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דבר המערכת

"ההורים 
צריכים לשמור 

על הילדים!

מי מכשיל המוני 
חרדים בעבירות 

חמורות מאד  5

ד " ס ב

“מה היה תחילתו של ר’ עקיבא, אמרו, בן ארבעים שנה היה 
ולא שנה כלום, פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר, מי 
חקק אבן זו, אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום 
לו, עקיבא, אי אתה  זה, אמרו  ר’ עקיבא מתמיה על  והיה 
קורא אבנים שחקו מים, מיד היה ר’ עקיבא דן ק”ו בעצמו, 
מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשין כברזל על אחת 
חזר  מיד  ודם,  בשר  שהוא  ליבי  את  שיחקקו  וכמה  כמה 

ללמוד תורה”. 
)אבות דרבי נתן, פרק ו’(.

ממעשה זה למדנו כוחה של התמדה, שגם דבר רך יוכל 
לשבר דבר קשה אם יתמיד בפעולתו ללא הפסקה, רבי 
עילאיות,  עקיבא הפיק מכך לקח להתעלות למדרגות 
אמנם, כמובן שגם על דרך השלילה אפשר ללמוד על 

נזקים העלולים להגרם מהתמדה.
על  מצמררות  עובדות  נערמות  האיגוד  שלחן  על 

ההפקרות והכפיה החילונית בצבא. פשוט וברור כי כל 
יהודיים  חיים  ישוב לחיות  לא  הזה  לבור  יהודי שנופל 
כשרים! הכפירה, הפריצות והתערובת הנוראה, חילול 
השבת בעזות מצח )בפקודה...( ועוד הרבה מכשולות 
הנופל  כל  מהם  ימלט  שלא  יום,  יום  שם  המצויות 

ברשתם.
מי יוכל לומר שהצבא לא ישפיע עליו לרעה, הרי כחה 
יוכל לשבר אף דבר  של התמדה היא שדבר רך כמים 
קשה כסלע. והלא נשמת היהודי כל כך ‘רכה’ ועדינה, 
וצריכה שמירה יתירה כידוע, ובודאי שכפירה ופריצות 
וכל הסחי והמאוס בצבא אפי’ פעם אחת מלכלכת אותה 
לתקופה  המתמיד  ענין  על  כשמדובר  ובפרט  לנצח, 

ממושכת דבר יום ביומו.
אומר  הארבלי  “ניתאי  מ”ז(  )פ”א  באבות  המשנה  על 
הרחק משכן רע...” אומר מרן זיע”א ב’ענף עץ אבות’: 

בשכונה  דירתו  אדם  יקבע  שלא  השכל  מוסר  “מכאן 
מילדי  ילמדו  ילדיו  וגם  ממעשיהם,  ילמד  פן  חילונית, 
החילונים ויצאו לתרבות רעה, אלא ימכור כל מה שיש 
וכמו  ה’,  לדבר  החרדים  של  בשכונה  דירתו  ויקבע  לו 
נמשך  להיות  אדם  של  ברייתו  דרך  הרמב”ם  שכתב 
בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבירו, ונוהג כמנהג אנשי 
ולישב  לצדיקים  להתחבר  אדם  צריך  לפיכך  מדינתו, 
אצל חכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם וכו’...” עיי”ש 
באורך. ואם על שכונה חילונית אמר מרן כך, על הצבא 

הטמא על אחת כמה וכמה.

הרחק  למיניהם  הצבא  מסלולי  מכל  ונתרחק  נתחזק 
כמטחוי קשת, לא נתפתה לשום פיתוי ולא נכנע לשום 
הגזירה,  לביטול  נזכה  הנפש  מסירות  ובזכות  איום, 
יישוב  מתוך  ולילה  יומם  התורה  לימוד  על  ולשקוד 

הדעת ושמחה. אכי”ר.
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הצער שלאחר הקמת המשכן
בפרשת השבוע "ויהי ביום השמיני", כידוע, 
למילואים.  השמיני  יום  זה  השמיני  יום 
המילואים התחילו ביום כ"ג באדר ונגמרו 
ביום ראש חודש ניסן, ובאותו יום השמיני 
שרתה שכינה בישראל ע"י שירדה אש מן 
מקום  מכל  הקרבנות.  את  ואכלה  השמים 
צער,  לשון  אלא  ויהי  אין  "ויהי",  כתוב 
הפסוק  על  נשא  )פר'  תנחומא  ובמדרש 
"ויהי ביום כלות משה"( מבואר שהקב"ה 
טרודים  היו  עכשיו  שעד  כיון  וי,  אמר 
לבנותו  כשסיימו  ועכשיו  המשכן,  בבניית 
עלולים חלילה להטריד את הקב"ה. אמר 
הקב"ה עד עכשיו נתתי להם את המשכן, 
כמה חודשים היו בשקט, עכשיו גמרו את 
הקב"ה  שלהם.  הטרדות  יתחילו  המשכן 
שמח מאוד בכל מעשה טוב שעושים עם 
ישראל ובפרט אם עושים לכבודו, ובפרט 
"ויהי"  יש  זה  כמו עבודת המשכן, עם כל 
ביום כלות משה להקים את המשכן, יש וי, 
לעשות,  מה  לך  אין  שעכשיו  מפני  וי  יש 
וכשאין לך מה לעשות אתה מתחיל לחפש 
לך כל מיני דברים, ובר מינן עד איפה הם 
ומבקשים,  טורדים  כאשר  להגיע  יכולים 

וזה כואב לו להקב"ה וצועק וי.

"ישיבת קורח"
זה,  מה  לתאר  יודעים  לא  אנחנו  רבותי, 
הישיבות  כל  הקודש,  במלאכת  עוסקים 
להתקבל  רוצים  והבחורים  נערכים,  כולם 
כולם  גדולות,  לישיבות  קטנות  מישיבות 
איתם,  לומדים  התלמידים,  עם  עמלים 
במבחנים,  שיצליחו  איך  אותם,  מרוממים 
שימצאו  שמים,  וביראת  בתורה  ויצליחו 
ושיתקבלו.  הבוחנים  בעיני  טוב  ושכל  חן 

לעומת זה, יש בר מינן ישיבה אחרת "ישיבת 
ישיבה  ואיזה  רישום,  עושה  כן  שגם  קרח", 
בר מינן, איזה ישיבה שיוליכו אותם לאבדון, 
אני  משמה  וברחו  שמה  שהיו  עדים  מפי 
זה,  לעומת  זה  האלה,  הדברים  את  אומר 
הקב"ה שמח, ברוך השם יש רישום גדול, 
בחור  כל  לישיבה,  בנו  את  שולח  אב  כל 
שמים,  וביראת  באמונה  להתחזק  הולך 
ונרשם  שהולך  אחר  בחור  יש  ולעומתו 
אנחנו  ה'חרדי'(,  )הנחל  קדרון  לנחל 
עם  מישיבה,  שיוצא  בחור  זה  מה  יודעים 
הפסקה הכי קטנה, אומר המסילת ישרים: 
לו ספר תורה  נצטווה שיהיה  למה המלך 
עמו, 'והיתה עמו' בכל מקום שהוא הולך, 
כיון שכתוב בפסוק 'והיתה עמו' וקרא בו 
מי שלא  ליראה,  ילמד  למען  חייו  ימי  כל 
שום  בלי  חייו  ימי  כל  התורה  את  לומד 
הפסק אין לו יראה, מה פתאום מחליטים 

להפסיק את הישיבה?

"לא עושים רישום לבית חולים..."
מישהו  שאולי  להיות  יכול  ורבותי,  מורי 
חשב שיהיו בר מינן בחורים חולי נפש שלא 
להם  מחפשים  ואולי  בישיבה  ללמוד  יכלו 
להציל  רוצה  מישהו  אולי  אחר,  פורקן 
מאותם  יהיו  שלא  עליהם  לשמור  אותם, 
להיות  יכול  אולי  לגמרי,  עול  הפורקי 
זה,  בשביל  שעובד  זה  זה,  את  שיזם  שזה 
אולי התכוון לטובה, אני לא חושד אותם 
בדרך  נניח שחשב  אבל  לרעה,  שהתכוונו 
הזו, לאן אחרי זה הוא הולך? זאת אומרת 
למי  חולה,  למישהו  חולים  בית  שפתחת 
ומוכרח  בתורה  להמשיך  יכול  שאינו 
להפסיק, מה חשבת שבהפסקה שלך הוא 
יקבל יראת שמים? ולאן אתה לוקח אותו? 

כל אחד ואחד הוא נפש יקרה, ואתה חושב 
לא שמענו  אותו?  הזו אתה מציל  שבדרך 
לחולים,  רישום  לעשות  שהולכים  פעם  אף 
בא תהיה חולה, למה שאני יהיה חולה הרי 
שיש  להם  אומר  לא  אתה  ללמוד,  יכול  אני 
חולים  מינן,  בר  חולים  ואיזה  חולים,  שמה 
לניתוחים,  אותם  לוקח  שאתה  מסוכנים 
ששמונים אחוז הולכים למות, אולי עשרים 
לך  לעשות  הולך  אתה  מרפא,  אתה  אחוז 
רישום לבית חולים כזה? לדבר כזה עושים 
אנשים  אחרי  מחפש  הולך  אתה  רישום? 
אחרות  דרכים  לך  תחפש  לך  כאלה, 
ששמונים אחוז הוא יינצל ויחזור למוטב, 
כידוע  אשר  הזו,  הדרך  את  מצאת  למה 

בהכרח שהאדם יורד שמה! 

מאבד עצמו לדעת
אני דברתי עם אחד, כמעט היה לו דמעות 
בעיניים, הוא ברח משם, והרבה עוד רוצים 
לברוח משם, אלה כנראה שיראת השם קצת 
זה  מאחורי  עומדים  וכביכול  לליבם,  נגעה 
תלמידי  שנקראים  אנשים  גדולים,  אנשים 
כן או לא, אני לא  יודע אם  חכמים, אני לא 
מכיר, ובאמת צער גדול הוא שגדולי התורה 
נגד  ובמלחמה  בפומבי  יוצאים  לא  והיראה 

הדבר הזה!
צריך לצאת בפומבי ולאסור את הדבר הזה! 
אם אחד אין לו דרך שהולך לצבא בעצמו זה 
כמו שאחד איבד עצמו לדעת, אבל לא נלך 

לעשות רישום לאבד את עצמו לדעת!
יותר  מאבותינו?  יותר  חכמים  אנחנו 

מרבותינו?

חיסון נגד אנשי הרחוב
מבית  יוצא  כשהיה  הקנה  בן  נחוניה  רבי 

לפניך  אני  מודה  מתפלל:  היה  המדרש, 
ולא  המדרש  בית  מיושבי  חלקי  ששמת 
מיושבי קרנות, זה שיושב בקרנות ומדבר 
דברים בטלים,  אם אני לא יתפלל תפילה 
משום  כמותו  אותי  יעשה  הוא  מחר  זו, 
צריך  עכשיו  המדרש.  בבית  לא  שאני 
להכין זריקת חיסון נגד האנשים שברחוב 
משום שאני לא בבית המדרש, כאן לוקחים 
יתנו  שאם  לי  שברור  אנשים,  של  קבוצה 
להם טיפול נאות היו חוזרים למסלולם, עד 
אפילו  בתים,  ומקימים  נשים  נושאים  שהיו 
יראי  ישארו  אבל  לעבודה,  אח"כ  שילכו 
לאיזה  אותם,  מוציא  אתה  ולאיפה  שמים, 
הדבר  את  לוקחים  שאנחנו  זה  מקום? 
יודעים  לא  כי לא חושבים, אנחנו  בקלות 
מה זה 'ברא מזכה אבא', ומה זה -בר מינן- 
שחת,  לבאר  אביו  את  להוריד  שיכול  בן 
כל דבר ודבר, כל עבירה ועבירה שיעשה 
הבן בעולם הזה, יביא את זה מתנה לאבא 
שגידלת,  מה  תראה  לו,  ויאמר  שם,  שלו 
יוצאת  אותו  שמגדלים  עד  בן  יצרת,  מה 
הנשמה, פתאום באים זרים ולוקחים אותו.

למה גדולי ישראל לא יוצאים 
בצעקות עצומות?

בחורים  לאותם  אשריהם  ורבותי,  מורי 
לאן  והרגישו  עצמם  את  תפסו  שבאמת 
הם  ברחו,  מהם  חלק  מתדרדרים,  הם 
שנים  לכמה  להישפט  עלולים  והם  עריקים 
שלבם  מפני  מעשה  עשו  אבל  מאסר,  של 
שהרגישו  עליהם  ריחם  הקב"ה  התעורר, 

שהם יורדים.

אשכול,  נח"ל  נח"ל?  שעשית  החכמה  מה   
אשכול הכופר, הופך אותם להיות כופרים! 
גדולי  למה  יודע  לא  אני  שוב  אומר  אני 
זה  עצומות?  בצעקות  יוצאים  לא  ישראל 
בעוונותינו הרבים, אנשי חסד לא נאספים, 
של  פניו  מהסתר  גם  אסיפות,  עושים  לא 

הקב"ה.

מה יעשה הבן ולא יחטא?
מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה 
אלא ד' אמות של הלכה בלבד. אנחנו ניקח 
למדו  כמה  משנה  לא  חמד,  בחורי  בחורים 
תורה, יותר או פחות, אבל הוא נמצא במקום 
שהשכינה שורה, אבל  לאן אתה לוקח אותו, 
למקום - לא רוצה להגיד מילים.. מה יעשה 
צדיק,  נקרא  הצדיק  יוסף  יחטא,  ולא  הבן 
למקום  למצרים  והלך  נער  שהיה  מפני 
אותו  ושבחה  עצמו,  את  ושמר  הטומאה, 
התורה. אנחנו לא יודעים את הנערים שלנו, 
שכל תזוזה קטנה אתה תוריד אותם לשאול 
תחתית, ואח"כ האבא יבוא ויבכה ויגיד מה 

אני יעשה?

ההיפך מתיבת נח
קשים,  הם  האלה  הדברים  ורבותי,  מורי 
הקב"ה לא שותק, הוא מעניש אותנו בעונש 
אחרי עונש, גדולי תורה הולכים ונספים בכל 
יתומים,  הרבה  יש  דרכים,  לא  דרכים  מיני 
לנו את  הרבה אלמנות, למה הקב"ה עושה 
זה, למה לא מתעוררים, מה העיקר לשלוח 

נח  תיבת  היה  פעם  וגמרנו?!  צדקה 
שהצילה את עם ישראל, זה תיבת נח 

הפוך, תיבת נח זה ישיבה, זה בית כנסת, זה 
מקום של ציבור שיושב והוגה בתורה, אבל 
כבר  זה  הראש  את  מוציא  רק  שאפילו  מי 

מסוכן! למה ה'פתרון' הזה? 

צריך למנוע את זה בכל תוקף
זה סתם פורקן לצאת מן העול, ואין דבר 
כזה, כמו שהבאנו מהמדרש שאין הפסקה 
הזמנים,  בין  בימי  אפילו  שמים,  ביראת 
כמה בכינו וברוך השם הרבה ישיבות בין 
זה  חלקם,  ואשרי  אשריהם  קמו,  הזמנים 
הבחורים  אותם  את  לתפוס  הדרכים  אחד 
שיתעוררו  בחופשה,  כביכול  שנמצאים 
רבותי, כל אחד  יהא את הדבר הזה,  שלא 
סבא  והן  אבא  והן  בחור  הן  מאתנו,  ואחד 
כאלה,  בחורים  על  שיודע  מי  כל  חבר,  הן 
'נחל  ששמו  הזה  השחת  למקום  שעוזבים 
חרדי', כל מי שיודע בבנו או בחברו שהולך 
לעשות דבר כזה, צריך להשתדל למנוע את 

זה בכל תוקף ובכל אופן שאפשר!
שהקב"ה יעזור לנו שיראה את הרצון שלנו, 
רוצים  באמת  שאנו  איך  שלנו,  הלב  את 
לעשות רק את רצונו, ובזכות זה יחיש לנו 
את הגאולה במהרה, ויביא לנו את משיח 
צדקנו, ובזה נתפטר מכל הצרות. אמן כן 

יהי רצון.

לאבדון
מוליכים אותם  "

דברים נוקבים ממרן ראש הישיבה 
חכם שלום הכהן שליט"א 

במוקד  במלואה  השיחה  את  לשמוע  ניתן 
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להפיל  הצבא  מזימות  תחילת  עם 
חרדים ברשתם, )אז תחת השם "הנחל 
גדולי  ורבנן  מרנן  יצאו  ה'חרדי'"( 
ובראשם  ויבלחט"א,  זצוק"ל  ישראל 
מרן רשכבה"ג זיע"א, במכתבם הנחרץ 
והמפורסם "אזהרה חמורה", בו התריעו 
הגדולה  הסכנה  על  בתוקף  והזהירו 
והזהירו מפני  הקיימת בנחל ה"חרדי", 
לצבא:  להתגייס  המסיתים  הגייסים 
לבל  חמורה  באזהרה  להזהיר  "הננו 
תורה  שומר  ושום  תלמיד  שום  יתפתה 
לימודים  במסגרת  אינו  אם  גם  ומצוות 

ליפול ברשתם"!
קראו  הענין  וחומרת  חשיבות  לגודל 
בביהכ"נ  ענק  לעצרת  ישראל  גדולי 
ניסן  בכ"ו  בירושלים  מוסאיוף  המרכזי 
תשס"א, במעמד מרן רה"י חכם שלום 
צדקה  הגר"מ  מרן  שליט"א,  הכהן 
ציון  בן  רבי  הגדול  הגאון  שליט"א, 
רבי  הגדול  הגאון  שליט"א,  מוצפי 

בעצרת  ועוד.  שליט"א  ירחי  אהרן 
של  המיוחדת  שיחתו  נאמרה  זו 
כאן  המובאת  שליט"א  רה"י  מרן 

לראשונה.

äøåîç äøäæà!    

קול ענות במחנה
 ,

לא קול תורה כי אם קול מלחמה רח

, ל"
על גזירה כי באה 

תויסי

ו אנשים מקצה המחנה בעלי דעות משונות

יחד עם  

אנשים מחוץ למחנה לאומיים ציונים ומזרחיים

 לאמר, 

להציל באנו תלמידי בית רבן שתורתם נעשית קרעים

 ,

לחגור כלי מלחמה ולהמיר 

עול ישיבה בעול צבא
 ,

ובחלקלקות לשון יפתו שעול בשר ודם 

– 
קצינים ומפקדים 

– 

יציל פורקי עול תורה מן החטא

.  

  

אך הבל בני אדם כזב בני איש להעלותם מהבל על ידי כן

 ,

שננו כחרב לשונם לצוד ברשתם תמימים כאילו פתאום יתרפאו מכותם

ויכשילום , 

בקלות ובחמורות במחנות 
"

הנחל החרדי
 "

שם משכנים בכפיפה אחת עוברי חמורות שבחמורות יחד עם עלמי חמודות

.  

  

אשר אלו גם אלו תחת לשכנם באהלי שם ולהלך לפי רוחם

 ,

את החלשים לעודד ולחפש את אשר יחסר לנפשותם סדרי לימוד המיוחדים  , להם

ואת החוטאים קרב לחיי תורה ללמד פושעים דרכי ה

 '
וחטאים אליו ישובו

ביכרו לה, 
חניף למשנאי ה

 '
בהוסדם יחד על ה

 '
ועל תורתו  וזוממים לקחת נפשות טהורות

  

 íéúéñîå% ñééâúä%àáö  
  

בכסותם כוונתם כאילו מטרתם בטחונית

 ,

בעוד שבליבם מלא קנאה על עולם התורה הגדל בכמות ואיכות בחסדי שמים

 ,
ויפתו בפיהם 

ובלשונם יכזבו כאילו לבוא לשאת בעול שוה בשוה

 ,
ומאלפים שאינם 

משתתפים בנטל יבחרו 
ב

דווקא את נחלתנו את גאון יעקב אשר  , אהב

ובליבם ערמה ישימו להכריע ולהחטיא בחורי ישראל

.
  

  

וזעקות שבר של הורים ומורים נשמעים על בני ציון יקרים שהגיעו לידי חילול שבת ועבירות חמורות וביזו כל קודש

 ,
ויפלו בקרב מחנותם 

– 

מחנות הצבא שם שוררת אוירת פריקת עול בהתפרקות נוראה

 ,
זעקתם בוקעת רקיעים

.
  

  

ובכל זאת חוטאים המסיתים עוד

 ,
ולא משכו ידיהם

 ,
ומבכרים להענות
 

לרצון משנאינו תחת לרצון  גדולי התורה
 ,

ויתנו לשבי עוזנו ותפארת
    .נו ביד צרי

הנה שמענו ותרגז בטננו על שבקרב מחננו אכלה אש וכי על אף האיסורים החמורים שיצאו על גזירת הנח

"
ל החרדי האיומה

יחשבו , 

תמימי לב בחורי חמד מבני עדות המזרח

 ,

כי הינם שונים ואין האיסור והחשש הנורא מפני התפרקות חל עליהם

 ,
מחמת תמימותם 

והתלהבות דקדושה אשר הם אמנים עלי

    .ה

לכן הננו ל
הזהיר באזהרה חמורה

  %á% ú íåù äúôúé%
 úååöîå äøåú øîåù íåùå ãéî
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%íéãåîé L     ליפול ברשתם
 ,

ללא שום הבדל בין חוג לעדה

 ,

וכן איסור חמור להשתתף בשבתות השכנוע שלהם 

שהם מלאים פריקת עול ו

מכשולות רבות
  

ואל המסיתים נקרא
 ,

   !הרפו ידיכם

זכרו כי המחטיא את הרבים אין מספקים בידו לעשות תשובה

.  

יובמר נפש

נו נפנה קריאת בקשתינו הנרגשת לכל אשר ביכולתו וחננו ה

! אנא, ברוכים בכשרונות' 

ראו עד להיכן הגיעו הדברים

 ,

הקימו מסגרות לנחשלים לשקמם 
ולייסד הריסות נפשותם במסגרת עול מלכות שמים 

– 

להלך לפי רוחם לבל יפלו יותר בבורות נשברים אשר לא יכילו המים 

 –מים חיים  –
כי אם מים המאררים 

, ל"רח

אשר יקרבם לשכון בחצרות בית ה

 '
לשבוע טוב ביתו ו

מהיכל קודשו
 ,

והמזכה את הריבים אין חטא בא על ידו

' ישלם ה, 

לעושים והמעשים בשכר כפול 

ומכופל מן השמים ותהי משכורתם שלימה ומצדיקי הרבים ככוכבים יזהירו

.  
"ז באעה"וע  

ח מצפים לרחמי שמים שילהי חודש תשרי שנת תשס

    ק"א לפ"

 óñåé äéãáåò
                          åãë ÷çöééø  

                              
  

 äøåúä éîëç úöòåî àéùðå ïåéöì ïåùàøä

                              
                       

íéìáå÷îä ï÷æ  

  

ïäë íåìù
ïåèà éúáù

éðãòá ïåòîù
ä÷ãö äùî

íìòåî äãåäé  

                   
  

ראש ישיבת פורת יוסף
 

                    
  

 ראש
ישיבת ראשית חכמה

                    
        

 
ראש כולל תורה וחיים 

                   
               

ראש ישיבת פורת יוסף

                   
          

 
מראשי ישיבת פורת יוסף

  

 
                   

        

העיר העתיקה
     

÷éôåè á÷òé øôåñ íééç á÷òé óñåé á÷òé ïåéö ïá éôöåî  åäéìàר"ר עט"בלאאמו  

                   
       

רב העיר ביתר 

                   
                   

ראש ישיבת כף החיים 

                   
           

ראש מוסדות חזון יעקב 

                   
   

     

ון                 
ראש ישיבת בני צי

  ìåàù àáà ע"צ זי"הגרבמרן             

                   
      

"ור
מ פורת יוסף
 

                   
   

             
ורב שכונת גבעת משה

                   
                   

                   
                   

                   
                   

           

                 

                   
                

 
ראש ישיבת משכן ציון

  

  ãåôçî äîìù
ïäë ÷çöé

éøöá ãåã
æáìà ïáåàø  

                   
                   

                   
      

"ד דק"אב
ב"ב ק יורה דעה

                   
       

 
רב שכונת שמואל הנביא

                   
    

 
ראש ישיבת השלום 

                   
           

ראש ישיבת אור החיים
 

"

 

נדיר ומיוחד: 
פרק
ראשון
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ב מחלקת כינוסים | כינוסי חיזוק ברחבי הארץ של רבותינו
בדרכם 

מרן ראש הישיבה רב רבנן הגאון המופלא
רבי עזרא עטייה זיע"א - ראש ישיבת פורת יוסף ליום פקידת שנתו י"ט אייר תש"ל
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עליה מדאיגה בכמות התיקים הנפתחים מדי 
הקשחת  בעקבות  זאת  הסיוע,  במוקד  חודש 
וכן  בצבא,  הבירוקרטיה  והגברת  הנהלים 
שלילת מעמד בן ישיבה ע”י הצמדות קנטרנית 
לנהלים ודרישות שרירותיות, בדברים שמאז 
כמו  שבשגרה,  כענין  בקלות  עברו  ומעולם 
שינוי  כולל,  בכל  אברכים  של  מינימלי  מס’ 
פניות  התקבלו  לא  כך  שבעקבות  כתובת 
הפכו  אלו  כל  וכדו’,  ישיבה  מעבר  הצבא, 

לאיום כבד על כל בחור ואברך. 
הפסקה,  ללא  עמלים  הסיוע  במחלקת 
הראש  כובד  בכל  מקרה  לכל  מתמסרים 
מול  הן  מקיף,  בירור  ועורכים  והאחריות, 
הרשויות,  מול  והן  משפחתו,  ובני  הפונה 
בכדי לעמוד על מהות הבעיה ולספק מענה 
מושלם בסיעתא דשמיא, אמנם לעיתים בשל 
ורצוי  הפונה,  עם  החוזר  הקשר  מתעכב  כך 
שהפונה יבדוק מעת לעת היכן עומד הטיפול 
בעניינו. כמובן שמקרי חירום או תאריך גיוס 

קרוב, מטופלים באגף החירום מיידית בס”ד.

יצויין כי פתיחת תיק מלמדת על מקרה סבוך, 
המצריך טיפול פרטני מיוחד )הכרוך בעלויות 
גבוהות בדרך כלל(. פניות רבות )מאות פניות 
והכוונה  בייעוץ  פתרונן  על  באות  בחודש!( 

דרך הטלפון וללא צורך בפתיחת תיק.

מחלקת סיוע | עליה דרסטית

רבנים  בהשתתפות  מרכזיים  כינוסים 
וקהל רב באלעד ובקרית הרצוג

הרב  והביקוש  הנרחבת,  הציבורית  הדרישה 
ומוסדות  בישיבות  והסברה  חיזוק  לכינוסי 
תורה מכל רחבי הארץ, גובר והולך כל העת, 
להפיל  הצבא  מזימות  התגברות  עם  בפרט 

חרדים ברשתם בכל דרך, היל”ת.
להיענות  משתדלים  הכינוסים  במחלקת 
הכרוכים  והטרחה  העול  למרות  בקשה,  לכל 
הקטנים,  לפרטים  עד  הכינוסים  בארגון 
ה’  דבר  את  להביא  נפש,  במסירות  נרתמים 

לכל מקום, להציל נפשות מרדת שחת. 
חיזוק  כינוסי  סדרת  נערכו  האחרון  בחודש 
באלעד, בקרית הרצוג ועוד. באלעד התקיים 
ובקרית  ערלוי,  ת”ת  שע”י  באולם  הכינוס 
הרצוג בבית הכנסת המרכזי “חסדי עובדיה”. 
קהל גדול התכנס ובא להאזין בקשב רב לדברי 
בעזיבת  והחורבן  הסכנה  על  חיים,  אלוקים 

נשברים  בורות  לחצוב  התורני,  החיים  אורח 
והלאומי אשר כל באיה לא  ב”שירות הצבאי 
ישובון” - כלשון רבותינו זצוק”ל ושיבדלח”ט.
במסגרת  התקיימה  מיוחדת  חיזוק  שיחת 
מאת  באשדוד,  המרכזית  הזמנים  בין  ישיבת 
רב  שליט”א,  ירחי  אהרן  רבי  הגדול  הגאון 

שכונת מקור ברוך בירושלים.
מפורסמים  תורה  גדולי  השתתפו  בכינוסים 
רצאבי  יצחק  רבי  הגדולים:  הגאונים  ובהם 
שליט”א מגדולי פוסקי עדת תימן, רבי מנשה 
אהבת  בישיבת  ומו”ץ  דיין  שליט”א  שוע 
חתנו  שליט”א  טולדאנו  מרדכי  רבי  שלום, 
של מרן זיע”א וראש ישיבת משכן משה, רבי 
ינון יונה שליט”א רבה של שכונת גבעת שאול 
רבי  מרדכי,  תכלת  כולל  וראש  בירושלים 
ברוך  מקור  שכונת  רב  שליט”א  ירחי  אהרן 
מרבני  שליט”א  כהן  אברהם  רבי  בירושלים, 
יזדי  אריה  יוסף  רבי  שלום,  אהבת  ישיבת 
שליט”א ראש כולל תורה וחיים בני ברק, ועוד 

רבנים ומרביצי תורה נודעים.
הנרגשים  בדבריהם  עוררו  שליט”א  הרבנים 
הציבור  על  המרחפת  הגיוס  גזירת  סכנת  על 
החרדי בכל מקום ומקום, ועל חובתנו לעמוד 
הצבא  ואיומי  פיתויי  מול  אל  ובגאון  בעוז 

וגייסיו הרבים.
עייפה,  נפש  על  קרים  כמים  באו  הדברים 
והציבור הקדוש יצא מחוזק בהחלטה נחרצת 
גדולי  של  הברורה  להוראתם  נאמנה  לציית 
ומצוות  תורה  שומר  לכל  אסור  כי  ישראל, 
להתגייס לצבא ה’חרדי’, גם אם אינו במסגרת 

לימודים.
מלכות  עול  קבלת  לאחר  ננעלו  הכינוסים 
ובנחישות  הרוח  התרוממות  מתוך  שמים 
לעמוד כחומה בצורה מול כל פיתויי ואיומי 

הצבא ומשת”פיו.

במוקד  הרבנים,  דברי  את  לשמוע  ניתן 
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מקים עולה של תורה

הנזר  הורם  בו  מיום  חלפו  שנים  ושבע  ארבעים 
והוסרה העטרה, ונסתלק בסערה השמימה אביר 
עזרא  רבי  הישיבה  ראש  מרן  רבנן,  רב  הרועים 
עטייה זצוקללה"ה, אשר העמיד עולה של תורה 
ישיבות  ראשי  רבנים  רבים,  תלמידים  בהעמידו 
את  והחזירו  בקומתן  חמה  העניקו  אשר  ודיינים 
עטרת יהדות ספרד לתפארתה. בראשם מרן רבינו 
יוסף, מרן האור לציון, ומרן רבי יהודה  עובדיה 
ראשי  לחיים,  חיים  בין  ולהבדיל  זצוק"ל,  צדקה 
והג"ר  כהן  שלום  הג"ר  מרנן  יוסף,  פורת  ישיבת 
ותלמידי  ותלמידיהם  הם  שליט"א,  צדקה  משה 
קשה  כולו.  ובעולם  הקודש  בארץ  תלמידיהם, 
הספרדי  התורה  עולם  נראה  היה  כיצד  לשער 
ראה  מראש  הדורות  קורא  ותלמידיו,  מרן  ללא 

שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור.

לרגל יומא דהילולא רבה נדברנו עם בנו, הגאון רבי 
דוד עטייה שליט"א, אב"ד ירושלים, חבר בית הדין 
שניאות  ישיבת היכל עזרא,  וראש  הגדול לשעבר 
להעלאת זכרו הטהור עלי גליון, ובירכנו בהצלחה 
התורה  עולם  להצלת  הקודש  בפעילות  מרובה 

הספרדי, שלא ירדו מעשי ידי אביו לטמיון ח"ו.

מסירותו העצומה ללומדי התורה

יוסף  עובדיה  רבינו  ומפורסם שכאשר מרן  ידוע 
בעבודתו  לאביו  לסייע  נאלץ  בבחרותו  זיע"א 
בחנות, הגיע מרן ראש הישיבה, פשט את גלימתו, 
ואמר לאבא הנדהם: 'בנך ישוב לישיבה ואני אשב 
במרן  התורה  עולם  זכה  ומזה  במקומו...'  בחנות 

זיע"א. 

לישיבה  בחור  מלקבל  שנמנעו  מקרה  בכל  וכך 

מחוסר תקציב או שאחד הרבנים נקלע למצוקה 
שלו  ממשכורתו  להוריד  ביקש  רבינו  כלכלית, 
שלא  ובלבד  רב  לאותו  או  לישיבה  ולהעביר 

יתמעט חלילה לימוד התורה.

מאבקו כנגד הגיוס לצבא

מעל  ריחפה  הישיבות  בחורי  גיוס  גזירת  כאשר 
עולם התורה, הלך בראש משלחת רבנים להפגש 
הגזירה,  רוע  לביטול  דאז,  השלטון  ראשי  עם 
לימוד  חובת  על  מרגשים  דברים  נשא  בפגישה 
בארצות  גם  כי  דבריו,  בין  להם  ואמר  התורה, 
ישראל  שבחורי  תמיד  הגויים  ידעו  המזרח 
בלי  לחיות  יכולים  ואיננו  תלמודם,  על  שוקדים 

החיבור למקור החיים הנצחי.

בתקופה שהנוער היה משולהב להצטרף לפעילות 
'האצ"ל' ו'ההגנה', החדיר בתלמידיו ללא הרף, כי 
והתורה  ישראל,  עם  את  יציל  התורה  לימוד  רק 
היא הערובה היחידה לשימור קיומו וציביונו של 

עם ישראל בארץ ישראל.

רבינו זיע"א מאוד רעד וחרד על גזירת גיוס בנות. 
מרן  חתם  תשי"ג,  חשוון  בי"ח  שהתפרסם  בכרוז 
על איסור לבנות להצטרף לשירות לאומי וקבע 
לצבא  כגיוס  דינו  לאומי  ששירות  משמעית  חד 

רח"ל!

רק תורה 

עמד כחומה בצורה על משמר הישיבה הקדושה 
'פורת יוסף' שלא יכנסו רוחות זרות, וכמו שסיפר 
עדס שליט"א בהקדמת הספר  יהודה  רבי  הגאון 
כיצד  עדס,  יעקב  רבי  מרן  מאביו  יעקב'  'חדוות 
שניסו  שונות  מזימות  לסיכול  יחד  עצה  טיכסו 

כסף  בצע  תמורת  לישיבה  חול  לימודי  להחדיר 
שהיה בזמנו הצלה של ממש, ובחכמתם הצליחו 
ותושיה לשמור על  לבטל תוכניות שונות בעצה 
על  קדושה  ישיבה  שרק  כיון  בטהרתה,  הישיבה 
להמשכיותו  הערובה  היא  בלבד,  הקודש  טהרת 
לישיבה  המכינה  בכיתת  ואפילו  ישראל.  עם  של 
קטנה, שבה למדו נערים צעירים ממש, ובה היה 
נהוג בזמנו ללמוד מעט לימודי חול, עמד על כך 
שהלימודים יתקיימו בחדר אחר, והסביר לצעירי 
הצאן בחרדת קודש שלא יתכן ללמוד לימודי חול 

באותו חדר שלומדים בו לימודי קודש.

יזכנו השי"ת ללכת בדרכו הגדולה, ולהמשיך את 
מורשתו המפוארת להחזיר עטרה ליושנה.

הגאון הצדיק המקובל ר' יעקב עדס שליט"א, 
מתריע בתוקף על המטרה הנפשעת של גיוס 
הלכתית  התכתבות  במסגרת  לצבא.  חרדים 
בעניין  שליט"א,  מלכא  אופיר  הג"ר  עם 

דבריו  ובין  בשבת,  מים  במסנני  השימוש 
הוא מציין שדיבר על כך עם 'רבנים צבאיים' 
והתריע בפניהם על כמה בעיות של איסורי 

שבת המצויות בצבא, ואלו דבריו שם:

'קצין  אותו  שותף  לו  והנורא  החמור  מהאיסור  שחוץ  כמובן 
בכיר', הוא גם טועה טעות מרה: המטרה המרכזית של הצבא 
בישראל עוד מיום היווסדו היא 'כור היתוך'! לצבא יש כח אדם 
רב ומיותר! הצבא לא צריך את החרדים! לצבא יש מטרה אחת: 

לחלן את הציבור החרדי והדתי גם יחד.

ה'שירות  את  לבצע  הצבא  החל  לאחרונה  רק 
שמטרתו  המשותף', 
יותר  לעוד  לגרום 
ופריצות  ערבוביה 
במסגרות  נוראה 
כך  בעקבות  הצבא. 
רבנים  "פורום  יצאו 
בקריאה  במיל'"  צבאיים 
לעזור  לחרדים  נואשת 
מול  זה  במאבק  להם 
שפורסם  וכפי  הצבא, 

בתקשורת:

ולהבין  עיניים  ל'רבני הפורום' לפקוח  כדאי 
את המצב לאשורו: מטרת הצבא היא לעקור 
של  הרוחניות  את  ולהשחית  הקדושה  את 
גדולי  רבותינו  שהזהירו  וכפי  יהודי!.  כל 
זיע"א  רשכבה"ג  מרן  ובראשם  ישראל, 
ללכת  ומצוות  תורה  שומר  בחור  לכל  שאסור 
לצבא ה"חרדי" גם אם אינו במסגרת לימודים! 
הצבא  גייסי  ושאר  בכיר'  'קצין  ולאותו 
החרד"לים וה'חרדים' קוראים גדולי ישראל: 

הרפו  נקרא  המסיתים  "ואל 
את  המחטיא  כי  זכרו  ידיכם! 
הרבים אין מספקים בידו לעשות 

תשובה". 
)מתוך מכתבם המובא בגליון זה(

"הוא נאלץ להיות חלק ממערכת.. להכשיל המוני חרדים בעבירות חמורות מאד"
חשיפה מזעזעת

"כשדברתי פעם על בעיה זו עם קצין בכיר מאד 
באופן  והוא  לאומי,  חרדי  הנקרא  בצבא, מהחוג 
כללי זהיר בשמירת מצוות, והוא מראשי המערך 
שאני  הנ"ל  שבעיה  לי  אמר  חרדים,  גיוס  של 
פי  הלכה  לבעיות  ביחס  מאד  קטנה  היא  מעורר 
בהם  ליפול  שמוכרחים  חמורות,  יותר  וכמה  כמה 
כן,  אם  ושאלתיו:  החרדים.  מהמתגייסים  הרבה 
בעולם  מחיר  ובשום  מצוות  שומר  שאתה  אתה, 
לגיוס חרדים?  לא תאכל טרף, איך אתה מסייע 
להיכנס  אותו  שהביא  העיקרי  שהדבר  השיבני, 
מחוגי  חבריו  את  שרואה  מפני  הוא  זה,  בעניין 
בדברים  כרחם  בעל  בצבא  נכשלים  לאומי  החרדי 
לשנות  רואה  שהוא  היחידה  והדרך  חמורים,  מאד 

את זה, הוא על ידי שיכנסו חרדים רבים לצבא, ועל 
משקל  וגם  החרדים,  צרכי  את  יותר  יבינו  זה  ידי 
כוחם של שומרי מצוה במקבלי ההחלטות יתרבה. 
וסיכם את הדברים שבלית ברירה הוא נאלץ להיות 
חלק ממערכת, שאמורה למשך לכל הפחות שנים 
חמורות  בעבירות  חרדים  המוני  להכשיל  אחדות, 
ואז  בצבא,  החרדים  יתרבו  כך  שאחר  כדי  מאד, 
כאן  עד  המהלכים.  את  ולשנות  להתנגד  יוכלו 
פי  ועל  והכנות.  הרצינות  בשיא  שנאמרו  דבריו 
כאלו  מהלכים  התורה,  של  האמיתית  ההשקפה 
הם חמורים ביותר, והרי הם עקירת התורה! ובשם 
עיין  יוסי  יוסי את  יכה  כביכול, בבחינת  התורה, 

במשנה בסנהדרין דף נו ע"א"

מתוך הספר הליכות שבת )ח"ב עמ' תקנה(

את החרדים נגד צה"להחרד"לים מנסים לגייס
שינויים  אלה  בימים  עורך  דבר צה"ל  הצבאי,  השירות  ביחידות שהביא לצמצום ההפרדה בקרב בפקודת  גם  וחיילות  "פורום חיילים  זאת  בעקבות  המזוהה הדתיות.  במיל'"  צבאיים  במכתב עם הזרם החרד"לי פנה לח"כים רבנים  סיוע,  בבקשת  הפקודה החרדים  לפי  "אמנם  כתבו:  בקרב הפלוגות החרדיות, אך על הנוכחית קיימת הפרדה מגדרית בו 

להבין  ומנהיגיו  החרדי  'פרח הציבור  לעולם  ישארו  לא  כעת שהם  יאבקו  לא  אם  וכי  יגיע מוגן',  זה  הדתיים  החיילים  יהודה' בסוף גם אל החרדים. המסגרות על  ו'נצח  'שחר'  באשר עלולות למצוא את עצמן במצב החרדיות  הנהלים  כירסום  הקיימת של  המגדרית  להפרדה 
בהן".  
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דברי חיזוק מגדולי התורה שליט"א

"חוק הגיוס נועד לפגוע 
בעולם התורה הספרדי 

ומחובתינו למחות על כך!"

מדברי הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א 
בהקבלת פני רבו ברגל במעונו בירושלים: 

להתחזק בתורה גם בבין הזמנים
ללימוד  הזמן  עיקר  זה  הצעירות  השנים 
התורה, כאשר אדם מתרגל לבטלה קשה לו 
להשתנות, זה הזמן להתעלות, שהאדם צעיר 
עצמו  על  יקבל  אחד  כל  לשנות.  יכול  הוא 
גם בבין הזמנים,  לימוד תורה!  יום בלי  אין 

'תלמוד תורה כנגד כולם'.
לשמור על צביון ה'בן תורה' גם בבין הזמנים!

כובע  תורה:  בן  של  לבוש  על  להקפיד  יש 

וכדו'  לטייל  קצת  יוצאים  אם  גם  וחליפה. 
שיוצאים,  לפני  וחצי  שעה  שעה,  ללמוד 
שלא יהיה יום בלי תורה, וכן יש להקפיד על 
לב  לשים  וכן  מסודר,  ובמניין  בזמן  תפילה 

על מצות כיבוד הורים ולהזהר בזה מאד.
על  שליט"א  הגאון  עורר  דבריו  בהמשך 

הסכנה הגדולה של גזירת הגיוס:
הישיבות  חיסול   – הגיוס  חוק  מטרת 

הספרדיות!
 - אחת  ישיבה  רק  לנו  הייתה  המדינה  בקום 
הישיבות  שבני  מילל  מי  וכיום  יוסף",  "פורת 
הספרדים מונים למעלה משישים אחוז מכלל 
נלחמים  הם  כיום  ולכן  בארה"ק,  הישיבות 
הישיבות  היא  מטרתם  כאשר  בישיבות, 
חשבו  הם  להם,  כואב  כי  בדוקא,  הספרדיות 
שהדת אצל הספרדים תעלם לגמרי כפי שרצו 

וניסו. 
הבעיה  לצערנו  למחות,  צריך  להאבק,  צריך 
פוחדים לדבר,  כולם  כולם שותקים,  שכמעט 
בחור  לעצור  לבוא  יכולים  הרשעים  אלה 
ולקחת אותו לכלא אפילו בליל חופתו. את 
את  רק  עוצרים,  לא  כמעט  הם  האשכנזים 

הספרדים, צריך למחות על החוק הזה!
וכיום בלשכת הגיוס מערימים קשיים על בני 
התורה המתייצבים לקבלת דיחוי! והם עושים 
כדי  אמצעים,  מיני  בכל  פיתויים,  מיני  כל 
מים  מקור  לעזוב  התורה  לומדי  על  להשפיע 

חיים – את הישיבה הקדושה.
בעוז   דקדושה,  בעזות  להתאזר  צריכים  לכן 
פיתוי  משום  להתפעל  ולא  ובגאוה,  בגאון 
ברורה:  מטרתה  אשר  נאה,  שיחה  משום  ולא 
יבינו  הם  ואז  מהישיבה,  הבחור  את  להרחיק 

שאין להם שום סיכוי עימו.
 ובעזרת ה' אם נהיה כולנו חזקים, "לא ינוח 
יוכלו  לא  הצדיקים",  גורל  על  הרשע  שבט 
לפגוע בנו, ובעז"ה יקויים בנו הפסוק: "כאשר 

יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". אכי"ר. 

הגאון שליט"א חזר בזעזוע על דברים 
שהתפרסמו בערב פסח, בדבר שלושים 
והושלכו  שנעצרו  בחורים  ושמונה 
שהתייצבו  למרות  הצבאי!  לכלא 
וזאת  דיחוי,  להגשת  גיוס  בלשכת 
אחר,  או  כזה  מסמך  חוסר  בעקבות 
אמר  מהעסקנים  אחד  בכאב:  וסיפר 
בחור  איזה  לי  תראה  בסדר,  "הכל  לי: 

ספרדי בכלא, מיד נשחרר אותו..."

עשרות בחורים 
שהתייצבו בלשכת גיוס 

הושלכו לכלא הצבאי!

במסגרת מעמדי "הקבלת פני רבו" בימי חג הפסח
שליט"א,  הגאונים  הרבנים  מדברי  כאן  נביא 
בהקבלת פני רבו שהתקיים בירושלים, במעמד 
רה"י  ובראשות מרן  גדולי התורה  ורבנן  מרנן 
חכם שלום הכהן שליט"א, בהשתתפות המונים 

שנהרו ובאו מכל רחבי הארץ. 

  הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א:

קוראת  שהתורה  המהר"ל,  בשם  הביא 
האמונה  על  לרמז  ה'מצות',  חג  הפסח  לחג 
ה'  בקול  ששמעו  ישראל,  עם  של  התמימה 
ויצאו בחיפזון, כשלא הספיק בצקם להחמיץ, 

והלכו באמונה שלימה אחרי משה רבינו.

למרות  המזרח,  עדות  בני  שלנו,  בדור 
שכבר עבר יותר מדור אחד שהרחיקו אותם 
לארץ  אותם  הביאו  והמצוות,  מהתורה 
הקדושה,  את  מעליהם  והורידו  ישראל 
למרות הכל האמונה התמימה בבורא עולם 
זה  לעשות  צריכים  שאנחנו  מה  כל  נשארה, 

לעורר את האמונה.

  מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א: 

לא  גדלתי  לא  לומר,  "אני מהיחידים שיכול 
בירושלים ולא בבני ברק, חיפשתי כמה בני 
יותר,  לא  ומשהו  מאה  מאה,  לנו,  יש  תורה 
והיום הגענו לאלפים ולרבבות. אני מתרגש 
לראות את זה, והכל בזכותו של מרן זיע"א.
איך  רואה  ואני  השדה  בערי  נמצא  אני 
מתפתחים מקומות שבקושי היה בהם תלמוד 
תורה והיום יש עשר. תלמידי כיתות ח' מכל 
מי  אותם  שואל  ואני  אלי,  באים  המקומות 
הולכים  וכולם אומרים שהם  לישיבה,  הולך 
כשהייתי  כזה.  דבר  היה  לא  פעם  לישיבות. 
לישיבה  הולך  היה  ח'  מכיתה  אחד  צעיר 
וכולם היו רוצים מקצוע, וזכינו  שהיום ב"ה 
ואח"כ  הקדושות  לישיבות  ממשיכים  כולם 

לכוללים".

  הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א:

יתאספו  הזה  שבמקום  פילל  מי  מילל,  מי 
ראשי עם, גדולי ישראל ראשי הישיבות. אתם 
לישיבות  נכנסים  תורה,  לתלמודי  שנכנסים 
מוציאם  "א-ל  בעצם  זה  לכוללים,  ומשם 
ממצרים", לא כתוב 'הוציאם' אלא 'מוציאם', 
כמ"ש האור החיים הקדוש, אנחנו רואים איך 

שהקב"ה מוציא אותנו ממצרים. 

  מרן הראש"ל הג"ר יצחק יוסף שליט"א:

ב"ה  הרישום,  ענין  על  הרבה  כאן  "דיברו 
כמעט בכל עיר ועיר שאנחנו מבקרים, רואים 
של  חזונו  כל  היה  זה  שלנו,  תורה  תלמודי 
הפרנסה  את  סיכן  הוא  זצוק"ל,  האבא  מרן 

צעיר  אברך  היה  כשמרן  זה.  בשביל  שלו 
הוא היה נוסע באוטובוס מביתו לבאר שבע 
והיה רושם ילדים ומעביר אותם מבתי ספר 
ממלכתי דתי לתלמודי תורה, אמרו לו אנשי 
אותך  נקדם  לא  ככה  תמשיך  אם  המפד"ל 
לשום רב או דיין, אבל מרן לא היסס, ומסר 

נפשו להכניס עוד ילד לתלמוד תורה. 

ב"ה יש תלמודי תורה בכל הארץ, אבל צריך 
עוד כהנה וכהנה. 

  מרן רה"י חכם שלום כהן שליט"א: 

על שאלות  בהגדה שהתשובה  רואים  אנחנו 
יודע  שאינו  הבן  שאלות  ועל  הרשע  הבן 
פסוק, מה  אותה תשובה מאותו  זה  לשאול, 

הפשט בזה?

שאלה  שואל  שכשהרשע  הגר"א  אומר  אלא 
לו,  עונים  לא  בכלל,  אליו  מתייחסים  לא 
אבל צריך לחזק את מי ששמע את השאלה 
לחשוב  יכול  הוא  לשאול,  יודע  שאינו  זה   -
שהשאלה היא שאלה ויתמוטט ח"ו בעבודת 
ה', לכן עם הרשע אתה לא מדבר, אלא עם זה 
שאינו יודע לשאול, לו תגיד בעבור זה עשה 

ה' לי, לי ולא לו. 

מזהירה אותנו ההגדה: תדע לך, אתה מחנך 
את הילדים, שומר עליהם, אבל אם יש דבר 
מפריע זה נורא ואיום. השמירה שלך צריכה 
להיות איך שלא יפריע להם שום דבר. צריך 
כשרים,  לא  כלים  יהיה  שלא  בבית  להקפיד 
ושלא יתחברו עם חברים לא טובים. ההורים 
נפש  הילדים, לדעת את  צריכים לשמור על 
שהבית  ולשמור  שלו,  הצרכים  ומה  הילד 

יהיה כשר". 

הקדוש  לציבור  חולק  הגדול  במעמד 
פרוספקט מרהיב ומיוחד שהופק ע”י האיגוד, 
זיע”א  ישראל  גדולי  ובו דעתם הברורה של 
להתגייס  החמור  האיסור  על  ויבלחט”א 
לצבא ה’חרדי’, “לכל שומר תורה ומצוות גם 

אם אינו במסגרת לימודים”.

בקרב  גדול  חיזוק  עורר  הדברים  פרסום 
התקבלו  כך  ובעקבות  המשתתפים,  המוני 
פניות רבות מהורים ובחורים, לקבלת עזרה 
ידי  על  עליהם  שהוערמו  שונות  בבעיות 
הצבא. הפניות הועברו לטיפול מחלקת סיוע 

והכוונה של איגוד בני התורה הספרדים.

מרן  של  הנרגשים  דבריו  את  להביא  המקום  וזה 
אב  )יא  הש"ס  סיום  במעמד  זיע"א,  רשכבה"ג 
בו תיאר מרן את ההתפתחות העצומה  תשע"ב(, 

של עולם התורה הספרדי:

בישיבת  לומדים  כשהיינו  שנה,  ששים  "לפני   
'פורת יוסף', ישיבה קטנה וישיבה גדולה והכולל 
יחד היו שם רק שבעים תלמידים, 'שבעים תמרים 
ישיבות  כמה  היו  האשכנזים  ולאחינו  שם',  ויחנו 
הקב"ה  אותנו  זיכה  והנה  בחורים.  מאות  עם 
יש  ה'  ברוך  האלו.  החמד  בחרי  כל  את  לראות 
ריבוי תורה אצלינו!  "מה אשיב לה' כל תגמולוהי 
עלי", "בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה ועתה 
ירבה  כן  לרוב"  השמים  ככוכבי  אלוקיך  ה'  שמך 
וכן יפרוץ! ויהיה הדבר כקוץ בעיני שונאי התורה, 
בזכות  ונתעודד"  קמנו  ואנחנו  ונפלו  כרעו  "המה 

שעוסקים בתורה".     

התורה  עולם  של  גדולה  לפריחה  זכינו  אכן 
הספרדי אשר בזכותם של גדולי ישראל ובראשם 
את  לשלוח  ההורים  את  עורר  אשר  זיע”א  מרן 
בניהם לישיבות הקדושות ובזכות זה הגענו עד 

התורה  על  שוקדים  תורה  בני  שרבבות  הלום 
בהיכלי הישיבות הקדושות והכוללים בכל רחבי 

הארץ. 

שומה עלינו לחזק ולשמר את מפעל חייו הגדול 
המסולאים  והאברכים  הישיבות  בני  מרן,  של 
בפז, פרי טיפוחו של מרן במשך עשרות בשנים, 
לצערינו  כאשר  חלילה,  מלימודם  יופרעו  לבל 
את  ולהדיח  להסית  עיניהם  לוטשים  זרים  הרב 
בני הישיבות הקדושות, ולהוציאם מבית המדרש 
אל מחנות הצבא, שנאסרו בתוקף ע"י כל גדולי 
ישראל, ובראשם מרן זיע"א, במכתבו ההיסטורי 
המחנה  מקצה  אנשים  "ויסיתו  והתריע:  כתב  בו 
בעלי דעות שונות ומשונות... לאמר להציל באנו 
תלמידי בית רבן שתורתם נעשית קרעים, לחגור 
צבא...  בעול  תורה  עול  ולהמיר  מלחמה  כלי 
כאילו  כוונתם  בכסותם  לצבא  להתגייס  ומסיתים 
קנאה  מלא  שבליבם  בעוד  בטחונית,  מטרתם 
בחסדי  ובאיכות  בכמות  הגדל  התורה  עולם  על 

שמים..." 

יהי רצון שמרן זיע"א ימליץ טוב בעדנו, וזכותו 

תגן עלינו ועל כל בני התורה וכל בחורי ישראל, 
שלא יפלו למלתעות הצבא. ויתקיים בנו מקרא 
"עוצו  יצלח"  לא  עלייך  יוצר  כלי  "כל  שכתוב: 

עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל"!
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שנפתחים  ימינו,  ועד  ה"חרדי"  הנחל  נפתח  מאז 
במיוחד'  ה'מתאימים  בצבא  מסלולים  העת  כל 
לחרדים, יחצנ"י הצבא מנסים לשוות מעטה ענייני 

לרדיפת הציבור החרדי, בשם ה'שיוויון בנטל'.
אסרו  זיע"א  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי  כל 
וכל באיסור חמור את מסלולי הצבא, בכל  מכל 
במסגרת  שאינו  למי  אף  להו,  דאית  וחניכה  שם 
לא  חרדי  שאף  מספקת  סיבה  וזו  לימודים, 
יתגייס לצבא חלילה. אולם דברים שנאמרו מפי 
בכירי צבא וממשל לשעבר, ב'כינוס חוקרי צבא 
וחברה', מוכיחים כי הסיסמא הנבובה של "שיויון 
יכולה לשמש אפילו ככסות עיניים,  בנטל" אינה 
בכדי 'להצדיק' את התעמרותם הנפשעת בבחורי 

ישראל.
וכך דווח באחד מכלי התקשורת:

גיוס חרדים יכביד על תקציב הביטחון! גיוס חרדים 
לא רק שלא יסייע 'לשאת בנטל', אלא גורם בעצמו 

לנטל כספי כבד ומיותר.
התריעו  צבא,  חוקרי  בקרב  שהתקיים  בכנס 
המשתתפים הבכירים על כך שגיוס החרדים, לא 
עצמו  הוא  אלא  בנטל,  בשויון  מסייע  שאינו  רק 
נטל על המדינה, נטל גדול של למעלה ממיליארד 

שקל בשנה!
אחד הפרופסורים, שאינו חשוד באהדת חרדים... 
שמכבידות  העיקריות  הבעיות  "אחת  כי  טען 
לבצע  ההתעקשות  היא  הביטחון,  תקציב  על 
לגייס  הרצון  לזה  נוסף  עוד  ועכשיו  גלובלי,  גיוס 
לשרת  בכלל  רוצה  שלא  באוכלוסייה  שלם  מגזר 
במערכת, אין ספק ששינוי בגישה יביא להתייעלות 

ולחיסכון בתקציב".
הרבה  מגייס  חובה  גיוס  "חוק  בכיר:  צבא  איש 
וזה עולה למשק  אנשים, שהצבא פשוט לא צריך, 
יותר ממיליארד שקלים בשנה, שאפשר היה לחסוך 

אותם".
מקבלי  על  קשה  ביקורת  מתח  נוסף  פרופ' 
על  קוראים  היו  האוצר  אנשי  "לו  ההחלטות: 
זה  בעולם,  ביטחון  במערכות  רוחביים  קיצוצים 

ההחלטות.  קבלת  תהליך  את  ומייעל  מקל  היה 
לצערי, הרמה של מקבלי ההחלטות נמוכה מאוד, 
והם כלל אינם מבינים על מה הם מדברים כשהם 

ניגשים לקבל החלטות". 
כידוע, הוקצבו כחצי מיליארד ₪ לצורך 'שילוב 
שעוד  מתברר  כעת  היל"ת.  בצבא  החרדים' 

מיליארד ₪! המדינה מוכנה להפסיד, לשם מה?
ההשקעה המטורפת של סכומי העתק הללו נועדה 
לדבר אחד, אותו חזו רבותינו גדולי ישראל כבר 
טהורות  נפשות  לקחת  "זוממים  הדרך:  בתחילת 
כאילו  כוונתם  בכסותם  לצבא,  להתגייס  ומסיתים 
על  קנאה  מלא  שליבם  בעוד  בטחונית,  מטרתם 
שמים,  בחסדי  ואיכות  בכמות  הגדל  התורה  עולם 
לשאת  לבוא  כאילו  יכזבו,  ובלשונם  בפיהם  ויפתו 
בעול שוה בשוה, ומאלפים שאינם משתתפים בנטל 
אשר  יעקב  גאון  את  נחלתנו,  את  בדווקא  יבחרו 
את  ולהחטיא  להכריע  ישימו  ערמה  ובלבם  אהב, 
וגדולי  זיע"א  מרן  מכתב  )מתוך  ישראל!"  בחורי 

ישראל: 'אזהרה חמורה' תשרי ה'תשס"א(  
"התכנית של השלטון רודפי הדת, להרוס את עולם 
מכתב  )מתוך  עתידנו"  כל  את  ולהחריב  התורה 
גדולי ישראל: 'אל אחינו בני עדות המזרח קריאה 

נאמנה', חורף ה'תשע"ה(  

שויון
נטל?
או 

בכנס חוקרי צבא וחברה 
אמרו פרופסורים ובכירי צבא 

לשעבר: "המדינה מפסידה 
יותר ממיליארד ₪ בגלל 
ההתעקשות לגייס מגזר 

שלם מאוכלוסייה שלא רוצה 
בכך בכלל"  את המטרה 

האמיתית חושפים מרן זיע"א 
וגדולי ישראל במכתבם

תפילה מיוחדת על קברו 
של התנא האלוקי 

רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
ע"י רב תלמיד חכם וירא שמים 

ּבַר יֹוָחאי, זכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו,
 ועַל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵחינּו

 ₪ 50 
להצלת
נפשות

בתרומת הו"ק בסך

 ₪ 180 
להצלת
נפשות

בתרומה חד פעמית בסך

ניתן להעביר שמות ביום ההילולא עד השעה 10:30 בבוקר 

ניתן גם להעביר שמות לתפילה הקבועה מידי ערב ר"ח על קבריהם של קדושי עליון 
סידנא בבא סאלי זיע"א ומרן גאון עוזינו רבי עובדיה יוסף זיע"א 
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1,000 ₪2,000 ₪

3,500 ₪9,000 ₪

250 ₪ 1,000500 ₪

1,000₪5,000 ₪
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