כיון הלוי לומר כן נגד הממשלה ואם היה נ
  .)שהבית הלוי ידע שזהו צורך השעה דיבר כן ללא מורא ופחד מהממשלה

וממה שהקדים יעקב והתפלל תחילה על "סכנת אחי", נראה שהסכנה 
היא סכנה גדולה יותר מסכנת עם הרשעים  מהקירוב והאהבה

ם, כי בשעה שישראל חיים באהבה ובקירוב הלב לרשעי, המלחמה
מו שהוכח כ, ועלולים ח"ו להתקלקל ולרדת לגמרי מדת ישראל רח"ל

שכל זמן שהיהודים חיו בגטו פרודים  ,בגרמניה לפני מאות שנים
נתערבו  ביטלו את הגטומהגויים הם שמרו תורה ומצוות, אבל ברגע ש

מהדת,  ושכחו לגמרי היהודים עם הגויים ותוך זמן קצר התאזרחו שם
מו כן גם באמריקה מילונים עזבו את דת ישראל בשעה שנתערבו וכ

שם בין הגויים, וכדי לשמור על דת ישראל מוכרחים אנו לחיות בפירוד 
  גמור מהרשעים ומהגויים ולא לחיות עמם באהבה ובחיבה.

  מלחמת היצר מכל הכיוונים

ידוע מה ). ה"כ, ב"ל(", בדו ויאבק איש עמו עד עלות השחרויותר יעקב ל"
שה"איש" שנאבק עם יעקב, זהו ) , ובתנחומא כאן(ב"ר ע"ז ג'שפירשו חז"ל 

מבואר שנחלקו (צ"א ע"א) שרו של עשיו. והנה בגמ' בחולין הס"מ שהוא 
אמוראים באיזה צורה התלבש הס"מ כשבא ללחום נגד יעקב אבינו, יש 
אומרים כ"עובד כוכבים" נדמה לו, ויש אומרים כ"תלמיד חכם" נדמה 

וצ"ב מה הרמז בצורת עכו"ם או צורת ת"ח במלחמת הס"מ עם לו, 
  יעקב אבינו.

ונראה שכאשר נלחם היצה"ר עם האדם, הוא בא באחד משני 
וזהו  את האדם באופן גלוי לעבור עבירה, מלבושים, או שהוא מפתה

והיינו שנדמה לו באופן גלוי כעובד כוכבים  -"כעובד כוכבים נדמה לו" 
ל עבירה שהוא מפתה את האדם לחשוב ע -שני והאופן הועבריין, 

הוא בא לאדם והיינו ש -שהיא מצוה, וזהו כ"תלמיד חכם נדמה לו" 
  התורה על עבירה שהיא מצוה. שםדמות תלמיד חכם, ומפתה אותו בב

, ומצוי שהיצה"ר מפתה בן וזהו לימוד גדול שהשטן עובד בכל הכיוונים
איזה מצוה שאינה עוברת, תורה לעזוב לרגע את לימודו כדי לקיים 

ובכך מפסיד לאדם את גודל מצוות ת"ת שאין קץ למתן שכרה, 
  וצריכים להילחם כנגדו בעצות ותחבולות.

  מלחמת היצר באדם בכל זמן היותינו בעולם הזה

הנה ידוע מה שאמרו חז"ל ). ה"כ, ב"ל(", ויאבק איש עמו עד עלות השחר"
", ולפי"ז העולם הזה דומה ללילהעולם הבא דומה ליום, "(פסחים ב' ע"ב) 

שהיצה"ר נאבק באדם בתמידות  -יש לפרש את הפסוק על דרך רמז 
חיים בלילה כל זמן שלא האיר השחר ואנחנו עוד  -עד עלות השחר 

בעולם הבא שהוא קרוי יום, אז  -בעולם הזה, ורק בעלות השחר 
   הרע.טל היצר יתב

  במהרה אמן ה' רפואה שלמה מן השמים ובה מרת אליז בת זאקנין, ישלח להנתרם לרפואת האשה החש

 
  , לפי החיפוש הבא: "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך".של "נדרים פלוס"ניתן לתרום להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות 

 



 -שנאבקים זה עם זה ומהלשון "ויאבק" משמע שזהו כמו שני אנשים 
שגם לאחר שהאחד הפיל את חבירו לארץ, עדיין השני נאבק ונאחז 

-וכך גם במלחמת היצר הפילו ארצה, בראשון ומנסה להתגבר עליו ול
גם לאחר שהאדם ניצח את היצה"ר פעם אחת, עדיין היצה"ר נאבק 

עד  - ונאחז בו ומנסה להתגבר עליו שוב פעם בלא להרפות ממנו
  ר בעולם הבא שאז יבטל הקב"ה את כח היצה"ר.שיעלה השח

שעיקר מלחמת היצר , זיע"א מהר"א מבעלזאהרה"ק דמרגלא בפומיה ו
 , ועל כן הואהוא מלאך היא לרפות ידינו מתורה, והסביר שהיצר הרע

יודע היטב כמה גדול מעלת כח לימוד התורה אצל כל אחד, ולכן 
  מתנגד וממציא לכל אחד הרבה נסיונות וביטולים מהתורה.

  ההרחקה מקירוב או ממגע של רשע חובת

רמז יש (ל"ב, כ"ו). ", וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב"
שהרי  לצדיק,מאוד  תקשאפילו נגיעה קלה של רשע כבר מז בדבר

אע"פ שיעקב לחם כנגדו בכל הלילה במסירות נפש, מ"מ כיון ששרו 
מאוד ותקע כף יעקב הזיק להדבר של עשיו רק הצליח לגעת ביעקב, 

ירכו, כי הצדיק צריך להיות פרוד לגמרי מהרשעים, ולא להגיע אפילו 
ומכאן שאין להתעסק בקירוב רחוקים        לקשר של נגיעה עמהם.

דברי כפירה או ניבול פה או להסתכלות במראות  לשמועעלול במקום ש
אין שום מכשולות רוחניים במקום ורק מי שבטוח ש אסורות רח"ל,

כל כוונתו לשם שמים שהוא הולך לקרב שם רחוקים, והוא גם יודע ש
ממש, הוא יכול ללכת לקרב רחוקים ולסמוך על כך ש"שומר מצוה לא 

ועכ"פ בחורים בוודאי אין להם ללכת למקומות כאלו, ידע דבר רע", 
האדם  עיקר חובתבימי הבחרות אלא חובתם רק לשבת וללמוד, ש

  לשבת וללמוד בישיבה, ולא לצאת לעסקנות מחוץ לישיבה.

  כשמתגברים עליו ועושים רצון ה'ונהנה היצה"ר עצמו שמח 

 (לב, כז)."ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני" 
מלאך אני, "אמר לו [שרו של עשיו ליעקב], איתא (צ"א ע"ב)  בגמ' בחולין

  ". גיע זמני לומר שירה עד עכשיוא הומיום שנבראתי ל
לבאר מדוע באמת רק באותו שמעתי מפי מרן הגאב"ד מטשעבין זצ"ל 

היום הגיע זמנו לומר שירה, כי הנה באמת השטן הוא מלאך, ואף 
שתפקידו להשטין ולהכשיל אנשים בחטא מ"מ כאשר הוא רואה 

ושמח  שיהודי מתגבר עליו ואינו נכנע לדבריו לעבור עבירה, הוא נהנה
שזכה להרבות כבוד שמים שיהודי התגבר על ניסיון ולא הלך שולל 

כיון שדווקא ביום  -אחריו, ולכן דווקא ביום זה הגיע זמנו לומר שירה 
ר לקב"ה ולשבחו על ורלשהשטן הזה שיעקב אבינו התגבר עליו, הלך 

, כך שיש לו בן כיעקב אבינו, שאע"פ שבמשך הלילה ניסה לפתות אותו
    ולא נפל בניסיון.  ניצח אותו מ"מ

  שנאת הגויים לישראל

(ל"ג, ד'). "וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צווארו וישקהו", 

ופירש"י "אמר ר' שמעון בן יוחאי, הלכה היא בידוע שעשו שונא 
  ליעקב, אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו", ע"כ.

שרבי הנה ידוע ד, הגאון רבי מנחם זעמבא זצ"לבזה פירש נאה דבר 
מ"מ כאן אמר רבי שמעון אך דורש טעמא דקרא בכל מקום, שמעון 

"הלכה היא שעשיו שונא ליעקב", ומשמע שאין הדבר תלוי באיזה 
" היא "הלכההטביע הקב"ה בבריאה שבאופן קבוע טעם, אלא כך 

יר את , ומי שמדמה להחניף להם ובכך להסשעשיו ישנא את יעקב
  שעשיו ישנא את יעקב. הלכה היא""עלינו, לא יצליח, ששנאתם מ

"יהי יהודי שהמשכילים יצאו עם שיטה חדשה ש ,בגרמניהוכך הוכח 
ובכך  וביקשו להידמות לגויים כלפי חוץ -באוהלך, ואדם בצאתך" 

אבל האמת הוכח שאדרבה, דווקא שם , לפתור את שנאת הגויים אלינו
כלות את ישראל בכל הגויים קינאו בנו הרבה יותר עד שהבעירו אש ל

ורב אחד סיפר לי ששמע מפי הגאון רבי             מקומות מושבותיהם. 
חיים מבריסק זצ"ל שכאשר הוא הולך ברחוב בבריסק ורואה גוי מולו, 
הוא חושב לעצמו למה הגוי אינו מכה אותי, והלא הוא שונא אותי וגם 
 יכול להכות אותי, וא"כ מה מונע ממנו להכות אותי, ובהכרח, שהקב"ה

  .לקב"ה על חסדיועלי להודות , וא"כ ןעושה אותו עצל

  דרך הצדיקים שאינם משתמשים ברכושם לתועלת עצמם

"וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר 
   .(ל"ג ה')הילדים אשר חנן האלהים את עבדך", 

שיו לבאר את תוכן שאלת עשמעתי מפי הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל 
בשעה שראה עשיו את גודל עושרו וריבוי ילדיו של שותשובת יעקב, 

בטענה ושאל את יעקב מה כל הגשמיות הזה יעקב אבינו, בא עשיו 
והרי מאחר שבשעת מכירת הבכורה עשינו כעין עסק  -עושה אצלך 

כות שהרוחניות יהא שייך לך והגשמיות יהא שייך לי, א"כ מנין לך הז

"הילדים  -אבינו ועל זה השיב לו יעקב , י גשמיותלחיות בעושר ובריבו
ים את עבדך", וכוונתו שאין זה שלי כלל אלא של קאשר חנן האלו

כ"שומר" לשמור עליהם  ייקדון מיד הקב"ה שמינה אותזהו פהקב"ה, ו
ם בעלות או קניין בהם שו ית ולחנכם כרצון השי"ת, אבל אין לבנאמנו

ות כלל אלא רוחניות, כי אין לי אין זה גשמינמצא ש, וילתועלת עצמ
אני רק שומר שום בעלות או קניין בנכסים אלו לתועלת עצמי, אלא 

  עליהם כרצון ה'. 

  מעלת המחנכת שמשפיעה מידות טובות על נפש הילדה

רה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא וותמת דב"
בכיה גדולה  היתבפסוק כאן מבואר שהי(ל"ה, ח'). ", כותשמו אלון ב

בשעה שמתה מינקת רבקה, עד שנקרא שם המקום "אלון בכות" על 
שם הבכיה הגדולה שהייתה שם, וצ"ב למה בכו יעקב וכל משפחתו 
בכיה גדולה על מיתת מינקת רבקה, והרי לכאורה היא לא היתה אלא 

  משרתת של רבקה ומדוע בכו עליה כל כך.
בקה, אלא היא היתה גם ונראה שדבורה לא היתה רק מינקת גשמית לר

"מינקת רוחנית", שרבקה ינקה ממנה הנהגות טובות בילדותה 
והיא היתה המחנכת והדמות של  -כשהתגוררה בבית לבן ובתואל 

אלו, ולכן במותה היה אבל גדול, רבקה בבית של שקרנים ומושחתים כ
  היא היתה כעין אמא של רבקה ברוחניות. שהרי

, או מחנכת כמה חשוב וגורלי תפקידםויש ללמוד כעי"ז גם לכל מחנך 
שהרי אם הם אכן מחנכים ומשפיעים על נפש הילדים ללכת בדרך 
התורה, הרי הם נעשים כעין הורים לילדים, וכדבורה שהיתה כעין אם 

  רבקה עד שבמיתתה בכו עליה בכי גדול.   

  הצעת עשיו לחיות עם יעקב יחד בפשרנות על התורה רח"ל

ני ור נא אדויעבוכו', ויאמר אליו , אלכה לנגדךויאמר נסעה ונלכה ו"
ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל  ,לפני עבדו

  .טו)-(ל"ג, י"ב", ני שעירהוהילדים עד אשר אבא אל אד
מבואר שכוונת עשיו באומרו "נסעה  (ב"ר כאן, תנחומא תרומה ז', ועוד)במדרש 

שה עמו שותפות ויחלוק ונלכה ואלכה לנגדך", הוא לבקש מיעקב שיע
עמו חצי בעולם הזה ובעולם הבא, אבל יעקב אבינו סירב והשיב לו 

והיינו שיקח עשיו תחילה את חלקו  - לפני עבדו" יעבור נא אדוני "
" לסבול את עול הגלות והשעבוד, ואני אתנהלה לאטיבעולם הזה, "

ועלו  מר בויום הדין שנאעד  -" עד אשר אבא אל אדוני שעירה"
  ".וישיעים בהר ציון לשפוט את הר עשמו

 -  ונראה שכשעשיו ביקש להסתדר יחד עם יעקב אבינו בשותפות
, הוא בעצם ביקש ליעקב חצי בעולם הזה וחצי בעולם הבאושיהא 

שלא יהא כולו שקוע רק בעולם הבא וכך הם יתאימו יחד,  יעקבמ
אתה לא תהיה יותר מידי צדיק וקיצוני, ואני גם לא אהיה " וכאומר לו

רשע כ"כ, וכך נוכל לחיות יחד וכעין המזרחי שאינם לא חרדים ולא 
ולא  וקףו סירב יעקב אבינו בת, ועל הצעה ז"שיים אלא באמצעחופ

  הסכים לעשות שותפות של פשרה על דיני התורה.
ועובדא הוי בפולין, שהממשלה דרשו שכל רב חייב להיות בקי בלשון 
פולנית ולעבור בחינות על כך, וה"חפץ חיים" הקדוש והגר"ח מבריסק 

דמו"ר הרש"ב מלובביץ' זצ"ל התנגדו לכך בתוקף, ולבסוף והא
הממשלה דרשו רק שלכל הפחות יהיה בכל עיר רב אחד רשמי 
מטעמם שיהיה בקי בלשון פולנית, והגאון רבי חיים עוזר זצ"ל בחר את 

מהמזרחי שהיה ת"ח ולמד בצעירותו בישיבת  –"הרב רובינשטיין" 
משלה, ואילו הגרי"ז שהוא יהיה רק בעירו מטעם המ -סלבודקה 

מבריסק זצ"ל בחר באיש פשוט מאוד שאפילו לא הכיר לומר את 
  החודשים ניסן אייר וכו', ומינה אותו לרב.

ולבסוף, הגרח"ע סבל צרות וייסורים מ"הרב רובינשטיין", כיון שהוא 
היה סבור שהוא אכן רב, והעיז פניו בהגרח"ע עד שכל גדולי ישראל 

"ל מחו על ביזיון התורה, וראו בזה כ"גזירה" ובראשם ה"חפץ חיים" זצ
וקראו להרבות בתפילות ותחנונים לביטול הגזירה, אמנם מאידך גיסא, 
מרן הגאון דבריסק זצ"ל לא סבל כלל מ"הרב" ההוא, כיון שהוא היה 

וגם הוא עצמו שהוא איש פשוט ואינו  -איש פשוט מאוד, וכולם ידעו 
  נגד הגאון דבריסק זצ"ל. רב ולא העלה על דעתו להשמיע דעות

השופט הדתי בבג"ץ לאחר שהשופט  יהוהנה בזמן האחרון דנים מי יה
הדתי הקודם עזב, ויש שדורשים לבחור דווקא בחרדי לאומי שלמד 

ולו חכמו ישכילו שאדרבה, במקום הרשע של בית המשפט בישיבה, 
הציוני והממשלתי, מקום שרובם ככולם כופרים בקב"ה ובתורה ובעמו 

, שראל, יש להם ריווח גדול להושיב שם אחד או שניים דתים לאומייםי
ולנו יותר טוב שיהיו כולם שהם יטעו את הציבור ויכשירו את השרץ, 

  ואז לא יוכלו להסוות את פניהם במסווה ככשרים.חופשים ושונאי דת, 


