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מתוך קורת רוח וסיפוק מרובה התכנסו ובאו יחד למעלה ממאה 
פעילי ורבני איגוד בני התורה הספרדים מכל רחבי הארץ למעמד 
חיזוק והוקרה 'תחזקנה ידיכם' מעמד ההוקרה מתקיים מידי שנה 
על מנת להביע את הכרת הטוב המרובה של גדולי ישראל ועם 
ישראל כולו לרבני ופעילי האיגוד העוסקים לילות כימים למען 

הצלת דור ההמשך של עולם התורה. 
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תחזקנה  ידיכם
חמישי  ביום  התקיים  ההוקרה  מעמד 
בירושלים  דוד  היכל  באולמי  באדר  ד' 
ערוכים  שולחנות  סביב  והדר  פאר  ברוב 
האיגוד  אברכי  של  לכבודם  וכיאה  כראוי 
התורה  גדולי  ובהשתתפות  המסורים, 
וראשי הישיבות שליט"א אשר טרחו ובאו 
להביע את הוקרתם הרבה לפעילי הקודש 
המוסרים לילות כימים למען צעירי הצאן 
תלמידי הישיבות הקדושות ובחורי ישראל 

היקרים. 
כרזות ענק עיטרו את כותלי האולם ובהם 
מובאת דעת תורתם הקדושה של כל גדולי 
יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  ובראשם  התורה 
הישיבה  ראש  מרן  ויבדלחט"א  זצוק"ל 
ראש  מרן  שליט"א,  הכהן  שלום  חכם 
צדקה  משה  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה 
שליט"א ומורינו הגאון הגדול רבי יהודה 
כהן שליט"א על דבר חומר האיסור הגדול 

בהליכה לצבא שירות לאומי וכדומה.
חוברת מיוחדת ומהודרת בשם 'עין יקרות' 
בת 64 עמודים הופקה לרגל האירוע אשר 
כל  על  האיגוד  פעילות  כל  את  מסקרת 

אגפיו ומחלקותיו. 
במעמד נישאו דברי חיזוק והוקרה לפעילי 
אנו  בה  הסכנה  גודל  על  וכן  הקודש 
האיגוד  פעילות  ונחיצות  כיום,  נמצאים 

בתקופה קשה זו. 
ברטט נשמע תאורו של מייסד האיגוד על 

בחור ישיבה יקר ומתמיד ירא שמים עובד 
את ה' מנעוריו שהכירו וליווה אותו באופן 
אישי במשך כמה שנים אשר באבחת רגע, 
ואיבד  לצבא  נפל  ידע,  וחוסר  בתמימות 
את עולמו תוך שבועות מספר, עד שנהפך 
שנצרב  זה  מקרה  מינן.  בר  שבת  למחלל 
בליבו כמכוות אש הביאו להתמסר להצלת 

בחורי ישראל ולהקמת האיגוד.

בעת כניסת גדולי התורה וראשי הישיבות 
מאות  קיבלו  האולם,  לשערי  שליט"א 
המשתתפים את פניהם בהתרגשות ובשירת 
ימים על ימי מלך תוסיף כשהם חשים את 
הקירבה והאהדה הרבה שמביעים כלפיהם 

גדולי התורה שליט"א.

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה 
צדקה שליט"א כתב מכתב מיוחד לכינוס 
בשבח פעילות הקודש של האיגוד וברכה 
לכל העוסקים למען התורה, יצויין כי מרן 
להשתתף  העז  רצונו  את  הביע  שליט"א 
יצא  הכינוס  שמועד  מכיוון  אך  בכינוס, 
הישיבה  ראש  של  הקבוע  שיעורו  בזמן 
המכתב  את  להעביר  ביקש  שליט"א 

המיוחד למשתתפי הכינוס.

דבר המערכת

לה'  ומהללים  חורין  כבני  כולנו  יושבים  בליל הסדר 
אנו  הן  תמוה,  הדבר  ולכאורה  ממצרים,  שהוציאנו 
עדיין בגלות וכל יום קללתו מרובה מחברו, יהודים 
רבים עדיין בארצות הנכר, וגם כאן בארץ הקודש אנו 
מוקפים אויבים הרוצים לכלותינו, ועל כולנה שלטון 

הרשע וגזירותיו, ומה שייך לשמוח במצב כה קשה?
ליל  ביותר,  הקשים  במצבים  הדורות,  בכל  ובאמת 
ובשואה,  האינקוויזיציה  בימי  כהלכתו,  נחגג  הסדר 
קיימנו  תמיד  ות"ט,  ת"ח  ובפרעות  הצלב  במסעות 
בשלימות מצוות כזית מצה וארבע כוסות, ומתעצמת 

השאלה: הזוהי חירות?
אמנם הרי כל תכלית יציאת מצרים - קבלת התורה 
במעמד הר סיני, ככתוב: "בהוציאך את העם ממצרים 
תעבדון את האלוקים על ההר הזה", כל הסיבה שה' 
הוציאנו ממצרים, כדי שנקבל את התורה ונעבדנו כל 
זרה  אומה  להיות משוחררים מעול  לא  לנצח,  חיינו 

ולחיות חיי חופש וחירות גרידא.
וממילא אף אם גופינו משועבד לאדם זר, הרוח אינה 
מצרים  ביציאת  שקיבלנו  המתנה  זו  משתעבדת! 
מצרים,  משעבוד  יצאנו  הסדר,  בליל  השמחה  וזו 
מעתה שום אומה לא תוכל לשעבד את רוחנו גם אם 

ישתעבדו בגופנו.
והדברים נפלאים לכל המתבונן בהם, הרי לאורך כל 
הגלות לא פסקה תורה מישראל, אפי' בשעות הקשות 
ביותר, בעלי התוספות כתבו את תורתם תחת רדיפות 
מסעי הצלב, האברבנאל כתב את פירושו על התנ"ך 
בנדודיו לאחר שגורש מספרד, מרן הבית יוסף כתב 
והוגלה  מושבו  ממקום  שנעקר  לאחר  חיבוריו  את 
למקום מרוחק בתנאים קשים ומרים, ישנם תשובות 
בהלכה שנכתבו בשואה במחנות הריכוז, ועוד כהנה 

וכהנה דוגמאות רבות.
וכבר כתב כן הבני יששכר )ניסן, מאמר ד', דרוש א'( 
על דברי הזוהר )רעיא מהימנא בא דף מ:( שבשעה 
שהוציאם  המקום  שבח  מספרים  ישראל  שבני 
ממצרים המלאכים משבחים את ישראל על כך, שאל 
הבני יששכר מדוע המלאכים משבחים את ישראל על 
כך הרי מי שיצא מעבדות חייב להכיר טובה ולשבח 
למעלה  כבר  בגלות  שאנו  אף  שעל  ותירץ  למצילו, 
על  בשבח המקום  אנו מספרים  עדיין  שנה  מ-1800 

שלמרות שעבוד הגוף, אנו בני חורין ברוחנו!
בימינו כשחרב גזירת הגיוס מאיימת לכלות ח"ו את 
שארית הפליטה הנאמנת לה' ולתורתו, כשהשלטונות 
הכריזו מלחמה על הרוח, כאילו לא די בגלות המרה 
בה אנו נתונים, כשקשיי החיים -'שעבוד הגוף'- לא 
שכחנו  לא  שמך  זאת  ובכל  אחד,  אף  על  מדלגים 
ובתי המדרשות שוקקים חיי עמל התורה, הרוח חיה 
ופועמת בעוז, משוחררת מכל שעבוד, קם לו שלטון 
קול  את  להשבית  הרוח,  את  להכניע  העול  פורקי 
ממקור  התורה  שומרי  את  להוציא  חלילה,  התורה 

חיותם – חיי הרוח. היו לא תהיה!!!
יצאנו ממצרים! לא תוכלו לרוחו האיתנה של יהודי, אף 

לא של יהודי אחד!!
וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות. אכי"ר.

פסח כשר ושמח.
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בס"ד
האברכים  את  לב  מקרב  לברך  הנני 
הספרדים  התורה  בני  איגוד  בכנס 
אשר עוסקים ועוזרים לבני הישיבות 

אשר הסתבכו בעניין הצבא.
וכפי הידוע לי שכל הגדולים תומכים 
והרבה  התורה  לבני  לעזור  בהם 
להם  מגיע  שלא  בעיות  יש  פעמים 
והם  וכו'  כתובת  משינוי  המכתב 

פועלים בכל כוחם לסדר העניין.
העוסקים  כל  על  תגן  התורה  זכות 
למענה ונזכה לגאולה שלימה במהרה 

בימנו אמן.

משה צדקה

הטלפוני 02-6507494 שלוחה 5.[.
כמו"כ השתתפו במעמד הרבנים הגאונים הגאון רבי 
מנשה שוע שליט"א דמו"ץ בד"ץ אהבת שלום, הגאון 
רבי יצחק טופיק שליט"א ראש ישיבת באר יהודה, 
הגאון רבי יעקב שילוני שליט"א מו"ץ אהבת שלום, 
הגאון רבי אברהם כהן שליט"א מרבני אהבת שלום, 
הגאון רבי ניסים רפאל שליט"א ראש כולל נר רפאל, 
הגאון רבי אברהם שמש שליט"א ראש מוסדות עטרת 
אהרן והגאון רבי יהושע ויזגאן שליט"א רב קהילת 
חניכי הישיבות הספרדים  ועוד רבנים ומרביצי תורה 

חשובים.
ומושקעת  מיוחדת  מצגת  הוקרנה  המעמד  בסיום 
ע"י  המתקיימים  ההסברה  כינוסי  לצורך  שהופקה 
לראות  ניתן  בה  והוצגה לראשונה במעמד,  האיגוד 
בארץ  התורה  עולם  התפתחות  על  מרתק  תיעוד 
וכנגדם  כעת,  חלילה  להחריבו  והנסיונות  הקודש 
רשכבה"ג  מרן  של  וצערו  מזעקתו  נרגשים  דברים 
את  וכן  הגיוס  גזירת  על  זיע"א  יוסף  עובדיה  רבינו 
חכם  הישיבה  ראש  מרן  מיבלחט"א  נחרצים  דברים 
שלום הכהן כנגד סכנות הגיוס לצבא ובגנות הרשעים 

האורבים לנפשות תמימות להפילם בפח יקוש.
מחוזקים  כשהם  מהאירוע  יצאו  האיגוד  פעילי 
ומחזקים איש את רעהו להמשיך בפעילות הקודש, 
וכן להוסיף עוד ועוד פעילים אשר יתנו כתף לשאת 
את משא הקודש הזה ולהרחיב את מערך הפעילים 
מחלקות  כל  על  וגדל  ההולך  בעומס  לעמוד  בכדי 

האיגוד. 

מורנו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יהודה כהן 
שליט"א ראש ישיבת יקירי ירושלים

להתריע מפני האויב המתקרב

יתברך,  שמו  מקדשי  הרבנים,  כבוד  ברשות 
בחורי  של  קדושתם  למען  נפש  שמוסרים 
ישראל ובנות ישראל ועומדים על המשמר, "על 
היום  כל  שומרים  הפקדתי  ירושלים  חומותייך 
מושתת  זה  על  יהיה,  וכך  היה  כך  הלילה"  וכל 
כדי  שומרים  החומות  על  עומדים  ישראל,  בית 
וזומם  שמתקרב  האויב  מפני  ולהתריע  לצעוק 
לשפוך דם נקי, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. 

הצילני נא מיד 'אחי'
נתונים במצב, שבחורי חמד  אנחנו למרבה הצער 
נלכדו  המדרש  בית  ספסלי  על  אמונים  שהיו 
אחד,  ענין  להם  שיש  אנשים,  של  במלכודות 
חרדים,  שפחות  כמה  תורה,  לימוד  שפחות  כמה 
זו המטרה שלהם! ישנם לא מעטים בחורי חמד 
שיושב  תורה  בן  של  הערך  מה  יודעים,  שאינם 
ולומד. וכאשר מדברים איתו, בפרט "הצילני נא 
מיד אחי מיד עשו", 'מיד אחי', כאשר הוא מתנהג 
משפיעים  הדברים  ואהבה,  בחום  כאח,  אלי 
שלשבת  וחושבים  מתפתים  בחורים  עליהם, 
וללמוד זה לא התכלית בחיים, חלילה יש דברים 
עומד  העולם  בעצם  כאשר  מכך,  יותר חשובים 

רק על התורה ולומדיה.

עלינו מוטל לפקוח עינים עיוורות
"עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים", עומדות 
המצוינים  שערים  בזכות  במלחמה,  רגלנו  היו 
עם  על  ושומר  בחזית  נמצא  באמת  מי  בהלכה, 
שיושבים  ה'  בצבא  חיילים  אותם  רק  ישראל, 
קרתא  נטורי  הם  אלו  ה',  בתורת  ועוסקים 
לפקוח  מוטל  ועלינו  ישראל,  עם  על  ששומרים 
עיניים עוורות של אותם בחורים שאינם יודעים את 
האמת, לעזור להם שלא יתפתו, ולא יילכדו, ולתת 

להם כח לעמוד בסכנות האורבות בדרכם..

ה'איגוד' מוסרים נפש להציל מה שניתן 
דאמת  אליבא  הללו?  הדברים  את  יעשה  מי 
כולם מצווים, כמו שהגמרא בשבת )נה( אומרת, 
שהעונש הנורא של החורבן הגיע לצדיקים בעוון 
שלא מיחו, אבל כל אחד טרוד בשלו. ישנם שלוחי 
ציבור, ה'איגוד'! האברכים היקרים, שמוסרים נפש 
כדי להציל, אמנם למרבה הצער לא תמיד יכולים 
ואין  לגמור  המלאכה  עליך  לא  אבל  להצליח, 
צריכים  אנחנו  ממנה,  להיפטר  חורין  בן  אתה 
נפשם  שמסרו  דבר  כל  ולהאמין,  הכל  לעשות 
עליה נתקיימה בידם, אם יש מסירות נפש תהיה 

סייעתא דשמיא והגזירה הזאת תתבטל. 

הציל  כאילו  מישראל  אחת  נפש  המציל 
עולם מלא!

ידיכם,  תחזקנה  ואמצו,  חזקו  אומר,  אני 
אחת  נפש  המציל  הקודש,  במלאכת  העוסקים 
שכן  כל  מלא,  עולם  הציל  כאילו  מישראל 
מאות  ואולי  עשרות  עשרות  בהצלת  שעוסקים 
של בחורים, להציל אותם מרדת שחת, אשריכם 
ואשרי חלקיכם, יהי ה' אלקיכם עמכם, תחזקנה 
ידיכם, תצליחו. כל אחד ואחד מצווה לעשות כל 
היקרים  לאברכים  ולסייע  לעזור  שביכלתו,  מה 
בעזרת  בה,  עוסקים  שהם  הקודש  במלאכת 
במעשה  וברכה  דשמיא,  סייעתא  לכם  יהיה  ה', 
ידיכם, בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, ונזכה 
כולנו בקרוב לראות בהרמת קרן התורה, ולראות 
באורו של משיח במהרה בימינו, שיתגלה בזכות 
לומדי התורה האלו שמוסרים נפש עליה בקרוב 

במהרה בימינו אמן.
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תחזקנה  ידיכם
הגאון  הישיבה  ראש  מורינו  דברים:  נשאו  במעמד 
יקירי  ישיבת  ראש  כהן שליט"א,  יהודה  רבי  הגדול 
שליט"א,  בוארון  ציון  רבי  הגדול  הגאון  ירושלים, 
הגאון הגדול רבי אליהו טופיק שליט"א, ראש ישיבת 
שליט"א,  כהן  ציון  רבי  הגדול  הגאון  יהודה,  באר 
והגאון  קטמון,   – יוסף  פורת  ישיבת  ראש  מלפנים 
דבי  חתנא  שליט"א,  טולידנו  מרדכי  רבי  הגדול 
נשיאה מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א. ]דברי הרבנים 
מובאים בגליון זה בקיצור מפאת קוצר המקום, ניתן 
לשמוע את דברי הרבנים שליט"א במלואם במוקד 
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מורנו הגאון הגדול רבי אליהו טופיק שליט"א ראש 
ישיבת באר יהודה

ה'איגוד' ראש החץ במלחמה בגזירת הגיוס!

כבוד ראשי הישיבות, קהל הקודש פעילי איגוד 
התפעלות  מלא  אני  הספרדים.  התורה  בני 
התורה  בני  איגוד  עושים,  שאתם  מהעבודות 
בגזירת  המלחמה  של  החץ  ראש  הוא  הספרדים 
לא  הם  למה  האשכנזים?  אחינו  איפה  הגיוס! 
עצמו,  את  להשלות  יכול  לא  אחד  אף  עובדים, 
המכסות  את  מחוסנים,  אנחנו  יקרה,  לא  זה  לי 
יכסו הספרדים ואז נהיה שקטים, נניח שכך, אבל 
הספרדים שילכו אח"כ הם יקלקלו את חבריהם 
טוב,  איזה  תראה  לצבא,  בוא  יגידו  האשכנזים, 
אז איך אחינו האשכנזים בטוחים בעצמם, האם 
שיגיע,  בודאי  לאשכנזים?  יגיע  לא  הקלקול 

חלילה שלא יגיע לא לספרדים ולא לאשכנזים. 

אתם ידא אריכתא שלנו
המלחמה  של  החץ  בראש  עומדים  אתם  ב"ה, 
אני  ה'.  בעזרת  בטוחים  תהיו  הגיוס,  בגזירת 
מתפעל מכם, זה עבודה מאד מאד קשה, אנחנו 
הספר  את  לסגור  אברך  בשביל  זה  מה  יודעים 
לעלות  מפרכת,  כזאת  עבודה  לעבוד  וללכת 
לא,  או  בבית  הוא  אם  אלמוני,  פלוני  של  לבית 
ולדבר  הרבנים  את  ולחפש  היום  כל  להסתובב 
אתם ולהשפיע עליהם, זו עבודה מאד מאד מאד 
קשה, והוא סוגר את הגמרא עם הויות אביי ורבא, 
והולך  ומהרש"א,  שיף  המהר"ם  ותוספות,  רש"י 
ואשרי  אשריכם  הגיוס,  גזירת  נגד  להילחם  כדי 
חלקכם, אתם ידא אריכתא שלנו, אתם עושים את 

העבודה שלנו, באמת תחזקנה ידיכם.

מסירות נפש להצלת בחורי ישראל
משמונה וחצי בבוקר עד שתים עשרה בלילה, עד 
אחת בלילה, עד שתים בלילה, עובדים ועובדים, 
לשם  והכל  והדרכים  האמצעים  בכל  ולילה  יום 
ואברכי  בחורי  את  להציל  בשביל  רק  שמים, 
ישראל, משמד רוחני! זה המטרה שלהם בלבד, 
להשמיד ולהרוג ולאבד מבחינה רוחנית את עם 

ישראל! ובאמת אתם מוסרים נפשכם. 

בזכות מסירות נפש הקב"ה עושה ניסים
עם  את  לאבד  פור  הפיל  המן  קטן,  דבר  אומר 
מרדכי  את  רואה  ופתאום  שנה,  אחרי  ישראל 
ומתכעס ואומר "כל זה איננו שווה לי", מה אתה 
איש  הבן  אומר  שנה,  עוד  תאריך  קבענו  כועס 
חי ע"ה בספרו 'קרן ישועה', כל זה אינו שווה לי 
היינו כל הגזירה של להשמיד להרוג ולאבד לא 
שווה, כי אני רואה שאפילו אחרי הגזירה עדיין 

מרדכי הצדיק ממשיך לא להשתחוות לי, פירושו 
של דבר שהוא מוכן למות על קידוש השם, ומי 
לו  עושה  הקב"ה  השם  קידוש  על  נפש  שמוסר 
ניסים, לכן אומר המן הרשע כל זה לא שוה, אם 
יודע  אחרי שגזרתי הוא היה משתחוה לי הייתי 
שהגזירה תתקיים, אבל הוא ממשיך למסור נפשו, 
א"כ כל הגזירה לא שווה, ראשונים דמסרו נפשם 

על קידוש השם אתרחיש להו ניסא.

כל כלי יוצר עליך לא יצלח
וועדת  תכתוב,  שהממשלה  מה  כל  לכם,  תדעו 
הביטחון תכתוב, וכל מיני שרים שירצו ח"ו להוציא 
זה  כל  שלכם  המסירות  ע"י  מהישיבה,  אחד  בחור 
נפשכם  מוסרים  שאתם  בגלל  להם,  שוה  יהיה  לא 
על קדושת השם, כל כלי יוצר עליך לא יצלח. וה' 
ותחזקנה  האלה,  בדברים  תתמידו  בעזרכם,  יהיה 
ידיכם, ה' יתן לכם כח ובריאות וסבלנות, וחפץ ה' 

בידכם יצלח.

המטרה שלהם – העברה על הדת!
כל מבקשי רעתנו הרוחניים, רוצים להעביר אותנו 
על דתנו, זו הסיבה בלבד! הם לא צריכים צבא, והם 
לא צריכים שום דבר, הם לא צריכים חיילים, זה לא 
כמו לפני חמישים שנה שהיה פחד שכל אויבינו 
וירדן,  סוריה  מצרים  מסביב,  רעתנו  ומבקשי 
וכמה היו חיילים, רבע מהיום היו, הם בכלל לא 
ביקשו את בני הישיבות, מה קרה עכשיו, אחרי 
שנהיה שלום עם ערבים, הם צריכים אותנו? אז 
לא היו צריכים, עכשיו הם צריכים? פשוט יש כאן 
עניין של העברה על הדת והיא לא תצלח! כבר קמו 
במדינה  דתנו  על  אותנו  להעביר  שרצו  הרבה 
יוסי  והיה  המלחמה,  עליו  גוריון  בן  היה  הזאת, 
שריד, עליהם המלחמה, והיו כל מיני רשעים, הם 
הלכו ואבדו מהעולם ועם ישראל נשאר חי וקיים 
לנצח, "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי 

עמנו אל"! אמן.
המעמד הגיע לשיאו כשהגר"א טופיק החל לשיר 
'עוצו  בהתלהבות דקדושה יחד עם כל הציבור; 
עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל' וכל 
גדולי התורה והקהל הקדוש נעמדו על רגליהם 
אכן  כי  עולם  לבורא  בתחינה  לשירה  והצטרפו 

עצת רשעים לא תקום.  

הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א
הדרך להשבית אויב ומתנקם

ברשות ראשי הישיבות והרבנים, הדבר הראשון 
ומתנקם  אויב  להשבית  שהדרך  לדעת  שצריך 
היא ע"י התחזקות בלימוד התורה. הימים האלה, 

להתחזק  מאתנו,  דורש  ה'  מה  רפיון,  של  ימים 
ביהושע  שראינו  כמו  התורה,  בלימוד  יותר 
שביטל תורה לילה אחד בא מלאך והוכיח אותו 
בזמן  שהיה  ואפי'  תורה,  לימוד  על  באתי  עתה 
תלמידו  הוראה,  מורה  היה  ויהושע  מלחמה, 
פסק  והוא  מפיו,  תורה  וקיבל  רבנו,  משה  של 
זאת  בכל  תורה,  מלימוד  לילה  אותו  שפטורים 
היתה תביעה עליו, אתמול ביטלתם תמיד והיום 
בעמק.  יהושע  וילן  מיד  תורה,  לימוד  ביטלתם 
רואים כמה חמור הענין של ביטול תורה, גם אם 
חושבים שעל פי ההלכה פטורים, צריך להשתדל 

יותר.

חובתינו להתחזק בימי 'בין הזמנים'
בימים האלה שיש רדיפה לצערנו של הישיבות, 
רדיפה של כל דבר שבקדושה, כמה שנתחזק יותר 
בלימוד תורה, מתוך יראת שמים, זה מה שישבית 
בחורי  את  לעורר  גם  וצריך  ומתנקם.  האויב  את 
הישיבות, שהולכים קצת להנפש צריכים לשמור על 
חזות של בחורי ישיבות, להתפלל עם מלבוש של בן 
ישיבה, צריכים לדעת שאנחנו צבא השם, צריכים 
להינפש  הולך  אדם  אם  גם  התורה,  ע"פ  להתנהג 
קצת, צריך לא לשכוח שהוא בן תורה, בן מלך, צריך 
שהוא  לפני  שעתיים  שעה  לפחות  בזמן,  להתפלל 

יוצא, לא לפרוק עול ח"ו להיראות כמו כולם.

לא לחקות את הרחוב
להתחזק,  צריכים  אנחנו  מאיתנו,  תובע  הקב"ה 
לתת דוגמא לאחרים, שיראו איך בן תורה מתנהג 
בבית בחוץ בכל מקום, זה קידוש השם! אבל אם 
נחקה את החילונים שברחוב, אפילו אם כל השנה 
אנחנו נלמד בשקידה, אין מקיפין על חילול השם, 
לומדים  המדרשות  בתי  בתוך  כולנו  היינו  אם 
אחד,  לאף  פה  פתחון  היה  לא  בשקידה  בחשק 
אבל כשאנחנו מנסים לחקות את צורת החופשות 

של החילונים, זה עלול ח"ו לעורר קיטרוג. 
בימים האלה, צריך להתחזק יותר בלימוד תורה, 
לנו,  יעזור  הקב"ה  זה  בזכות  שמים,  ביראת 
להשבית אויב ומתנקם, כבוד התורה יגדל, ונזכה 
ובזכות  כולנו בעז"ה להיות בני תורה אמיתיים, 

זה נוושע תשועת עולמים.

הגאון הגדול רבי מרדכי טולידאנו חתנו של מרן 
זיע"א וראש ישיבת משכן משה

הפסק של מרן זיע"א: למכור את בהכ"נ כדי להחזיק 
בני תורה!

בני  כבוד  הישיבות,  ראשי  ורבנן  מרנן  כבוד 
הזה  הכינוס  ומפנינים.  מפז  היקרים  הישיבות 
'תחזקנה ידיכם' הוא מימוש מאמר חז"ל שתורה 
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צריכה חיזוק בכל דור, ובפרט בימינו אנו, פעם 
זיע"א,  עובדיה  הרב  מרן  חמי  מור  אצל  ישבתי 
אם  והישיבות, אמרתי  התורה  חיזוק  על  ודיברו 
לא יהיה כסף לישיבות הרב ייצא בפסק שצריך 
בני  את  להחזיק  בשביל  הכנסת  בתי  את  למכור 
פשוט!  זה  ואמר:  מהכיסא  קם  הרב  התורה, 
הכנסת,  בית  בהלכות  בשו"ע,  מפורשת  הלכה 
תורה,  להחזיק  בשביל  כנסיות  בתי  מוכרים 
בשביל להחזיק בני ישיבות, ומרן הוסיף: כי כבר 
אמרו חז"ל אם ראית עיירות שנתלשות ממקומם 
בשביל שלא החזיקו שכר סופרים, בזה הרב גילה 
גם  הכנסת,  בית  גם  בתורה,  שיש  העוצמות  את 
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, גם בית המקדש, 
מוכרים בשביל להחזיק את התורה, החזקת תורה 
חלקכם  ואשרי  אשריכם  העולם.  של  החזקה  זו 
שאתם פועלים לחיזוק התורה, בפרט בימינו, שיש 
נוער מתדרדר, שיש הרבה פיתויים מבחוץ, ויש 
גם קשיים, רוצים להצר צעדם, ואתם מתכנסים, 

איש לרעהו יאמר חזק. 

החיזוק הכי גדול- חיזוק התורה! 
שאלתי את מרן הגאון חכם שלום כהן שליט"א 
הרב  אמר  דיינות,  או  בישיבה  ללמוד  עדיף  מה 
ברור שישיבה זה יותר טוב, כתוב "אלקים ניצב 
בעדת אל" בעדת הדיינים, אבל ישיבה זה תורה 
היום  אחד.  דבר  זה  הוא,  חד  וקוב"ה  וישראל 
הגדול  החיזוק  אבל  מקום,  בכל  חיזוק  צריכים 
בענין  להיזהר  צריך  הקדושה,  התורה  של  זה 
להיות  להם  אסור  הישיבות  כי  הישיבות,  של 
מושפעים משום דבר, ולא מפוליטיקה. נר לרגלנו 
דאז, מה  מאמר החזו"א, ששאל ראש הממשלה 
בישיבות, למה להצביע? אמר החזו"א:  מחנכים 
תורה,  בן  להיות  מחנכים  בישיבות  ושלום!  חס 
רק תורה! זה המקום של הישיבות. מורי ורבותי, 
בישיבות מלמדים  לנו דבר עצום,  גילה  החזו"א 

רק תורה ולא שום דבר אחר. 

ציפור הנפש של עם ישראל
עם  של  נפש  ציפור  הם  הקדושות  הישיבות 
שאת  ביתר  להמשיך  צריכה  והתורה  ישראל, 
וביתר עוז, צריכים ליצור את הקונצנזוס, שכולם 
יאהבו אותה, כולם ישמחו בה, והשמחה שיכולה 
להיות בתורה, כשמעלים על נס רק את התורה 

ולא דברים אחרים, ומחזקים את התורה.

ליהודים היתה אורה
אורה  היתה  "ליהודים  בו  שנאמר  הזה,  בחודש 
האור,  זה  שהתורה  למדרגה  הגיעו  ושמחה", 
כולם ראו שזה אור, ולכן לא כתוב ליהודים היה 
תורה ושבת ומילה, אלא דברו על תורה במושגים 
של 'אורה', למה, איך הגיעו למצב הזה, בתרגום 
שם הוא מתאר באורך את הפאר וההדר שלבש 
בתפילין  תפילין,  לו  היה  בראש  אבל  מרדכי, 
אסור שיהיה יהלומים, ולא שיהיה צבוע זהב, אין 
ציורים, רק קופסא שחורה, עם שין דלת יוד, שם 
של הקב"ה, וזה מה שנתן את כל היופי והיקרות 

שהיה בבגדים, כולם הבינו את הערך.

בני הישיבות בראש מעיינינו!
בראש  הישיבות  בחורי  את  שמים  כשאנחנו 
שמכל  אותם,  מייקרים  כשאנחנו  מעיינינו, 
הזהרורים שיש היום שמים את התפילין שבראש, 
ובערב  בראשנו,  נמצאים  התורה שהם  בני  אלה 
את  להמשיך  העמלים  אותם  כל  שכינסתם  הזה 
אחדים  לאותם  עוזרים  ואתם  בישיבות,  התורה 
כל  עם  צורות,  מיני  כל  עם  נושרים,  יהיו  שלא 
מיני אפשרויות, אשריכם ואשרי חלקכם, תחזקנה 

ידיכם.

הגאון הגדול רבי ציון כהן שליט"א ראש ישיבת 
פורת יוסף קטמון מלפנים

בזכות המסירות נפש זוכים להשראת שכינה

מורי ורבותי, חיזקו את ידי הפועלים בשטח הזה, 
צריך  לא  ודאי  ידיכם,  תחזקנה  כאן  אמרו  כבר 
עצום  דבר  זה  הרי  נפשות  להציל  לדבר,  הרבה 
מאד. אזכיר עוד נקודה, כשמשה רבנו אמר אני 
ה'  לו  אמר  לבד,  הזה  העם  את  לשאת  יכול  לא 
ידעת  אשר  ישראל  מזקני  איש  שבעים  לך  קח 
אותם  אומר,  רש"י  ושוטריו,  העם  זקני  הם  כי 
אותם  מכים  והיו  המצרים  שהעמידו  השוטרים 
עד שישראל לא עשו את כל המלאכה, הם מסרו 
את עצמם להציל את עם ישראל שלא יוכו הרבה, 
אותם השוטרים שידעת, הם יזכו שתשרה שכינה 
עליהם. רבותי, זה לא דבר פשוט, כל ישראל היו 
שם, ויכולים לקנאות בהם כמו קורח, משה רבינו 
ידעת!  אשר  אלה,  את  דוקא  למה  שבעים,  בחר 
אותם השוטרים שעמדו במסירות נפש במצרים 
הם זכו לקבל השראת שכינה ולהיות עזר למשה 

רבינו. 

ישלם ה' פעלכם ותהי משכרתכם שלמה
כתוב ברות שבועז אמר לה "ישלם ה' פעלך ותהי 
כפולים,  הדברים  לכאורה  שלמה",  משכורתך 
'פעלך', 'משכורתך', מה כאן שני העניינים? אלא 
עבודה,  של  תוצאה  הוא  'פעלך'  הוא,  הביאור 
את באת לחסות תחת כנפיו, ובגללך הרבה באו 
להתגייר ולחסות בנועם ה', זכית שהפעולה שלך 
משכורת  אבל  פעלך,  זהו  תוצאות,  הרבה  תביא 
זה דבר אחר, יש משכורת לפי שעות, לא משנה 
מה התוצאות על עצם העבודה משכורתך תהיה 

שלמה. 

שעובדים  לאלה  לכולם,  אומר  אני 
במסירות נפש הזאת, ישלם ה' פעלכם ותהי 
ישראל,  ה' אלקי  משכורתכם שלמה מאת 
תחזקנה ידיכם, ותמשיכו בעזרת ה' ותצליחו, 

וה' יצליח דרככם אמן.

תחזקנה ידיכם

5
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מחה ואושר אינם אורחים מוכרים ש
במשפחתו של בנימין. אביו שקוע 
אמו  מצוארו,  למעלה  בחובות 
שערי  עד  פעמים  כמה  כבר  הגיעה  החולנית 
מסתובבים  ואחיותיו  ואחיו  מינן,  בר  מוות 
קשים  חיים  של  במעגל  כרחם  בעל 

ועצובים...

המשפחה  התנחמה  החושך,  כל  בתוך 
של  'היהלום'  היה  בנימין  בבנימין, 
המשפחה ו'אורו' גירש הרבה מן החושך, 
על  קיבל  לחכמתו  הקודמת  ביראתו 
עצמו עול תורה בצורה מופלאה; בסיום 
הישיבה קטנה נבחן בנימין על רוב מסכת 

בבא מציעא במבחן סיכה!

להתייצבות  בנימין  הוזמן  הזמנים  בבין 
בירושלים,  הגיוס  בלשכת  ראשונה 
 - האהובה  גמרתו  את  עמו  נטל  בנימין 
בלי  היעודה,  בשעה  והגיע  מציעא,  בבא 

לחלום מה מצפה לו...

בנימין הוזמן לחדרה של הפקידה, שמהר 
מקצועית,  כפסיכולוגית  התגלתה  מאוד 
היא דיברה עם בנימין בחביבות מופלגת 
בעל  עמו  יורדת  כשהיא  ליצלן(  )רחמנא 
משפחתו.  בחיי  פרטים  לפרטי  כרחו 
סיפר  מנומס,  ומאד  עדין  בחור  בנימין, 
באומנות  חיילת,  כשאותה  וסיפר, 
אכזרית מושכת אותו בלשונו, להציג את 

משפחתו בצורה הכי אומללה ועלובה.

שכנוע'  ב'מסע  פתחה  היא  זה  בשלב 
העדינה  נפשו  על  אדירים  לחצים  שכלל 
'מילא  הסבירה,  היא  'תבין',  בנימין,  של 
מוצלחת,  במשפחה  נולד  היית  אם 
ללמוד",  לשבת  לך  "ממליצה  הייתי 
תעשה  שלך...  המשפחה  את  תראה  אבל 

מסלול מקוצר, חת-שתים אתה בחוץ עם 
בהוריך,  לתמוך  תוכל  מפרנס,  מקצוע 
חיים  לך  ויהיו  מבוססת,  משפחה  תקים 

מאושרים'!... )עפ"ל(.

רוצים  הם  מה  נפשו,  את  ידע  לא  בנימין 
ממנו, הוא ב"ה שקוע בעולמה של תורה 
ואין מאושר ממנו, הוא לא הצליח להבין 
מדוע הם רוצים לנתק אותו ממקור חייו?

בנימין  בכך,  הסתיים  לא  הלחצים  מסע 
הוציא  והוא  המפקד  עם  לשיחה  נקרא 
החולים  בבית  שבשהותו  הודאה  ממנו 
סנדויצ'ים  הכין  אמו,  של  אשפוזה  בעת 
בהתנדבות  כמובן  החולים,  בית  במטבח 
המפקד  בשביל  אבל  תמורה,  כל  וללא 
לבנימין  לשלול  מספקת  סיבה  זו  היתה 

את 'מעמד בן ישיבה', כי הוא... 'עובד'.

שבין  בתקופה  היה  בנימין  כאמור, 
היה  ולא  גדולה  לישיבה  קטנה  הישיבה 
וכן  לצדו  שיעמוד  הישיבה  מצד  מישהו 
להתמודד  נאלץ  הוא  המשפחה  מצד 
והוא  מעמדו  שהוסר  אחר  וכך,  לבדו. 
נתון בין איומי כלא ופיתויים חזקים, מול 
וללא כל  ולחצים פסיכולוגיים,  השפלות 
דוגמא  עתה  עד  שהיה  בנימין,  תמיכה,  
בכל  בתורה  שדבק  אמיתי,  עלייה  לבן 
רגילים,  לא  לגבהים  שהתרומם  כוחו, 

התפתה ונפל.

פאר  המשפחה,  גאוות  היקר,  בנימין 
המידות,  ואציל  הנפש  עדין  הישיבה, 
עטה על גופו את מדי הצבא המסואבים.

בן  המתמיד!  בנימין  מתפלץ!  הלב  אוי! 
אשפתות...  חובק  הבריאה!  נזר  תורה! 

מאיגרא רמה לבירא עמיקתא!!!

הגמרא
הקדושה
שנעזבה

ונשכחה...

היום  מר,  יום  מאותו  עברו  ומחצה  שנה 
בביקוריו  כיפה'  לחבוש  'משתדל  בנימין 
הנדירים בבית הוריו ההרוס, לגמרי!!!...

צבא הרשע גזל מעולם התורה עוד אחד 
באכזריות  עשק  ומההורים  בניו,  מטובי 

את טיפת הנחת האחרונה...

  

עולם,  לדורות  חרטו  ישראל  כשגדולי 
בביטוי החריף ביותר: "אשר כל באיה לא 
משל  לא  כפשוטו!  היא  הכוונה  ישובון", 
אותם  מאבד  ישראל  עם  מליצה!  ולא 
תורה,  של  בית  על  מדבר  ומי  לנצח!!! 
תורה  וחיי  בית,  שלום  יהודי,  חינוך 

ומצוות מאושרים!

לא  במשפחה  נולדת  אם  גם  יקר!  בחור 
מיוחדים  כוחות  לך  ניתנו  כי  דע!  הכי... 
לגדול ולפרוח במצב שלך, הקדוש ברוך 
הוא בחר בך, הוא סומך עליך! אתה לא 

תאכזב!

מכל  כמעט  אחת,  חשובה  נקודה  ועוד 
שהוא  'הודאה'  להוציא  אפשר  בחור 
את  מכיר  מתחיל  גייס  כל  פעם,  'עבד' 
התרגיל הפשוט הזה. אבל אתה, לא תתן 
להם צ'אנס, אל תדון אותו לכף זכות ואל 
בנחרצות  תודיע  כלום!  להצטדק,  תנסה 
שלא עבדת מעולם, ולא תתגייס לעולם! 
מה  ושכמותם  עמם  לדבר  עדיף  בכלל, 
שפחות. חייך ועתידך חשובים מכדי לתת 

להם להרוס לך אותם.
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הצבא  של  ונשנים  חוזרים  נסיונות  בעקבות 
יצאו  למחנינו,  זרות  רוחות  להחדיר  ומשתפי"ו, 
בערב  שליט"א  הישיבות  וראשי  התורה  גדולי 
להורי  קראו  בו  מיוחד  במכתב  האחרון  פורים 
ומחנכי תשב"ר לשמור על ילדי ישראל וטהרתם:

בפיתויים  העת  כל  מנסים  השלטון  "ראשי 
ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב 
את דרך התורה הקדושה וללכת להתגייס לצבא 
בתוקף  נאסרו  אשר  ואזרחי  לאומי  לשירות  או 
ע"י כל גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א"..."לקראת 
הילדים  את  להזהיר  יש   ... הבעל"ט  הפורים  ימי 
כדי  וכיו"ב  וחיילים  יתחפשו לשוטרים  הי"ו לבל 

לעודדם  יש  ואדרבא  ומהמונם.  מהם  להבדל 
להיות  שישאפו  כדי  וצדיקים  לחכמים  להתחפש 
בקדושה  שמים  וביראת  בתורה  גדולים  כמותם 

ובטהרה".
מכתבם של גדולי התורה שליט"א יצר הד עצום 
לתלמידים  המכתב  חילקו  אף  התורה  ובתלמודי 
להדמות  ולעודדם  תורה  לדעת  לציית  לחנכם 

לחכמים וצדיקים.
ברחובות הערים ניכרה ירידה ניכרת בתחפושות 

אלו.
"גדולים בתורה  כולנו לגדל צאצאינו  יה"ר שנזכה 

וביראת שמים בקדושה ובטהרה", אכי"ר.

אשר ישלטו היהודים

שלטונות הצבא מערימים קשיים וחותרים להגיע 
למעצר כמעט בכל מקרה של סיבוך, כמו למשל 
במקרה שהגיע לאחרונה; בחור ישיבה מקרית ספר 
מהצבא  מכתבים  קיבל  לא  כתובת  שינוי  שעקב 
אמרו  לצבא  וכשהתקשר  ארוכה,  תקופה  במשך 
ללשכת  וכשהגיע  מעמדו,  את  להסדיר  שיבא  לו 
הגיוס נעצר במקום ללא אומר ודברים! לאחרונה 
מגיע  הפניות  שקצב  כך  כדי  עד  הדברים  הגיעו 
לכדי מספר עצורים בשבוע! כשבמרבית המקרים 

מחלקת עצורים
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אדר תשע"ז
חנוך לנער על פי דרכו  

  

äùåã÷ äàéø÷  
ø"áùú éëðçîå éøåäì

    

  

הנה זכינו ואכשור דרא כאשר רבבות רבבות מילדי ישראל תנוקות

 

של בית רבן שוקדים 

על התורה ועל העבודה בתלמודי התורה בארץ הקודש 

ומתחנכים בדרך התורה ה

ושה דק

וכל שאיפתם לגדול בתורה ויראת שמים טהורה ולהמשיך דרכם בקודש בישיבות 

הקדושות ובכוללים בשקידה מרובה יומם ולילה וכמ"ש "שבתי בבית ה' כל ימי חיי"

.  

  

אך לצערנו ולחרפתנו ראשי 

השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח 

את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת ולהתגייס לצבא או לשירות 

לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף ע"י כל גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א.

  

  

ועל כן ב
ו

ודאי שחובה קדושה מוטלת על ההורים והמחנכים הי"ו להחדיר בליבות 

הילדים 

הטהורים כבר מקטנותם את ההשקפה הנכונה להתרחק הרחק כמטחווי קשת מכל 

אותם מקומות האסורים בבחינת "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה".

  

  

ועל של עתה באנו לקראת ימי הפורים הבעל"ט אשר 

נוהגים ילדי ישראל להתחפש, ובוודאי שיש לתחפושת 

השפעה רבה על נפש ה

ילדים ושאיפתם בחיים, וכדי 

לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו

.  

  

בוודאי שיש להזהיר את הילדים הי"ו

 
לבל יתחפשו 

  

לשוטרים וחיילים וכיו"ב כדי להבדל מהם ומהמונם

  
 

ואדרבה יש לעודדם להתחפש לחכמים וצדיקים כדי שישאפו

  
להיות כמותם 

גדולים בתורה וביראת שמים בקדושה ובטהרה.

  

 ויש

על ההורים והמחנכים 

להרבות בתפילות ובתחנונים על הצאצאים שיזכו להיות "אהבי ה' יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה' דבקים"

ויהי"ר  

שיזכו ההורים והמחנכים לראות רוב נחת דקדושה מבניהם ותלמידיהם, ויקויים בהם הפסוק "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בנייך"

  

  

וע"ז באנו על החתו
   éðãòá ïåòîù     ÷éôåè åäéìà      éáàöø ÷çöé     äëøá ÷çöé    ם

           

חבר מועצת חכמי התורה

                      

ראש ישיבת "באר יהודה" 

                       

רב קהילת תימן בני ברק

                   

ראש ישיבת "עטרת יצחק"

  

  

ïäë ïåéö    ïåòîù ïá äîìù    éæðëù á÷òé   ïäë ÷çöé    éçøé ïøäà     
 

ר"י "פורת יוסף"
                    

רב שכונת רמת דוד ב

ני ברק
             

  
    

מו"צ ורב שכונת בית ישראל

ר"י         
"אוהלי אברהם" 

        

רב ומו"צ שכונת מקור ברוך

  

 
קטמון מלפנים

             
             

             
             

             
             

             
             

                      

ורב שכונת שמואל הנביא 

  ÷éôåè ÷çöé    ì ìàøùé á÷òéåéñàâ   éãæé äéøà óñåé  
        

             
     

ראש ישיבת "באר יהודה"

 
             

        

ראש כולל כתר שלמה ומגיד מישרים 

             
 

     

ראש כולל תורה וחיים בני ברק

  

לקראת ימי הפורים יצאו גדולי התורה 
במכתב  שליט”א  הישיבות  וראשי 
“ובוודאי   | ולמחנכים  להורים  מיוחד 
על  רבה  השפעה  לתחפושת  שיש 
“יש   | בחיים”  ושאיפתם  הילדים  נפש 
להזהיר את הילדים הי”ו לבל יתחפשו 
ואדרבא  וכיו”ב,  וחיילים  לשוטרים 
לחכמים  להתחפש  לעודדם  יש 
וצדיקים כדי שישאפו להיות כמותם”

התורה  גדולי  יצאו  הפורים  ימי  לקראת 
מיוחד  במכתב  שליט”א  הישיבות  וראשי 
להורים ולמחנכים: “חנוך לנער על פי דרכו 
תשב”ר”,  ומחנכי  להורי  קדושה  קריאה   -
במכתבם המיוחד מזהירים הרבנים שליט”א 
על הסכנה האורבת לפתחנו, כאשר “ראשי 
ובאיומים  השלטון מנסים כל העת בפיתויים 
להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את 
דרך התורה הקדושה וללכת להתגייס לצבא 
או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף 

ע”י כל גדולי ישראל זיע”א ויבלחט”א”
על  מוטלת  קדושה  שחובה  בוודאי  כן  “ועל 
בלבות  להחדיר  הי”ו  והמחנכים  ההורים 
את  מקטנותם  כבר  הטהורים  הילדים 
כמטחווי  הרחק  להתרחק  הנכונה  ההשקפה 
קשת מכל אותם מקומות האסורים, בבחינת 
“חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור 

ממנה”.
“ועל של עתה  ומוסיפים הרבנים שליט”א: 
אשר  הבעל”ט  הפורים  ימי  לקראת  באנו 
ובוודאי  להתחפש,  ישראל  ילדי  נוהגים 
נפש  על  רבה  השפעה  לתחפושת  שיש 
לחנכם  וכדי  בחיים,  ושאיפתם  הילדים 
בוודאי  לו  והדומה  הכיעור  מן  להתרחק 
הילדים  את  להזהיר  שיש 
לשוטרים  יתחפשו  לבל  הי”ו 
וחיילים וכיו”ב כדי להבדל מהם 
לעודדם  יש  ואדרבא  ומהמונם. 
להתחפש לחכמים וצדיקים כדי 
גדולים  כמותם  להיות  שישאפו 

בתורה וביראת שמים בקדושה ובטהרה”.

ורצוי  מותר  האם  בפורים,  תחפושות  בענין  דיומא  בענינא  נשאלתי 
להתחפש ולחפש את הילדים בפורים בתחפושת שאינה ראויה מבחינה 

חינוכית, כגון לשוטר או לחייל או לבחורים נושרים וכדומה.

והאם כיון שביום פורים מתחפשים לכל מיני דמויות אפילו של שונאי 
ישראל כגון ערבי מוסלמי וכדו’ ורגילים להתחפש להם גם כדי לגנותם, 
לעתיד  שעלולה  דוגמא  לילדינו  לתת  וראוי  רצוי  זה  אין  שמא  או 

להשפיע עליהם מבחינה רוחנית שלילית ח”ו.

לאחר שהאריך לדון בדברי הפוסקים כתב הגאון שליט”א:

להרמ”א  יודו  ומר”ן  הרמב”ם  ואף  בזה,  איסור  חשש  אין  “ולכאורה 
להתיר, אך כשנתבונן היטיב נראה שזה אינו אלא להיפך, ואף הרמ”א 
לגבר  ואשה  לאשה  גבר  של  לבוש  דשאני  זאת,  יאסרו  מינץ  ומהר”י 
שאינו אלא ליום פורים לבדו ואין חשש שמא ימשך ממנו איסור בשאר 
ימות השנה, שבודאי מה לו וללבוש הזה במשך השנה, וכן לבוש של 
ערבי או מוסלמי וכיו”ב, אין בו חשש שמא ימשך מזה תקלה לעתיד 
ואינו אלא ליומו, ובכה”ג כיון שעושים כן לשמחת פורים שרי לדעתם.

משא”כ בלבוש של שוטר וחייל שכידוע דרכינו היא דרך התורה ללמוד 
שיגדלו  הוא  והילדים  הנוער  חינוך  ועיקר  ולעשות,  לשמור  וללמד 
כל  שאיפת  וזו  אומנותם,  תהיה  ותורתם  בלבד  שמים  ויראת  בתורה 
והילדים  במחננו  הטשטושים  שרבו  כהיום  ובפרט  מחנך,  וכל  הורה 
רכים ואינם יודעים מה עיקר ומה טפל, וישנם הרבה אנשים שמטרתם 
לזנב הנחשלים שבתוכינו ללכת לצבא וכדו’ ואורבים להם והתוצאות 
מי ישורן, וכבר ראינו בעינינו איך ההולכים לשם אפילו באונס אינם 
חוזרים כמו שהיו, ונחשפים למראות איומות ונוראות ומה יעשה הבן 
ולא יחטא, ולכן יצאו כל גדולי ישראל מבלי יוצא מן הכלל נגד שירות 

צבאי ורק להיות בישיבות הקדושות בלבד.

יודע להבחין בין תכלת לקלא  ואם בגיל רך וצעיר שעדיין אין הנער 
אילן, ואינו יודע את ההבדל המהותי בין לומדי וחובשי בית המדרש 
יתחפשו  ואם  למיניהם,  סיבות  מיני  מכל  משם  שפרשו  אלו  לבין 
בתחפושות הנ”ל הלא יש חשש סביר שלבוש זה ישפיע עליהם לעתיד.

ודבר ידוע הוא שלפי מה שהאדם מתחפש בפורים אנו יכולים לדעת 
את מחשבתו ודרכו האמיתית במשך כל השנה, ונהפוך הוא, פורים הוא 
הדבר שמגלה מה שמסתיר במשך השנה בתחפושת של בן תורה וצדיק, 
אך באמת בהתנהגותו בפורים נודע דרכו בפנים במשך השנה, ודבר זה 
ידוע לכל מי שיש לו יד ורגל בחינוך והוראה, ולכן לבוש זה המחנך את 
הנער והילד להיות מזוהה עם לובשו - ומכאן המרחק קצר ח”ו ליפול 

ביום פקודה כשיצטרך לעמוד איתן כצור לפני כל מפתה ונוגש.

הראויות  בתחפושות  רק  בפורים  להתחפש  שאין  ברור  נראה  ולכן 
ישראל  גדולי  של  תחפושות  שאיפותיהם,  ואת  בעליהן  את  ומכבדות 
כגון גאון עוזינו הראשון לציון זיע”א, וכגון הגאון ר’ אלעזר מנחם שך 
נפשו  על  תקרין  החיצונית  שהתחפושת  ישראל,  גדולי  ושאר  זיע”א, 
הפנימית ותכניס בתוכו שאיפה לגדלות בתורה ותהיה לו לעתיד לאור, 

ומן התחפושת יושפע עליו קדושת התורה ולהיות כמותם.

ומחנך לשמור מכל משמר את פך השמן  וזה מסר חשוב לכל הורה 
הטהור לבל יכוסה בכלי חרס מסוכן ודי בזה למי שמבין.

זצ”ל,  צדקה  יהודה  רבינו  מו”ר  הישיבה  ראש  מרן  הגאון  ביאר  וכבר 
בספרו קול יהודה, את דברי רבותינו עה”פ: “ליהודים היתה אורה” - זו 
תורה, שמדוע לא כתוב “ליהודים היתה תורה” ולמה כתוב אורה ונפרש 
זו תורה, וכן מהו “היתה” לשון עבר, הי”ל לומר “נהיתה” שהיא לשון 

הווה ועתיד.

ופירש הרב, שבאמת גם קודם הנס היו לומדים תורה רק לא הבינו ולא 
תלמוד  זו   - הושיבני”  ש”במחשכים  וחשבו  אורה,  היא  שהתורה  ראו 
בבל, שהכל חשוך וישן ואינו מתאים לדורינו אנו – ‘דור האור והחופש’, 
אך לאחר הנס הגדול, בראותם יחד תכלת מרדכי, הבינו שאותה תורה 
שהיתה להם מקודם היא האורה האמיתית המזהירה באור יקרות, וזהו 
ליהודים “היתה” אותה תורה “אורה” שהיא האור האמיתי לכל יושבי 

תבל.

ויה”ר שיבינו תועים בינה והקב”ה יעזרנו על דבר כבוד שמו להרבות 
יכלו  ותומכיהם  התורה  שונאי  מחשבות  וכל  וליראה,  לתורה  חיילים 

מהרה והדור קבלוה בימי אחשורוש אמן ואמן.

האם מותר להתחפש בפורים 
לחייל או שוטר או לא
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אגף סיוע אגף ההסברה

הורים  הטלפוני  המוקד  אל  פנו  שבט  בחודש 
דרכי  ולקבלת  לייעוץ  לשאלות,  רבים  ובחורים 
התמודדות אל מול פיתויי ואיומי הצבא ומשת”פיו.

רב  בקשב  יום  מידי  נענות  טלפון  שיחות  עשרות 
לכל  מיידי  מענה  הנותנים  האיגוד,  רבני  ידי  על 
שאלה או בעיה המתעוררת מול רשויות הצבא, כך 
גם האיגוד זוכה לעמוד לימין ראשי ישיבות, ראשי 
עזרה  בבקשת  הפונים  ורבנים,  רמי”ם  כוללים, 
עבור תלמידיהם, או בבעיות שהתעוררו בהנפקת 

דיחויים על ידי מוסדותיהם. 
מתוך כל הפונים הרבים, נפתחו בחודש זה )נכון 
של  חדשים  תיקים   136 השורות(  כתיבת  לשעת 
עם  בפועל  שהסתבכו  יקרים  ואברכים  בחורים 
פתיחת  הצריך  בעניינם  והטיפול  הצבא,  רשויות 
ומעקב,  טיפול  להמשך  האיגוד  במשרדי  תיק 
להבטיח את השלמת סידור עניינם על הצד הטוב 

ביותר.

התורה  בני  לאיגוד  המגיעות  רבות  פניות 
בקרב  רבה  מבוכה  על  מלמדות  הספרדים, 
הם  בהם  חמורים  ומכשולות  הישיבות,  בני 
נתקלים בלשכות הגיוס. לאחר שרבני האיגוד 
בני  בקרב  כי  מתברר  הקורה,  לעובי  נכנסו 
התשחורת הצעירים שורר חוסר ידע בסיסי, 

הגורם לבעיות מהותיות בענין זה.
איגוד בני התורה הספרדים האמון על הדאגה 
יפלו חלילה  לבל  בני הישיבות  לשלומם של 
הדרכה  כינוסי  לקיים  החל  השמד,  לזרועות 
הרצאות  ניתנות  בהם  הישיבות,  בני  לכלל 
האורבת  הסכנה  גודל  על  הכנה  ושיחות 
ועל  בכלל,  הצבא  גייסי  מכל  הישיבות  לבני 
ציידים  אותם  שנוקטים  השונות  התחבולות 

בלשכות הגיוס בפרט. 
יש לקוות שבחורים המודעים לגודל הסכנה 
אותם  של  המרושעות  ולתחבולותיהם 
המוקשים  כל  את  בשלום  יצלחו  הגייסים 
הגיוס,  בלשכת  ושעל  צעד  כל  על  הטמונים 
וינצלו מן הרשת אשר פורסים שם לרגליהם.

עם השקת פרויקט הכינוסים המיוחד, החלו 
להגיע פניות רבות מרבני הישיבות הקדושות 
ושיחות  כינוסים  אצלם  לארגן  בבקשה 
כינוסים  התקיימו  כבר  עתה  ועד  הדרכה, 

שכאלו במבחר ישיבות חשובות.
בישיבות הגדולות ההרצאות מיועדות לכלל 
בחורי הישיבה ובישיבות קטנות לבני שיעור 

ג’ בלבד.
פעמים רבות ובהתאם לאפשרויות, משתתפים 
ובדבריהם  מפורסמים,  רבנים  בכינוסים 
תורה  לאהבת  הלבבות  להלהיב  מפליאים 
ויראת שמים, ובחומר איסור עזיבת מקור מים 

חיים לחצוב בורות נשברים.
של  הטלפוני  במוקד  כינוס  להזמין  ניתן 

האיגוד שלוחה 8.
הזמנות יתקבלו אך ורק ע”י הנהלת הישיבה או 

בשליחותה!

"אשריך 
אשריך

שנתפסת 
על דברי 

תורה 
ושכרך 

רב ועצום"!

שבט התשע”ה

לכבוד הבחור החשוב! ......... שליט”א

אחרי שאלת שלומך

וכמו שכתוב אהבתי  אוהבו  יקר!  שכל אדם מישראל הקב”ה  בחור  דע 
טמון  זו  ואהבה  מישראל,  אדם  כל  עם  מדבר  זה  ופסוק  ה’,  אמר  אתכם 
בה דאגה לכל מה שאדם מישראל צריך וכמו כן השגחה ושמירה פרטית 
על כל אדם, והקב”ה שמח בזמן שמחתו וכן כאשר הוא בצער גם הקב”ה 
כביכול מצטער עמו, נמצא שע”י הנהגה זו האדם מישראל תמיד הקב”ה 
אתו, וע”ז אמר דוד המלך בתהלים שויתי ה’ לנגדי תמיד וגו’ ומסיים לכן 
שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח והכוונה שאחרי שנודע – שכך 
המצב שהקב”ה הוא כל הזמן נמצא אתו – מתמלא הלב שמחה, ויגל כבודו 

ובשרו ישכון לבטח.

וגם אתה בחור יקר! תדע שהקב”ה שומר אותך ודואג לך ומשגיח עליך, ובע”ה 
כמו שיוסף הצדיק שהיה במאסר הקב”ה הוציא אותו משם גם אתה הקב”ה 
יוציא אותך מבית האסורין, ותשוב לשקוד על התורה. ובמצב שאתה עכשיו 
תדע שכל מצוה שתעשה, תעשה בשמחה, וכל זמן שתלמד תלמד בשמחה 
לאור האמור, ושכרך יהי’ הרבה מאד. ובע”ה תזכה לישועה בקרוב ממש.

המצפה לשחרורך.

יצחק כהן

בס”ד ז’ שבט ע”ה

כל דברי הגאון שליט”א נכונים ואמיתיים וכולנו מצטרפים לעודד ולחזק 
אותך ולה’ הישועה בקרוב. יוסף ליברמן.

בס”ד למעלת היקר ................ הי”ו

אשריך אשריך שנתפסת על דברי תורה ושכרך רב ועצום ואל תירא ואל 
יגדל  ואדרבה  ואדרבה  ועיקר  כלל  להם  תחוש  אל  המבזים  וכל  תיחת. 

וישגא שכרך ומעלך ?? כה לחי??    

יעקב חיים סופר 

מצטרף להנ”ל חזק ואמץ לעבוי”ת וה’ יזכינו לגאולה שלמה משה צדקה

מכתב לבן ישיבה שהושלך לכלא, ]כן, כאן בישראל[ ב’עוון’ רצונו להישאר יהודי כשר, 
ורב שכונת שמואל  ישיבת “אהלי אברהם”  יצחק כהן שליט”א, ראש  מאת הגאון רבי 
שומרי  “כולל  ישיבת  ראש  שליט”א,  ליברמן  יוסף  רבי  הגאון  הרבנים:  ועמו  הנביא, 
סופר שליט”א,  חיים  יעקב  רבי  הגאון  הישיבה,  בן  מגוריו של  ורב בשכונת  החומות” 
יוסף”. “פורת  ישיבת  ראש  שליט”א,  צדקה  רבי משה  והגאון  החיים,  כף  ישיבת  ראש 

קול ה’ בהדר - כינוסי עולם הישיבות

הג”ר משה צדקה שליט”א 

הג”ר יעקב חיים סופר שליט”א

אחרי  ארבע  בשעה  הבית,  את  עזב  לפגשו  רוצה 
ראש  ממנו  ויצא  הבית,  ליד  שרד  רכב  עצר  צהרים 
הממשלה הראשון ב.ג. שר”י, שבא להפגש עם הרב, 
וכמובן לא מצאו בביתו, לשאלת בני המשפחה נענה 
וכשהתייאש  בוש  עד  לו  המתין  בבית,  אינו  שהרב 
הלך, לאחר כמה ימים הופיע שוב, הפעם הרב חיכה 
הראשי  הרב  להיות  לו  מציע  ב.ג.  כאשר  בביתו,  לו 
‘הקמתם מדינה כדי  למדינה. הרב ענה לו בתקיפות: 
להרוס את היהדות, ואם אהיה רב ראשי לא תשמעו לי, 

לכן איני רוצה להיות שותף עמכם’.

דגש מיוחד שם רבינו במאבק על גיוס בנות, באותו 
הנוראה  את הסכנה  הפנימו  לא  רבים מהציבור  זמן 
כבודו  ורבינו לא חס על  שיש אפי’ בשירות לאומי, 
בעיירות  רגליו  את  וכיתת  המבוגר,  גילו  ועל 
ובמושבים יחד עם מקורבו הרב עמרם צוברי, ועבר 
בדבר  שיש  ולהוריהן  לבנות  להסביר  לבית  מבית 
איסור חמור של “יהרג ואל יעבור”, ואכן זכה והשיב 

רבים מעוון.

נער חילוני שלמד בתיכון, חשקה נפשו בתורה וזכה 
למד  לא  שעדיין  מכיון  אך  שלמה,  בתשובה  לשוב 
דיחוי  להשיג  אפשרות  כל  לו  היתה  לא  בישיבה 
יוסף  פורת  מישיבת  לבחור  פנה  לו  בצר  מהצבא, 
רבות  רבינו  על  הבחור ששמע  מצבו.  על  לו  וסיפר 
ליהוד  עמו  לבוא  לו  הציע  שרעבי,  מרדכי  מהרב 

לרבינו שנודע ברבים בכח ישועותיו ומופתיו.

כאשר הגיעו למקום, רבינו חש שלא בטוב ולא נתנו 

ופרישא,  קדישא  חסידא  ומגדול,  מעוז  הגדול,  הרב 
זרח  זצוקללה”ה,  סינואני  חיים  רבי  מקודש  ראב”ד 
התבלט  מילדותו  כבר  בתימן,  תרנ”ח  בשנת  אורו 
הבנה  מהירה,  בתפיסה  הייחודיים,  בכישרונותיו 
ישרה וזכרון נדיר, כך קנה שליטה ללא מצרים בכל 

מכמני תורה.

בהיותו בגיל 17 בלבד)!( קיבל סמיכת חכמים ונכנס 
ללא  בה  שלט  מהרה  שעד  הח”ן,  תורת  ללימוד 
מצרים, בשנת תרע”ט התמנה לראב”ד בעיר סינואן. 
רבי  הגאון הצדיק המקובל  עם  לו  היה  מיוחד  קשר 
מרדכי שרעבי זצ”ל, שהחשיבו לאחד מל”ו צדיקים. 

בספר “דרך צדיקים” שיצא לזכרו, מסופר באריכות 
רבה על התלאות הרבות שפקדו אותו בעלותו ארצה 
ע”י  שהוקם  חאשד,  במחנה  בפרט  תש”ח,  בשנת 
שליחי הציונות, שרמסו בכח הזרוע ובצורה נוראית 
ונלחם בכל  יהדות, הרב שעמד בפרץ  כל שמץ של 
כוחו נגד השמד שחוללו הציונים, נפל קרבן לידיהם 
בתנאים  בכלא  הושיבוהו  ואף  הרחמים  חסרות 

מחפירים, כמתואר שם באריכות.

יהוד, שם  בעיר  הגיע לארץ קבע את מושבו  כאשר 
לבקשת  בתוקף  סירב  אמנם  רבה,  בשמחה  התקבל 
התושבים לכהן כרב העיר, משום שלא רצה להיות 

‘רב מטעם’.

יתירה מזו, סיפרו לנו בני משפחה, שביום מן הימים, 
לבני  הודיע  הקודש,  רוח  כבעל  שנודע  חיים,  רבי 
משפחתו שהיום יבוא לבקרו זקן כסיל, וכיון שאינו 

להכניסם, הבחורים לא ויתרו והפצירו שוב ושוב, עד 
אשר רבינו בעצמו יצא החוצה לשאול מה בקשתם. 
עקב  לגייסו  מבקשים  שהשלטונות  לו  סיפר  הבחור 
בפחד  לרבינו  ואמר  לעשות,  מה  יודע  ואינו  עברו 
חיים  אורח  על  שם  לשמור  אפשרי  בלתי  ‘זה  ורעדה: 
פני  נהרו  לחטוא’?,  ולא  שם  להיות  אוכל  כיצד  חרדי, 
שם  הממונים  בעז”ה  תדאג  ‘אל  לבחור  ואמר  רבנו 
ישכחו את עברך’, וכך היה, הבחור הגיע לשם וקיבל 

את הדיחוי כבחור רגיל.

יה”ר וזכותו תגן עלינו ועל כל בחורי ישראל להנצל 
לישב  ויזכו  וצוקה,  צרה  ומכל  ועקתא  גזירה  מכל 

תמיד בנחת באהלה של תורה. אמן.

הגאון הקדוש המקובל רבי חיים סינואני זצ”ל ליום ההילולא ז”ך אדר

בכל שאלה / בעיה מול הצבא 
פנה מיד למוקד הסיוע

הג”ר יוסף ליברמן שליט”א

הג”ר יצחק כהן שליט”א 
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מדברי קודשו של הגאון הגדול סבא דמשפטים 
רבי שלום משאש זצוק"ל - רבה של ירושלים לקראת יום פקידת שנתו י' ניסן 

לשלוח את הבנים לישיבות!
בניו לישיבה בזמן.  "כל אחד צריך להוליך את 
אם  לכאן,  או  לכאן  או  בתיכון  עומדים  כאשר 
יוליך אותו לא לישיבה הוא מאבד אותו לגמרי, 
בפרט בעוונות הרבים הבית ספר של היום, בית 
 , ספר ממלכתי חילוני, בית ספר ממלכתי דתי 
הם מערערים על הישיבות! אם גם הישיבות ילכו 
לצבא, בעוונות הרבים לא יישאר בידינו כלום. 
"עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים", עומדות 
היו רגלנו איתן במלחמה בזכות שעריך ירושלים, 
שערים המצוינים בהלכה, הם הישיבות, אם ילכו 

הישיבות, מה נשאר"?!

איך התקיים הצבא לפי התורה
כשהייתי  אחת,  פעם  סיפור,  לכם  אספר  "אני 
שמאלני  כנסת  חבר  איזה  והגיע  שלי,  בלשכה 
גדול, והיו מדברים על הישיבות, צריכים ללכת 
ואותו  זה,  כנגד  בחוזק  עמדתי  אני  וכו',  לצבא 
אחד אמר בפני הנוכחים, אה, הרב הזה קיצוני, 
אמרתי לו למה אני קיצוני, מה עשיתי? אמר לי, 
אני אשאל אותך שאלה, אמרתי לו טוב תשאל 
שלנו  התשובות  כל  אבל  שתרצה,  מה  אותי 
 - מן התורה, אם אתה מקבל עליך את התורה 
אני  טוב,  לי  אמר  תלך.   - לא  אם  אותי,  תשאל 
וכל  הבנים  כל  היהודים,  כל  היו  אם  אשאל: 

יעשה מלחמה?  מי  לישיבה,  הולכים  הבחורים, 
אמרתי לו שאלה גדולה שאלת, אבל אני אשיבך 
מן התורה: נתחיל ממשה רבנו, בימי משה רבנו 
היו הולכים למלחמה, "ויאמרו אל משה עבדיך 
נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו ולא 
חוזרים   - מאה  הולכים  היו  איש",  ממנו  נפקד 

מאה, אלף – אלף. 
אמרתי לו אתם הגעתם לזה? עם כל האומנות 
שלכם ועם התותחים שלכם הגעתם לזה? נמשיך 
מלחמה  עשה  נון  בן  יהושע  נון,  בן  יהושע  עם 
עם אחד ושלשים מלכים, אחד ושלשים מלחמות 
עשה, ובכולם נצח, רק פעם אחת לא נצח, בימי 
שם,  היו  ישראל  כל  החרם,  מן  אכל  עכן  עכן. 
עשו  לא  או  נרפים  שישראל  יהושע  אמר  מה 
ככה? לא, יהושע אמר 'חטא ישראל'! אין שום 
'חטא  רק  אחר,  דבר  שום  לדעתו  בא  לא  דבר, 
ישראל', מי שחטא שיבוא, לא בא שום אחד, הוא 
עשה גורל על פי ה', התחיל בשבטים, אחר כך 
על  גורל  עשה  משפחה,  שלקח  עד  במשפחות, 
קרא  עכן,  על  הגורל  ויפול  במשפחה,  האנשים 
לו יהושע בן נון אמר לו תאמר את האמת, אני 
ואתה נעשה גורל, או יפול בך או בי, אמר לו לא 
טוב, איים עליו, אמר לו תדע שהגורל נעשה על 
ה' לכן צריך אתה לומר האמת, לחץ אותו,  פי 
רגמו  עשו,  מה  עשיתי,  וכזאת  כזאת  לו  ואמר 

אותו באבנים ומת, וחזרו להיות מנצחים תמיד 
כבתחילה. האם אתם הגעתם לזה"? 

ה' ילחם לכם
"מה אומר הכתוב: "כי תצא למלחמה", לא היו 
מי  אבל  נלחמים,  כאילו  יוצאים  רק  נלחמים, 
נלחם, "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", "לא בחיל 
ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'", הקב"ה נלחם 
כולם  התלמידים  כל  היו  אם  לו,  אמרתי  להם! 
בישיבות, מי ילך לצבא? התשובה היא הרב שך, 
והרב עובדיה יוסף, ועוד רבנים ואני, נעשה סידור 
תצא  "כי  לא!  נלחמים?  אנחנו  למלחמה,  שנצא 

למלחמה" אנחנו נצא והקב"ה עוזר".
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מדובר בנסיונות התנכלות אף על דברים שוליים 
ופעוטים. 

למחלקה  במקביל  פועלת  עצורים  מחלקת 
מעצר,  על  פניה  כשמתקבלת  מיד  המשפטית, 
ונכנסות  חירום'  ל'נוהל  המחלקות  עוברות 
המשפטית  המחלקה  אינטנסיבית,  לפעילות 
נסיון  בעלי  מקצועיים  ועו"ד  משפטנים  מעסיקה 
מופעל  במקביל  הקורה.  לעובי  הנכנסים  רב, 
לעצור  להעביר  וסיוע,  תמיכה  של  שלם  מערך 

בעיקר  לו,  מה שדרוש  כל  הכלא  בית  תוככי  אל 
העצורים  רוח  לחיזוק  מתנדבים  עו”ד  ביקורי 
בבית  שהותם  על  להקל  האפשרויות  ולבירור 
בהוצאות  כרוכה  זו  פעילת  האפשר,  ככל  הכלא 

גבוהות במיוחד!
החזקת  במצות  וזכה  עצור'  'תיק  עצמך  על  קבל 
תורה ופדיון שבויים! חייג עכשיו: 02-650-74-94 

שלוחה 6.
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גייסי הצבא 
מנצלים את 

ימי בין הזמנים 
לנסות לפתות 

ולהפיל בחורים 
ברשתם, 

שימו לב לא 
ליפול בפח!

בהם  רבים,  ישיבות  בני  מצויים  בהם  במקומות  אהלים  נפרסים  הזמנים  בין  מידי 
מחולקים שתיה חמה וקרה, ומוצעים משחקים שונים ללא תשלום, כשמטרתם ברורה 
וכפי הידוע מהעבר: שבאהלים שוטטו חיילים )ובחלק אף חיילות...( או ‘גייסים’ בלבוש 
אזרחי שהאירו פנים למבקרים ושוחחו עמם על שאיפתם בחיים, על ענייני פרנסה 

וכדומה.. וב’דרך אגב’ הציעו בפניהם מסלולי צבא ה’מתאימים במיוחד’ לחרדים...
כמו כן ישנה תופעה של קייטנות הנערכות בריכוזים החרדים הכוללות מופעים של 
לילדים  נותנים  ואף  משטרתיות,  פעולות  הטהורים  ילדים  בפני  שמציגים  שוטרים 
להתאמן ברובי צבע, והכל במטרה להלהיב את הרגש והדמיון הילדותי הרך במושגים 

המשטרתי  להווי  ולהרגילם  ידי,  ועוצם  כוחי  של 
והצבאי.

דבר נוסף המצריך משנה זהירות: ‘קורסים ללימוד 
של  הפעילות  להאדרת  המכוונים  ראשונה’  עזרה 
נאסר  אשר  הלאומי,  והשירות  הבטחון  ארגוני 
ישנם  שליט”א.  ישראל  גדולי  כל  ידי  על  בתוקף 
אלו  בקורסים  השתתפותם  בעקבות  אשר  לצערנו 

כבר עזבו את הישיבה ונפלו למקומות אסורים.
ומכאן אנו קוראים לבחורי החמד היקרים תן לחכם 
ויחכם עוד. בדקו בשבע עיניים כל מקום או אדם 
יודעים  אינכם  אם  גורם  לאף  תתפתו  אל  חשוד! 
בברור מהי כוונתו, זכרו: “טובתן של רשעים רעה 

היא אצל צדיקים”
בברכת “וקווי ה’ יחליפו כח”. 

הטיבה ה' לטובים

לרפואה שלימה:
הרב ראובן שלום בן סול שולמית  |  יוסף בן שושנה  |  מרדכי בן שרה  |  הרב יהודה בן טובה

לתרומות ולמסירת שמות חייג כעת

גם בחודש זה עמד האיגוד לימין כ 150 בחורים ואברכים 
שלא יפלו לזרועות איומי ופיתויי הצבא 

עשה נא למענם והשתתף בתרומה קבועה של 50 ₪ לחודש 
ותזכה לתפילה הקבועה מידי ערב ראש חודש על קבריהם של קדושי עליון 

סידנא בבא סאלי זיע"א ומרן גאון עוזינו רבי עובדיה יוסף זיע"א 
על כל תורמי האיגוד ובני משפחותיהם

ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי, 
י  ָאְבַדן מֹוַלְדִתּ ְבּ

בימים בהם הקציבואל תתעלם
שלטונות הצבא
ר ַכּ ֶרת ֲאָלִפים ִכּ ֲעֶשׂ
י ֵשׂ ֶסף ַעל ְיֵדי עֹ ֶכּ
ָלאָכה להעביר על ַהְמּ
דת את בני היהדות
הנאמנה

זו ההזדמנות שלך לעמוד לימין 
אחיך שלא יאבד ולעזור לבחורי 
ם  ֵהל ְוַלֲעמֹד ַעל ַנְפשָׁ ישראל ְלִהקָּ
להנצל ממבקשי רעתם בימי הפורים 
טול לך חלק במפעל ההצלה הגדול 
הזה ותרום לאחד מפעולות ההצלה

1,000 ₪
עלות יום 

ממוצע 
₪ 2,000באגף הסיוע 

עלות תמיכה 
וסיוע לעצור 

3,500 ₪
עלות תיק 

משפטי 
₪ 9,000סטנדרטי 

עלות תיק 
משפטי 

מורכב כ- 

250 ₪
עלות הוצאת 

1,000 גליונות 
₪ 500זעקה ממזרח 

עלות כינוס 
הדרכה לבחורי

ישיבות 

1,000₪
עלות הפצת גליון 

זעקה ממזרח 
בעשר ערים 

₪ 5,000ברחבי הארץ 
עלות כינוס 

הסברה מרכזי
 / בהשתתפות 

גדולי תורה 

ָפָניו ׁש ִמְלּ ן לֹו ּוְלַבֵקּ ֶל ְלִהְתַחֶנּ ָלבֹוא ֶאל ַהֶמּ
כל התורמים יזכו לתפילת שלוחי האיגוד בעצם ימי הפורים 
הקדושים המסוגלים לישועה על קברו של ליבן של ישראל 
מרנא הגאון רבי עובדיה יוסף זיע"א ועל קברו של סידנא 

בבא סאלי רבי ישראל אבוחצירא זיע"א

לתרומות ולמסירת שמות לתפילה חייגו עכשיו 

ניתן לתרום בעמדות ההתרמה הדיגטליות 'קהילות' או 'נדרים פלוס' הקיימות בכניסה לבתי הכנסת עבור "איגוד בני התורה הספרדים". תזכו למצוות. 

שלוחה 6 

אגף הסיוע

אגף ההסברה

תרמו בעמדות

ניתן לתרום בכרטיס אשראי בעמדות ההתרמה הדיגיטליות של קהילות ונדרים פלוס

המעוניין לארגן 
כינוסי הסברה 

באיזור מגוריו יפנה 
למוקד הטלפוני

 02-650-74-94 
שלוחה 8

זהירות גייסים בדרך!

 "כל ה'נחת' הזו, מקורס תמים של עזרה ראשונה בבין הזמנים"
ובדרכי  ישיבה לצבא, בתחבולות  וגרורותיו מנסים להפיל בחורי  הצבא 
מרמה, ע"י מסווה תמים של קורסים ותכניות שונות. מי שאינו מודע מה 
ומי עומד מאחורי הדברים, לא מעלה בדעתו כי בעצם זוהי מלכודת מוות 
רוחנית. נקווה שבעז"ה הדוגמאות שלפנינו יפקחו עינים, להבין את גודל 

הזהירות הנדרשת.

מבני  א. שליט"א  יעקב  הרב  למערכת  הביא  דלהלן  הכואב  הסיפור  את 
ברק.

לצורך  יקרים  יהודים  שני  בביתי  "היו 
בניו  על  לספר  הפסיק  לא  האחד  מסוים. 
הלומדים בישיבות מעולות, לומדים מאד טוב 
לדבר  מיעט  השני  ואילו  ב"ה,  חיל  ועושים 
והיה נראה קצת מדוכדך, וכשסיפר על בנו 

הבנתי את הסיבה".

אחד  היה  'בני  בכאב:  סיפר  הוא  כך 
למד   ---- בישיבת  ביותר  הטובים  הבחורים 
למרבה  אבל  נחת,  לנו  עשה  וממש  מצויין 
הצער, יום אחד הוא פשוט עזב את הישיבה 
ישמור'.  ה'  לצבא,  ללכת  מתכונן  והוא 
מובחר  ישיבה  שבחור  יתכן  איך  לשאלתי 
ששמעתי  )וכפי  לצבא?  עד  מגיע  בנו  כמו 
לאחר מכן גם מרבותיו וחבריו, אכן מדובר 
השיב:  בישיבה(.   ביותר  מהטובים  בבחור 
'הבן שלי ראה מודעות שפורסמו על קורס 
עזרה ראשונה מטעם מד"א ובשיתוף עיריית 
הוא  אם  יודע  לא  אני  ככה  ברק, סתם  בני 
היה הולך, אבל במודעות היה חותמות של 
בפיקוח של  ונכתב שזה  כביכול,  'הכשרים' 
מהידועות  וחינוך,  קודש  משמרות  מיני  כל 
ביותר שיש, והבן, שחשב כי הכל נעשה על 

טהרת הקודש - נרשם לקורס'.

ראשונה,  עזרה  אותם  למדו  בקורס  'שם 
בצורה שישקיעו מאד בלימוד הזה, ושיכנסו 
לתחום הזה 'עם כל הנשמה', וכך לאט לאט 

שינו את השאיפות והרצונות שלו, מלגדול בתורה לכל מיני שאיפות זרות. 
גם החברים שהוא פגש שם, הכניסו לו כל מיני שטויות לראש, וזה הסוף 

המר - שאני לא מאחל לאף אחד - הוא הולך לצבא ה' ישמור'".

הרב יעקב ממשיך ומספר: "לאחר כמה ימים פגשתי את אותו יהודי ולידו 
עמד בחור שעל פניו נסוך חן וטוהר של בן תורה", 'אתה רואה', אומר האבא 

בכאב, 'הנה הבן שעזב חיי עולם ובחר חיי שעה'.

"ניסיתי לדבר על ליבו", אומר הרב יעקב, "אמרתי לו: תדע לך, גם חיי 
שעה לא יהיה לך אם תלך לצבא, לא מבחינה גשמית ועל אחת כמה וכמה 
מבחינה רוחנית. הבחור משך בכתפיו ואמר: 'נו בחייך, אל תלמד אותי מה 
טוב לי, את זה אני יודע הרבה יותר טוב ממך' ההלם שלי היה כה גדול, בחור 
שהיה מבחירי הישיבה, ועכשיו הוא התרחק עד כדי כך שאין מה לשכנע 

אותו לסגת מדרכו הרעה".

"כל ה'נחת' הזו, מקורס תמים של עזרה ראשונה בבין הזמנים". מסיים 
האבא כשדמעות בעיניו.   

וכך באמצעות קורסים ותכניות שונות בבין הזמנים ובהזדמנויות שונות 
זוממים הצבא ומשתפי"ו להוליך שולל ולהפיל בחורי ישראל יקרים. 

*  *  *

בית  של  תינוקות  חמד  בילדי  יד  לשלוח  אף  בוחלים  אינם  השלטונות 
רבן, לטמטם את מוחם הטהור עם מושגי צבא ומשטרה כבר בגיל הילדות, 
לצנן את החום היהודי שהונחל להם בעמל ובמסירות ע"י הוריהם ומוריהם, 
וכך להכין את הקרקע לגיוסם בבא העת 
במודיעין  בקייטנה  כי  נודע  כך  חלילה, 
בהנחיית  משטרה'  'יום  נערך  עילית, 
שוטרים בחזות חרדית שאף נתנו לילדים 

רובים בכדי ללמדם 'קליעה למטרה'.

שלמה  רמת  בשכונת  בקייטנה  גם 
עם  פרש   – שוטר  הגיע  בירושלים, 
לילדי  סיפר  הילד   ,9 כבן  ילדו  עם  סוס, 
פרש  להיות  שאיפותיו  על  הקייטנה, 
במשטרה כאביו לכשיגדל, אח"כ נכנסו 
משטרה,  כלבי  עם   )!( ושוטרת  שוטר 
והדגימו פעילות של הכלבים במסגרת 
נותר  לא  המזועזעים  להורים  המשטרה. 
אלא להביע את זעמם כשנודע להם לאחר 

מעשה.

פרסום  במסע  שלווה  נוסף  פרוייקט 
החרדי  הציבור  בקרב  אינטנסיבי  ויח"צ 
כהלכה".  "מנווטים  בשם  בירושלים, 
הפעם, במסווה של קורס הישרדות, בכדי 
ובמסלולים  טיולים  במהלך  נזקים  למנוע 
בית  הפרוייקט:  יוזמי  הזמנים.  בין  בימי 
עיריית  בשיתוף  עציון,  כפר  שדה  ספר 
אב  הזמנים  בבין  התקיים  ירושלים. 
 - הצער  למרבה   - בו  והשתתפו  האחרון 

כארבע מאות )!( בחורי ישיבות.  

הקודמות,  בדוגמאות  כמו  זו  בפעילות 
הכוונה המוצהרת היא, כביכול ענין של "הצלת חיים", כשהכוונה האמיתית 
והחברה  הצבאי  מההווי  זרים  מושגים  עם  הישיבות  בני  את  לחבר  היא 
החילונית. יעידו על כך דבריו של מנהל בי"ס שדה כפר עציון, ירון רוזנטל, 
שהיה כאמור מיוזמי הפרוייקט שאמר: "האנרגיות העצומות שיש בנוער הזה 
עוד יפרצו, והחברה הישראלית עוד תרוויח מהם הרבה מאד".  ואנו נאמר 
כנגדו: האנרגיות העצומות של הנוער הזה מנוצלות היטב ללימוד התורה, 

ועם ישראל מרוויח מהם מעל ומעבר למה שאתה מסוגל להכיל ולהבין.

התמימות  את  מנצלים  משומנת,  יח"צ  מערכת  בסיוע  הצבא  כי  יודגש 
וחוסר הידע של חלק ממארגני הקייטנות והאירועים השונים, וכך מחדירים 

על גבם אט אט מגמות הרסניות לתוך הציבור החרדי.

מכל  להזהר  ועלינו  בנינו,  נפש  על  ממש  של  מלחמה  מתנהלת  כי  נדע 
הסכנה  חומר  על  השני  את  אחד  נזהיר  לרגלינו,  פורשים  אשר  הרשתות 
נמצאים  שאנו  הרוחנית  מהשואה  להנצל  נזכה  ה'  ובעזרת  ילדינו,  לעתיד 

בעיצומה.

המוקד הטלפוני: 02-6507494
 במקרי חרום מענה 24 שעות ביממה
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הודעות חשובות: 
א. בכל פניה לאיגוד יש לצרף את כל המסמכים/תיעוד שבידך בענין. )לעיתים מסמך הנראה כחסר משמעות יכול לשנות את כל התמונה ולהציל 

מהסתבכות(.

ב. שים לב! עליך להמנע מלחתום בכל מחיר! ועל כל מסמך! גם תחת איום שיוסר מעמדך כבן ישיבה. )לאחרונה הצבא דורש חתימה 
על התחייבות להסדיר את הדיחוי ]כשיש בעיה כלשהי בדיחוי[ תוך 14 יום, ומאיימים בהסרת מעמד בן ישיבה( ובכל מקרה פנה מיד למוקד הטלפוני.

ג. ישיבה או כולל שנקלעו לבעיה כלשהי בעניין הדיחוי לתלמידיהם, בידינו לתת לכך מענה בס"ד. פרטים במוקד הטלפוני.

ד. דרושים עו"ד מתנדבים אשר יואילו לתרום מזמנם לעריכת ביקורים בכלא הצבאי, לעמוד על זכויותיהם ולעודד את רוחם של בני תורה 
גבורי הרוח, הנתונים בשביה בעוון רצונם ללמוד תורה. ]ביקור בתוך הכלא יכול להערך רק ע"י עו"ד[.

ה. עקב ריבוי המקרים הטעונים ייצוג משפטי, דרושים תורמים המוכנים לממן 'תיק משפטי' ולקחת על עצמם להציל בן ישיבה אשר 
הצבא מנסה לצודו.

ו. כמו"כ בכל שאלה או בעיה מול הצבא, פנה מיד למוקד הטלפוני.

בברכת 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת'

המחלקה המשפטית


