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חשיפה:
רשימת הישיבות המצורפת

כנספח לחוק הגיוס!

הציץ, נפגע ונמלט 
ברגע שאחרי האחרון!

סופו המר של המסית 
להתגייס לצבא... 48

ד " ס ב

ונותרו רק אשתו  ובניו בשדי מואב  לאחר שנפטרו אלימלך 
ושתי כלותיה עניות וחסרות כל, קמו נעמי רות וערפה לעלות 
לכלותיה  נעמי  אומרת  בדרך  הולכות  בעודן  ישראל.  לארץ 
ה ְלֵבית ִאָּמּה” אך גם רות וגם ערפה מסרבות  “ֵלְכָנה ׁשְֹּבָנה ִאּׁשָ
ְלַעֵּמְך”, רואים שבתחילה לשתיהן  ָנׁשּוב  “ִאָּתְך  ואומרות לה 

היה רצון טוב לדבוק ביהדות ולוותר על מנעמי העולם.
“ׁשְֹבָנה  ואמרה  בהן  הפצירה  שוב  כשנעמי  בהמשך  אך 
ִמְהיֹות  ָזַקְנִּתי  ָבִנים?!...  ִלי  ַהעֹוד  ִעִּמי  ֵתַלְכָנה  ָלָּמה  ְבנַֹתי 
ָּבּה”,  ָּדְבָקה  ְורּות  ַלֲחמֹוָתּה  ָעְרָּפה  “ַוִּתַּׁשק  ואז  ְלִאיׁש...”, 
העוני,  את  עצמה  על  לקבל  מסוגלת  היתה  לא  ערפה 
הכאב והיסורים, אולם רות לא נכנעה, למרות כל הקושי 

המשיכה לעבוד את ה’ באמונה.
ימיה  כל  את  לחיות  מאז  זכתה  בחמותה,  שדבקה  רות 

שריווה  ישראל  מלך  דוד  ממנה  שיצא  וזכתה  בקדושה 
להקב”ה בשירות ותשבחות. מערפה לעומתה, יצא גוליית 

אשר חרף מערכות ישראל, ממש דבר והיפוכו.
מכאן ניתן ללמוד כי גם מי שרצונו לעשות רק טוב, כפי 
את  לעזוב  מאנה  הראשונה  שבפעם  בערפה  שמצאנו 
נעמי, אך אם יעזוב את מקור החיים ויכנע לכל הקשיים 
הפוקדים אותו, עלול ליפול חלילה עד שאול תחתית הוא 
וזרעו וזרע זרעו, כפי שמצאנו בערפה שיצא ממנה גוליית.
באחד הגליונות הקודמים הבאנו שסיפר הראשל”צ הג”ר 
יוסף שליט”א, שבצעירותו ניגש אליו אדם חילוני  יצחק 
גמור, ושאלו האם הוא בנו של מרן, וכשהשיב בחיוב סיפר 
זיע”א בישיבה אך בהמשך  לו שבצעירותו למד עם מרן 
מאד  הידרדר  שם  דאז,  הצבא   - לאצ”ל  ללכת  נתפתה 

מבחינה רוחנית עד שהגיע לפשע ר”ל וישב זמן ממושך 
ללמוד  שהמשיך  “אביך,  בכאב:  ואמר  והוסיף  בכלא. 
גדול הדור, אני  זכה להיות  ולא נתפתה לעזוב,  בישיבה 

שנתפתתי תראה מה יצא ממני...” 
נתחזק כולנו ונחזיק ללא הרף בעץ החיים שלא להתגייס 
לצבא או לשירות האזרחי וכדומה, לא נכנע לשום קושי 
וניסיון, גם לא לאיומי מאסר בכלא, וכפי שהורו רבותינו 
ראשי הישיבות שליט”א במכתבם )“דעת תורה ואזהרה”, 
נכונים למסירות נפש לבלתי יפחדו  “להיות  אדר תשע”ד(: 
בכדי  חובתינו  זו  השלטונות!”  של  והתנכלויות  ממעצרים 
להשאר יהודים נאמנים לה’ ולתורתו, ולראות בנים ובני 

בנים צדיקים חכמים ונבונים.
נזכה לחוג כולנו את יום זה בשמחה ובאהבה אמן.
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הגדול  שיחתו של מרן הגאון 
רבי משה צדקה שליט"א 
ראש ישיבת "פורת יוסף" גאולה

תיעוד נדיר מדברי 
גדולי ישראל על

חורבן התורה ע"י 
מסלולי הצבא 
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הצבא  ראשי  של  הרעה  דרכם  בתחילת  כבר 
ה'חרדי'  הצבא  מסלולי  מזימות  החלו  כאשר 
נוקבים  בדברים  שליט"א  ישראל  גדולי  יצאו 
ניסן  ובחודש  זו  וחריפים כנגד תופעה מסוכנת 
מסלול  כנגד  ומרכזי  גדול  כנס  נערך  תשס"א 
ישראל  גדולי  מרה  זעקו  בו  ה"חרדי"'  'הנחל 
שליט"א כנגד הפרצה החמורה. בגיליון הקודם 
חכם  רה"י  מרן  של  הנוקבת  שיחתו  את  הבאנו 
שלום הכהן שליט"א באותו כנס, עתה נביא את 
צדקה  משה  רבי  הגדול  הגאון  מרן  של  שיחתו 

שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף. 

צריך להספיד
את הנשמות שלהם!

ולהריע,  לזעוק  ייחדו  זה  ערב  ורבותי!  מורי 
כולם  שלא  הנורא,  במצב  ולהתבונן  להסביר 
חז"ל  אותו.  יודעים  כולם  ולא  אותו,  מבינים 
אומרים על הפסוק "והודעת להם את הדרך" 
– זה בית חייהם, אומר רש"י "זה בתי כנסיות 
ובתי מדרשות", הבתי כנסיות ובתי מדרשות 

זה החיים של עם ישראל.
משמשים  ואור  שחושך  בדור  אנחנו  נמצאים 
יחד בערבוביה, בדור הקודם בני התורה היו 
מועטים, נער יספרם, אבל גם אלה שלא זכו 
קובעים  שמים,  יראי  היו  בישיבות  ללמוד 
עיתים לתורה, נמצאים בבית הכנסת, נושאים 

ונותנים באמונה.
כיום, מצד אחד בני התורה הולכים ומתרבים, 
תלמודי תורה מרובים, ישיבות מרובים, ברוך 
יושב  לא  היצר  לדאבוננו  אבל  ירבו,  וכן  ה' 
במנוחה, יש לנו  עץ נפלא עם פירות נפלאים, 
מביאים מאי-שם איזה רעל שמרעיל את העץ, 

ונחמדים  נפלאים  פירות  נושרים.  והפירות 
של  היקרות  הנשמות  אלו  לרצפה,  נופלים 
נכנסים  אלף  לישיבה  שבאים  הישיבה  בחורי 
אבל לדאבוננו כמה נושרים לרחוב, ונושרים 
פעם,  של  הנשירה  כמו  לא  זה  היום  לרחוב 
פעם אם לא למדו תורה הלכו לביהכנ"ס אם 
לא למדו תורה שמשו תלמידי חכמים אבל לא 
התדרדרו, ואילו היום ממש הלב כואב, אינני 
יודע אם אפשר להרחיב הדיבור בחודש ניסן 
שזה חודש של שמחה אבל היה צריכים לעשות 
הספד גדול על אותם הנשמות, מכירים אנחנו 
גדולי  להיות  שיכלו  נשמות  יקרות  נשמות 
תורה יכלו להיות צדיקים יראי שמים עכשיו 

הלכו לרחוב התדרדרו.

לא מכבים את האש 
בקש ותבן!

רבותי, ההתדרדרות של היום זה לא התדרדרות 
של מה בכך, היום יש  כל מיני כלי תקשורת 
וטומאות רחמנא ליצלן ומתדרדרים והולכים 
לגהיני גהינם, מצד שני בגלל שיוצאים החוצה 
ונושרים באו אנשים ואמרו א"כ יש מדורה יש 
שריפה בואו ניקח תבן ונכבה את האש. בדיוק 
האש,  את  לכבות  כאילו  תבן  לקחו  דבר  אותו 
ועוד  יותר  ועוד  יותר  עוד  מתרבה  האש  והנה 
יותר מה קורה לנו היום, מצד א' יש לנו לבכות 
על אותם הבחורים המתדרדרים ברחובות ומצד 
שני יש לנו לבכות על אותם הבחורים שכאילו 

רוצים להציל אותם וזה לא כך.
"דרך  דעות:  מהלכות  בפ"ו  כותב  הרמב"ם 
ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו 

אחר רעים ואוהבים ונוהג כמנהג אנשי מדינתו", 
אפי' פיקח ולמדן ומבין אבל הטבע הוא להיות 
נמשך בדעותיו יהיה מי שלא יהיה זה הבריה 
שלו שיהיה נמשך בדעותיו, אחרי מי? אחרי 
וגם  המעשים  גם  הדעות  גם  ואוהביו  ריעיו 
הפעולות שלו – הכל מה שהחברים שלו יעשו 

ג"כ הוא עושה אותו הדבר בדיוק. 
 – היחידה  הדרך  לעשות,  מה  הרמב"ם  אומר 
אחר  ולילך  לצדיקים  להתחבר  צריך  "האדם 
ויתרחק  ממעשיהם  שילמוד  תמיד  החכמים 
שאדם  זמן  כל  בחושך",  ההולכים  מהרשעים 
יושב אצל הצדיקים זה לא משנה אם הוא חכם 
אצל  יושב  לומד,  לא  או  לומד  חכם,  לא  או 
מבוטח,  הוא  הצדיקים  אצל  יושב  החכמים, 
ברגע שהוא עוזב את החכמים, ברגע שעוזב 
את הישיבות, ברגע שעוזב את הבתי מדרשות 
נמשך אחר דיעותם של האנשים שנמצא איתם.

מקום זה מקולקל 
יותר מהרחוב!

בואו  בימינו  קורה  מה  ונתבונן  בואו  עכשיו 
לקחת  אפשר  איך  הזה  הרמב"ם  לפי  ונחשוב 
לסחוב  קודש,  בני  יקרים  בחורים  אדם  בני 
מהצדיקים,  אותם  לסחוב  מהחכמים,  אותם 
זה  האם  ללכת?  מקום  לאיזה  ללכת  לאיפה 
נכון  מקולקל,  הרחוב  אמנם  מבוטח?  מקום 
עוד  היא  ששם  החברה  אבל  מקולקל  הרחוב 
יש  שמה  'מוסיוף'?  יש  שם  מקולקלת!  יותר 
פה  יש שם?  מה  חכמים?  יש  צדיקים? שמה 
אדם הלך לרחוב יפו איזה יום, אבל ביום השני 
את  רואה  החכמים  את  רואה  לביהכנ"ס  בא 

שיחתו הנדירה של מרן
הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א 

ראש ישיבת "פורת יוסף" גאולה

נדיר ומיוחד: 

"
גונבי"

הנפשות
לזעוק
כנגד 
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הצדיקים ומתבייש מהם, ירא מהם, שומע איזה 
דברי תורה, מתעורר עוד הפעם, אבל כשאתה 
לוקח אותו למסגרת מיוחדת עם חברים, איזה 
חברים שיהיו, אז נמשך אחר דיעותיו ואחרי 

מעשיו!
א"א  ניסן  בחודש  אמרתי  גדול,  בכאב  רבותי! 
את  להספיד  צריך  ממש  עכשיו  להספיד 
שנמצאים  הנשמות  רק  לא  האלה,  הנשמות 
הנמצאים  הנשמות  גם  אלא  האלה  במסגרות 
ברחובות שמתדרדרים ומתדרדרים אבל לא זה 
הדרך לכבות את המדורה בתבן וקש שתבעיר 

את הבערה עוד יותר ועוד יותר! 

איך אפשר להרוג 
אותם בידים?

נשמות  קדושות  נשמות  לתת  אפשר  איך 
צדיקים?  שמה,  נמצא  מי  לאלה?  טהורות 
איך  בידך?  נשמות  נותנים  ישיבות?  ראשי 
אפשר לתת נשמות בידך? הרי אתם יודעים מי 
שהולך מה יכול להיות טוב, אוי ואבוי, ולא רק 
נשמות כאלו, יש לנו הדין המעמץ עם יציאת 
עוד  שיוצא  אדם  דמים  שופך  זה  הרי  הנפש 
מעט למות ואתה סוגר לו את העינים מה יש? 
עוד שתי דקות הוא ימות אתה שופך דמים כי 
אתה לא יודע מה ברגע א' של חיים אדם יכול 
להיות, יש כאלה בורים, שאומרים כלפיהם בין 
כך מאלה מה התועלת, אך, נגיד שהם גוססים, 
אתה תיקח אותם בידים ותהרוג אותם? תעזוב 
אותם גוססים! וכ"ש שהם הרי לא גוססים, שיש 
שמקלקל  כאלה  דברים  של  צבא,  של  אווירה 
אותם, אז גם אלה שהם בני תורה שהם באמת 
רוצים ללמוד תורה, אם הם רואים את האווירה 
הזאת, אז אף שהם מוכשרים ללמוד תורה הם 
בריא  בחור  לוקח  אתה  התורה,  את  עוזבים 
ואתה מכניס אותו לטיפול נמרץ עם מכשירים, 
זה הכל מה שאתה עושה, אוי ואבוי, הבחור 
ואיך אנחנו  יכול לגדול,  יכול להתעלות  הזה 
נורה לו ואיך נעשה דבר כזה בידינו, זה דבר 

נורא ואיום.

לחפש את הדרך הנכונה 
ולא להתפתות להם!

מה עלינו לעשות, צריך לדאוג לתת מוסדות 
הוא  באשר  אבל  האלה,  לבחורים  מתאימים 
שם להעביר אותם למקום הזה כמו שהסברנו 
זה ממש מכבים את המדורה בקש ובתבן. אין 
הבחורים  היקרים,  לבחורים  לפנות  אלא  לנו 
הצדיקים ולפנות גם להורים שיעמדו על זה, 
החכמים,  עם  להתייעץ  לעשות  מה  לדעת 
ולעזור  לעשות,  איך  הצדיקים  עם  להתייעץ 
לבחורים שלנו עם הנסיונות העומדים בפניהם.

בחגוי  "יונתי  השירים:  בשיר  אומר  הפסוק 
מראיך  את  הראיני  המדרגה  בסתר  הסלע 
ומראיך  ערב  קולך  כי  קולך  את  השמיעיני 
והשיג  ישראל  אחר  רדף  שפרעה  בזמן  נוה", 
אותם חונים על הים אומרים רבותינו, למה היו 
דומים עם ישראל? ליונה שהיתה בורחת מהנץ 
נושף  הנחש  והיה  הסלעים  בנקיקי  ונכנסה 
יודעת מה לעשות, אמר לה הקב"ה  ולא  בה 
הראיני את מראיך - את כשרון פעולתך, למי 

את פונה בעת צרה.
כך אנחנו אומרים לבחורי ישראל הראיני את 
להתחזק  מעשיכם,  כשרון  את  תראו  מראיך, 
לא  שיהיו,  המצבים  בכל  בישיבה  ולהיות 
עזבו  שכבר  ואלו  הישיבה.  כתלי  את  לעזוב 
יתחזקו להתאמץ לחפש את הדרך הנכונה ולא 
שחלילה  המקומות  לאותם  ללכת  להתפתות 
גדולי  כל  ולהתדרדר.  להתדרדר  יכולים  וחס 
ישראל פסקו שהמקום הזה זה מקום שיכולים 
וחס  וחלילה  יותר  ועוד  יותר  עוד  להתדרדר 

לתת נשמה בידיים.

אסור למסור להם 
שום נפש מישראל!

יש הלכה בשו"ע וברמב"ם שאם אומרים לנו 
למסור נפש אחת מישראל ואם לא יתנו להם 
אז יהרגו כולם, הלכה היא שימסרו כולם ולא 
נמסור שום נפש מישראל, למסור נפש בידיים 
ולהגיד תלך לנחל, מה זאת אומרת? תיבת נח 
כאלה שנכנסו  והיו  בתוך המבול,  היתה  היא 
של  הגג  על  שעלה  אחד  היה  התיבה,  בתוך 
נכנסים  שלא  אלה  גם  ניצול,  כן  גם  התיבה, 
נמצאים  בגג,  נמצאים  הישיבה,  תוכי  בתוך 
אבל  התיבה  את  סוף  סוף  תופסים  ג"כ  בצד, 
אם חלילה וחס נכנסים לים אז זה אוי ואבוי, כל 
הנחלים הולכים אל הים, א"כ אם טובעים בים 
לא שוה כלום, מה עשינו לכן אסור למסור שום 

נפש מישראל.

לעמוד כחומה בצורה 
כנגד המפתים!

צריכים לעמוד בפרץ כמו שהפסוק אומר "אם 
דלת  ואם  כסף  טירת  עליה  נבנה  היא  חומה 
היא נצור עליה לוח ארז", אומר רש"י בשה"ש 
מחז"ל, אם חומה היא אם את עומדת כחומה 
טירת  עליה  נבנה  אותך  נגד המפתים  בצורה 
היא שמסתובבת,  דלת  ואם  ביהמ"ק  זה  כסף 
נצור עליה  אז  וככה מתפתים,  ככה מתפתים 
הפסוק  מה  ורבותי  מורי  שמתליע,  ארז  לוח 
חומה  אני  כמגדלות,  ושדי  חומה  אני  אומר 
ובתי  כנסיות  בתי  אלו  כמגדלות  ושדי  חזקה 
מדרשות, זאת אומרת הפסוק מדבר על זמנינו 

הישיבות  אלו  והשדים  חומה,  כמו  להיות 
אלא  הישיבה  כתלי  את  נעזוב  לא  כמגדלות 
לתפוס  הישיבה,  כתלי  בין  ביחד  להמשיך 
שאלה,  לו  יש  בעיה,  לו  יש  אדם  אם  אותם, 
ישראל איך לעשות, איך  גדולי  שיתייעץ עם 

להתנהג. כמו ששמענו, זה דיני נפשות!

לזעוק כנגד 
גונבי הנפשות!

לכן עלינו להתאזר, להריע ולזעוק, שלא יגזלו 
את הבנים שלא יגזלו את הנשמות הקדושות 
שלא תשתפכנה אבני קודש בחוצות ירושלים 
לדאוג לאותם הבחורים שרוצים לקחת אותם. 
ולהיות אני חומה לא לעשות דבר בלי לשאול 
גדולי ישראל ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות 
שכל  ולהתחזק  אותם  לחזק  הישיבות,  אלו 
על  חבריו  על  נכדיו,  בניו,  על  יעכוב  אבא 
ידידיו, ולא יאמר אני כבר יש לי בן בישיבה 
הרבה  הרבה  שיש  לדעת  צריך  אלא  וגמרנו, 
רודפים, הרבה הרבה גונבי נפשות. כולנו נתחזק 
התורה.  את  להרוס  שרוצים  לנו  מהאורבים 
אנחנו נתחזק חזק ונתחזק והתורה הקדושה היא 
תגן עלינו ותשמור בעדינו ששום אחד מישראל 
ושום בחור מישראל לא ילך לאיבוד. אלא כולנו 
ונזכה לגאולה שלמה  נעשה את רצון הבורא 
וכן  כסף  טירת  עליה  שנבנה  בימינו  במהרה 

יהיה רצון ונאמר אמן.

קול  בקו  במלואה  השיחה  את  לשמוע  ניתן 
ממזרח 077-2-26-26-26
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שות הדיבור לאיציק: יום אחד הלכתי לחנות ליד ביתי והתיישבתי ר
לאכול, מתיישב לידי אחד, ומתחיל לשוחח איתי, למה לא. דיברנו 
פה ושם, ואז הוא זורק "למה לא תעשה צבא"? צחקתי מהבדיחה, 
ופתאום ראיתי שהוא רציני, הבנתי שהוא 'מקולקל' וסיימתי את השיחה 
במהירות. למחרת הגעתי שוב, והנה ידידי מופיע ומתחיל לספר לי על 
הצבא, ועל אחיו שהוא קצין וכו', אמרתי לו "חביבי! טעית בכתובת, אני 
לא מחפש שטויות בחיים"! הוא לא התייאש, שלשה חדשים )!( הוא נידנד 
לי, בעוונותי, כבר הפכנו לידידים, כי באמת... קצת עניין אותי הסיפורים 
על הצבא, ובפרט על חיל האויר... היתה נקודה אחת שמשכה אותי, חרדי 
שמתגייס, כך הוא הסביר, משרת שנתיים ואח"כ מקבל 8 חודשי לימוד על 

חשבון הצבא, והוא הבטיח לי מקצוע מבוקש ויוקרתי.
ערב אחד הוא ישב איתי שעות, ואיך שהוא בסוף אמרתי לו 'בסדר'. אבל 
סיכמנו: חיל האויר בלבד, מקצוע מסויים, ובמהלך השירות - רק חרדים, 

תפילות, שיעורים, אוירה חרדית לחלוטין, ופטור מדים בבית!
הגעתי ללשכת גיוס להתחייל, בדיקות, קביעת פרופיל, ואז קבעו לי: 'לפי 
הפרופיל שלך אתה מיועד לשירות קרבי'! אמרתי 'בחלום! רק חיל האויר' 
אמרו לי 'או קרבי או כלא', התקשרתי לגייס שלי, שענה לי: "מצטער מאד, 
ביי-ביי!" מעולם לא ראיתי כזו בגידה, יותר הוא לא ענה אפילו לטלפונים, 

לעולם לא אמחל לו!
למסלול  אותי  שיבצו  ברירות,  הרבה  לי  היה  לא  אבל  כהוגן  התחרטתי 
ה'חרדי' נצח יהודה, התחיל השירות, הגעתי והייתי בהלם, היו שם בודדים 
מבתים חרדים, אבל אף לא חרדי אחד! חלקם בלי כיפה, חלקם כיפות 

סרוגות, וכולם! כמו גרועים שבאומות.
'תראה,  לי  הסביר  בצבא  'הרב'  'אין'!  תורני'?  שיעור  יש  'מתי  שאלתי 
בשיעור יש כאלו שנרדמים, זה לא יפה, עדיף שלא יהיה שיעור', התחננתי 
שיתנו לי זמן ללמוד לבד, לא הסכימו, חטפתי פה ושם כמה דקות ללמוד 
משנה ברורה, הלכות חנוכה. הגיעה שבת ראשונה, אני יושב בחדר, לפתע 
האור נדלק ע"י חייל, התחלתי לבכות, הרגשתי שאינני מסוגל! אח"כ עשו 

ספונג'ה, הכל, אני מעיד, כמו יום חול! בנצח יהודה! 
הגיע חנוכה, הדלקתי נרות, והתחלתי לשיר את הפיוטים כנהוג. לפתע 
המפקד קרא לנו, התחננתי "מעולם לא הפסדתי חצי שעה ליד הנרות", 
לי  אמרת  'כשהגעתי,  לו  אמרתי  הצבאי,  ל'רב'  הלכתי  הסכים,  לא  הוא 
שבכל בעיה תעזור לי, נו, תדבר עם המפקד שיתן לי לשבת ליד הנרות'!  
אותו 'רב' חייך: 'קשה לך בטירונות )'וזה באמת קשה'... מפטיר איציק( אז 

אתה מחפש חופשות, הא'? נפגעתי, עלילה שפילה! באותו רגע החלטתי 
ברורות: אני לא נשאר במקום הטמא הזה, ויהי מה! 

במקביל, התברר לי שהמקצוע שהצבא מממן, הוא מקצוע פשוט ביותר, 
התלוננתי באוזני אחד הקצינים 'חשבתי שהצבא זה גוף שמכבד את עצמו, 
אני רואה שמדובר בחבורת שקרנים, ואין לכם שום ערך למילה, אין טיפת 
כבוד לדת, אין לי פטור מדים, ואפי' מקצוע נורמלי אין, עבדתם עלי'! הלה, 

התפלא על תמימותי "מה, האמנת להם"? 
עבר חודש בצבא, נפשי נקעה בכל הגועל הזה, ולאחר השבת החופשית לא 
חזרתי לבסיס, ה'רב' התקשר מתוך 'רחמים': 'לא כדאי לך שיכעסו עליך, 
זה מסוכן, אתה יודע, יש כלא'... הייתי קצר סבלנות: 'אשאר יהודי בכלא 
ולא גוי בצה"ל!' מאז הוא התקשר אולי 100 פעמים בלי גוזמא, לא עניתי.

מאידך, רציתי מאד כבר לגמור עם הצבא, התייעצתי עם עו"ד והוא המליץ 
לי להסגיר את עצמי, הלכתי לכלא 4 "באתי לשבת כאן".. הביאו אותי 
לקש"ב שנתן לי 20 יום בכלא )18 בפועל(. אח"כ העבירו אותי לכלא 6, 
שם קצת יותר קשוחים, אבל זכור לטוב אחד המפקדים, כיבד אותי מאוד, 
וכמעט לא נתן לי תפקיד, כך יכולתי להתפלל וללמוד כמו בן אדם. ואגב, 
חשוב לדעת, על אף שתנאי הדת הבסיסיים וכן אוכל בכשרות מהודרת 
ניתנים בכלא הצבאי לפי דרישה, אך כמובן שראשי הנהלת הכלא אינם 
'צדיקים גדולים' וצריך שימת לב להקפיד בתכלית בכל דקדוקי ההלכה 

כראוי לכל יהודי ירא שמים מנסיון, זה רק גורף הערצה...
איציק מסכם: לעולם אל תאמינו לגייסים הללו, אין שום ערך למילה שלהם! 
בצבא מתנהגים כמו גויים! אגב, הכרתי חבר מחסידות חשובה, היה מקורב 
לאדמו"ר שלו, התפתה ונפל, היום הוא מתנהג כגוי גמור. חבר נוסף מחיפה, 

היה תמים כמוני, היום גם הוא בלי כיפה!
או עם  יש בחורים ש... ככה, קצת לא מסתדרים עם ההורים,  נקודה,  עוד 
שיבינו:  אז  יבהלו.  כולם  צעד,  כזה  יעשו  שאם  וחושבים  חברתיים,  קשיים 
הסבל של הבחור בצבא הוא פי עשר! שם אין רחמים כלל, יש משטר, יש 

עונשים, לקיים מקרא שכתוב "הנפש החטאת היא תמות"!
ומי מדבר על רוחניות! אתם יודעים, העונש הכי חמור בכלא זה צינוק, אם 
אתה הולך לצבא, אתה מושיב את הנשמה שלך בצינוק, אוטמים לך את 'כלי 

הנשימה' של הנשמה! אתה מת! רוחנית.
אני אישית הייתי בצבא ובכלא, ותאמינו לי, אעדיף לשבת בכלא שוב ושוב, 

ולא לחזור ליום אחד לצבא השמד!

הייתי
שם!!

איציק, בן למשפחה חשובה מבני ברק. ירא שמים וטהור לב  איציק הכיר את עצמו ואת הקושי הגדול שלו 
לשבת שעות מול הגמרא, אך לא נכנע, והקיז את דמו על מעט היבול שהצליח לקצור  האם יש בכח אנוש 
לתאר את גודל השמחה ששרתה בשמים, כאשר איציק היקר מדקדק במצוות באופן מופלא, ועולה ומתעלה 
בתורה וירא"ש טהורה?! ברוך שככה לו בעולמו!  אי שם יושבים אנשים, ובליבם דאגות זרות, "איך נמלא את 

היעדים"?... בצבא לא בוררים, כיפה שחורה? למד שנתיים בישיבה? יופי! צריך להפיל אותו בכל דרך!

סיפורו של 
איציק שראה 
את השמד 
מבפנים, 
הציץ ונפגע, 
ונמלט ברגע 
שאחרי 
האחרון!



5

שה
עד

 ה
עין

ב אגף הסברה | פרויקט ל"ג בעומר

ינו
ות

רב
של 

ם 
רכ

בד

ראב"ד העדה החרדית הספרדית מרן הגאון
רבי יעקב מוצפי  זצוק"ל וזיע"א - ליום פקידת שנתו י"ג סיון

5

בשנת תר”ס זרח אורו של רבינו בבבל, מעוז 
התורה הספרדי שהיה באותם ימים בתוקפו, 
מכח אורו הגדול של מרן הבן איש חי זיע”א. 
רבותיו של רבינו היו הגאונים הגדולים רבי 
אפרים כהן זצ”ל ורבי שמעון אגסי זצ”ל ורבי 

צדקה חוצין זצ”ל.
והיה  תורה  של  מימה  רבינו  יצק  ידם  על 
לענק בתורה בנגלה ובנסתר בור סוד שאינו 
מאבד טיפה, בקי בשני התלמודים ובד’ חלקי 

שלחן ערוך.
סלמן  רבי  הגאון  עם  רבינו  למד  בבחרותו 
חוגי עבודי זצ”ל בבית המדרש “בית זליכה” 
שבבגדד שם למדו בשקידה עצומה  שמונה 
עשרה שעות ביום ש”ס ופוסקים ושם למד 
מקבלים  היו  כאשר  ובצער  בדוחק  תורה 
כל שבוע סך של ‘מג’ידי’ אחד סכום שהיה 
מספיק בקושי אפילו לפת לחם במלח בלבד. 
הלימודים בישיבה היו למשך כל השבוע ורק 
לשבת היו חוזרים הביתה ואז לא היתה להם 
ושמיכות  מיטה  לא  ואף  מסודרת  פנימיה 

אלא היו ישנים על הספסלים.
ישיבה  שנפתחה  להם  נודע  זמן  באותו 
מילגה  מקבלים  ובה  אחר  במקום  חדשה 
גדולה ומכובדת פי כמה וכמה, אך רבינו וכן 
החברותא שלו הרב עבודי לא מיהרו ללכת 
לישיבה החדשה עד שחקרו וביררו אחריה 
ונודע להם כי אותה הישיבה אינה לגמרי על 
טהרת הקודש, ונשארו בישיבה אף בתנאים 
הקשים שהיו ובלבד שיזכו ללמוד את התורה 

בקדושה ובטהרה ובלי נדנוד כל שהוא.
ראש  להיות  נתמנה  שלשים  בגיל  בהיותו 
ישיבת דורשי תורה והרביץ תורה לתלמידים 

שם במשך למעלה מעשרים שנה.
רבינו כיהן כראש חברת תומכי תורה אשר 
הוקמה עוד בנערותו של רבינו ע”י חכמי הדור 

ובראשם מהר”ר שמעון אגסי זלה”ה שחששו 
מדרכם הרעה של ראשי הקהל באותה העת 
ובדאגתם פן תשכח תורה מישראל חלילה, 
עמדו והקימו חברת תומכי תורה שתתמוך 
בכל החכמים. ובפתיחתה עשה הג”ר שמעון 
איש  אלפים  כארבעת  ובו  גדול  כנס  אגסי 
ולקח את רבינו בהיותו בגיל תשע! והלבישו 
חלוק משי ונתן לו דף גדול ובו דרשה על 
מעלת התורה והתלמידי חכמים והכין אותו 
לאומרו בפני כל הציבור הגדול והופיע רבינו 
כארי בפני הציבור והרים את קולו ללא כל 
כנמר  עז  ‘הוה  בבחינת  ממש  ופחד  מורא 
וגבור כארי’ לעשות רצון בוראו וידעו כולם 

כי יצא ממנו רב וגדול בישראל, וכן הוה.   
וקיבל  ארצה  רבינו  עלה  תשי”א  בשנת 
למגוריו צריף קטן וצר אשר היו מתגוררים 
אחר  חודש  אחד.  בחדר  נפשות  ששה  בו 
הרבנות  ללשכת  הרב  הוזמן  ארצה  עלייתו 
שם יעץ לו אחד מידידיו ואמר לו חכם יעקב 
בגדד  של  הזה  והלבוש  הכובע  את  תוריד 
הוא לא מתאים בארץ, תלבש כובע וחליפה 
כנימוסי המדינה ונדאג לך למשרה מכובדת’, 
אך רבינו סירב לכך וכמצוות רבו רבי צדקה 
חוצין העדיף ללמד תינוקות ולא להתוודע 

לרשות, למרות מצבו הכלכלי הקשה.
חברותא נאמן כלבבו מצא בגאון רבי סלמן 
מוצפי זצ”ל והיו לומדים יחד שמונה עשרה 
שעות רצוף משעות לפנות בוקר המוקדמות 

ועד שעות הלילה המאוחרות.
בכל הזדמנות היה מדבר על חינוך הילדים 
שיחנכו אותם במקום של תורה ויראה. היה 
שנפתחו  תורה  התלמודי  לכל  נלהב  תומך 
בכבוד  מכבד  והיה  ומחזקם  מעודדם  והיה 
גדול את המלמדים שהם עוסקים עם הבל 
בו  שאין  רבן  בית  של  תינוקות  של  פיהם 
חטא. רבינו היה משפיע על משפחות רבות 

שיעבירו בניהם לתלמודי תורה, והיה אומר 
כשיגדלו  אימתי?  עכשיו  לא  אם  להורים 

הנערים יהיה ח”ו מאוחר לתקן.
בתפילתו  רבינו  שפך  רבות  חמות  דמעות 
עיתים  שהתחדשו  הממשל  גזרות  לנוכח 
גזירות הגיוס  לבקרים, ביחוד כאב לבו על 
אמנם  והרעיש שערי שמים,  ולבנות  לבנים 
שינן  גם  אלא  בלבד,  בתפילה  הסתפק  לא 
בביהכנ”ס  לקחו  ושומעי  תלמידיו  באוזני 
לצבא  להתגייס  יהינו  שלא  צדקה’  ‘שמש 
תורתם  היה  שלא  לאלו  ואף  רח”ל,  השמד 
אומנתם הסביר בנועם שיחו שצבא שעוברים 
בו על ג’ עבירות אינו מציל את עם ישראל 
אלא להפך, ואף יעץ והדריך לאחדים מהם 
את הדרך בה יעשו כדי להסיר מעליהם עול 

מלכות.
עולמו  לבית  רבינו  נלקח  תשמ”ג  בשנת 
מפוארת  תורנית  מורשת  אחריו  בהותירו 
ומסורת ברורה ‘בני אל תלך בדרך אתם מנע 

רגלך מנתיבתם’ זכותו תגן עלינו אמן.

להביא  לאות  ללא  פועל  ההסברה  אגף 
הגיוס  סכנת  דבר  את  הציבור  לידיעת 
העומדת לפתחם, בפרוייקט רחב היקף ביום 
ל”ג בעומר נתלה ע”י האגף בכל רחבי מירון 
מכתבו של מרן רשכבה”ג רבינו עובדיה יוסף 

זצוק”ל על חומר איסור ההליכה לצבא. 
כמו”כ נתלו מודעות ענק המפנות כל בחור 
ואברך אשר הסתבך עם הצבא לידיים טובות 
פניות  ואכן  האיגוד.  שע”י  הסיוע  אגף  של 
רבות הגיעו אל המוקד של ה'איגוד' לבקשת 

יעוץ עזרה והכוונה מפני סיבוכי הצבא.

בכל שאלה או בעיה עם הצבא חייג: 
02-6507494

הבהרה: 
ממזרח"  "קול  התוכן  קו 
הינו הקו היחיד המופעל 
התורה  בני  איגוד  ע"י 
אין  לאיגוד  הספרדים.  
כל קשר וכל אחריות על 
הפועלים  אחרים  קווים 

בתחום זה. 
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דעת התורה הברורה והבהירה של מרן רשכבה"ג פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זיע"א על 
החובה הקדושה לשלוח את הבנים רק לישיבות קדושות:

בישיבה תיכונית מה יצא ממנו?
תלך  חכם,  תלמיד  יהיה  שבנך  רוצה  "אתה 
יאצילו  חכמים,  תלמידי  שהמורים  למקום 
תורה  בתלמוד  אותם  ישים  עליו,  מהודם 
לישיבות  ילכו  כך  אחר  חיל  אל  מחיל  שילך 
מה  תיכוניות,  ישיבות  לא  מדרשות,  בבתי 
יצא ממנו? אם אדם לא משעבד את כל מוחו 
גדול  יכול להיות  אינו  ודעתו לתורה,  ושכלו 
הדור בשום אופן. ואם אתה הולך מעסיק אותו 
בישיבה תיכונית מה יצא משכלו? אבל כשכל 

'ויצא  ממנו  יצמח  אח"כ  בתורה,  דבוק  כולו 
פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים'."

חכם של בית הקברות
רוצים  כן אדם שבא לשאול אותי, הורי  "על 
שאלך לישיבה תיכונית, מה אעשה? אומר לו 
אל תלך לישיבה תיכונית אלא לישיבה קדושה 
רצונך  דיין  תהיה  גדול  חכם  תלמיד  ותהיה 
לצאת חצי חכם – חצי עורך דין? רחמנא ליצלן 
הקברות  בית  של  חכם  תהיה  חכם...  מחצי 
שיודע לומר רק השכבות? תהיה חכם כהוגן! 

בזה אין לשמוע להורים זה ענין של תורה".
רק תורה!

"לכן אם יבוא אדם לשאלני, בודאי אורה לו 
כדברי רבי נהוראי בסוף קידושין "מניח אני כל 
בני אלא  ואיני מלמד את  אומנויות שבעולם 
ולא  צבא  לא  תחמושת,  לא  נשק,  לא  תורה". 

מאומה, "אלא תורה" בלבד"!

דברי מרן זיע"א, מתןך הספר הנפלא "מעדני המלך" 
באדיבות הרב המחבר שליט"א

עדותו של מר בריה דרבינ'א,  
מרן הראש"ל הג"ר יצחק יוסף 

שליט"א על דרכו בקודש של 
מרן זיע"א:

חצי צבא וחצי תורה?! אין דבר כזה!
“משך שנים על גבי שנים היה הולך ממקום למקום מרביץ תורה לבעלי 
בתים מדבר עם בעלי בתים את ההשקפות הנכונות צריך ללמוד תורה ורק 
תורה לא שיעשה ישיבה חצי תיכון וחצי תורה או חצי צבא וחצי תורה אין 
דבר כזה אדם רוצה להצליח שיהיה בן תורה אמיתי תלמיד חכם אמיתי 
תלמד כל היום תורה וכולי האי ואולי ישב וילמד כל היום תורה הוא החדיר 
זכה שכל הבעלי בתים  וברוך השם  הנכונות  בבעלי בתים את ההשקפות 

שלחו את הבנים שלהם לישיבות”

ניתן לשמוע את הדברים ב”קול ממזרח” 077-2-26-26-26

ובילקוט יוסף הלכות כיבוד אב ואם )פרק ט' הלכה נז( 
פסק מרן הראש"ל להלכה ולמעשה:

מי  ולכן  ואם  אב  מכיבוד  גדול  תורה  "תלמוד 
שהוריו דורשים ממנו ללמוד בישיבה תיכונית 
אין לו לשמוע בקולם ויעדיף ללמוד בישיבה 
גבוהה שעוסקים בה בתורה במשך כל שעות 
ישיבות  שבכמה  "ובפרט  והוסיף:  היום" 
שמים  יראת  של  בעיות  התעוררו  תיכוניות 

והשקפה שאינה נכונה". ועיין עוד שם באורך.

לקבלת יעוץ והכוונה לישיבות ומוסדות חינוך מתאימים חייגו למוקד הטלפוני של ה'איגוד': 02-6507494 שלוחה 1

בימים נעלים אלו בהם כולנו מתכוננים 
לקבלת התורה הקדושה חובה עלינו להזהר 

ולהזהיר מפני סכנת ה'ישיבות' התיכוניות 
- הגורמות להדיח חלילה את בני התורה 

ובחורי ישראל הי"ו מדרך התורה!

הקדושה

פסק הלכה 
זהירות:

לך  ישיבה בתירוצים שונים: "לא הגעת בזמן", "חסר  בן  ומנסים לשלול מעמד  גורמי השלטון אורבים לטרף 
טופס" וכדו'. לעיתים הצבא טוען ששלח זימונים שונים, והם אינם מגיעים כלל. שים לב! אם לא קבלת זימון 

במשך למעלה משנה, או אם הוזמנת ללשכה האזורית לאחר ההתייצבות הראשונה, פנה למוקד הסיוע.

בכל מגע עם חיילים \ גייסים \ כל מי שמנסה לעורר אצלך סימפטיה לצבא, אל תדבר עמו מטוב ועד רע!!! כאלו 
ש'רק שנכשלו בלשונם', וסיפרו על פעם אחת שעבדו בבין הזמנים או במוצ"ש וכדו', המיטו על עצמם צרות 

צרורות, והרי זה בבחינת 'מוות וחיים ביד הלשון' כפשוטו ממש!
זכור: שומר פיו לשונו - שומר מצרות נפשו!

הופעה בשערי לשכת הגיוס בצורה שאינה ישיבתית באופן מלא: מגבעת, חליפה, והופעה כללית של בן ישיבה 
- מעמידה אותך ח"ו בסכנה עצומה שגייסי הצבא 'יסמנו' אותך כמטרה חלילה. 

הסיוע  מוקד  חשוד  מקרה  בכל 
לשרותך, פנה עכשיו:

02-6507494
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לפנינו מסמך ובו רשימת מוסדות הנחשבים כ'חרדיים' לצורך מילוי יעדי 
הגיוס, מה שאומר לכאורה שתלמידי מוסדות אלה נמצאים בסיכון גבוה 
ליפול למלתעות הצבא: כך גם הצהיר אחד מגייסי הצבא המפורסמים 
)מ.ב.( בראיון לתקשורת לאחרונה: יש לנו עשרות "ישיבות" המעודדות 

גיוס לצבא, כך נמלא את יעדי הגיוס בהצלחה". )היו לא תהיה!(

חשיפה: רשימת 
הישיבות המצורפת 
כנספח לחוק הגיוס!

זהירות, אל תיפלו בפח! 

"הרשימה השחורה"
רשימה חלקית

'ישיבה' תיכונית בימינו זו 'תחנת מעבר' הישר לצבא הטמא אשר נאסר 
לימוד  ערך  להפחתת  בנוסף  זאת  ישראל!  גדולי  כל  ע"י  חמור  באיסור 
הנוראה  וההתדרדרות  המכשולות  וכל  פסולות  דעות  החדרת  התורה, 

השוררת שם.

במקום לתאר ולהבהיר את המצב השורר כיום ב'ישיבות' התיכוניות, ניתן 
לעובדות המזעזעות לדבר: 

)כל העובדות הינן עדויות מאומתות מכלי ראשון שהגיעו למערכת(

ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמחֹֹלת - ‘מסיבת פרידה’ מהתורה רח”ל 
על יד לשכת הגיוס בירושלים נראתה קבוצת בחורים לבושים כבני ישיבה, כשאחד 
מרבני האיגוד שנכח במקום, שאל אותם האם באו להגיש דיחוי? הם צחקו ואמרו לו: 
‘לא, באנו להתגייס’. “חשבתי שהם צוחקים עלי, ונשארתי שם לראות מה הם באמת 
עושים, אולי אוכל לסייע להם”, בינתיים התאספו עוד בחורים והגיע גם אדם מבוגר 

יותר, כנראה ‘הרב’ שלהם.
‘סיום מסכת’, אח”כ הם החלו לרקוד ולשיר כשמתוך  אחד מהם הוציא גמרא ועשה 
נודע לי שהם באו  לשכת הגיוס מצטרפים אליהם חיילים עם כיפות שחורות, אח”כ 
מ”ישיבה תיכונית” הנמצאת במרכז הארץ ואז הבנתי שזו לא בדיחה, זו טרגדיה!, זה לא 

היה ‘סיום מסכת’ זו היתה ‘מסיבת פרידה’ מהתורה רחמנא ליצלן.
ואכן בסיום ה’ריקוד’ )שהזכיר לי את הפסוק: “..ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעֶגל 
ּוְמחֹֹלת..”( הם הלכו לתוך הלשכה כדי להתגייס לצבא, “עד עכשיו אני המום לחלוטין 

ומזועזע ממראה עיני”. 

תיכונית  מ’ישיבה’  בחור 
על  העיד  ברק  בבני 
שלי  “ההורים  עצמו: 
לא  וגם  מזה  יודעים  לא 
לבוש  לובש  אני  יאמינו, 
כל  כמו  נראה  חרדי מלא 
בחור רגיל , אבל אני כבר 

לא שומר שבת...”

70% נופלים!!!
אחד מראשי התיכוניות ה'חרדיות' בירושלים 
מצהיר במפורש על תוכניתו הזדונית ואומר: 
החרדיים  מהנערים  אחוז  כשלשים  "אצלנו 
יתגייסו לצבא בגיל 18, ארבעים אחוז יתגייסו 
הנותרים  האחוז  ושלשים   ,22 גיל  בסביבות 
ייפטרו לגמרי משירות צבאי..." ]מעניין, אגב, 
איך חורצים את הגורל מי לשבט ומי לחסד, 
מישהו עומד בפתח ה'ישיבה' ומסמן בידו זה 
לימין וזה לשמאל?! או שמא 'בעל האיטליז' 

בא לבחור את ה'כבשים השמנות'?![

כבר לא שומר 
שבת..." רח"ל

יהודי ירא שמים הטעו אותו בדרכי מרמה 
ושלח את בנו ל"ישיבה" תיכונית בשכונת 
בית וגן בירושלים, את הטעות המרה הוא 
גילה כשנודע לו שראש ה"ישיבה" שכנע 
לפעול  החל  הוא  לצבא,  ללכת  בנו  את 
משם,  בנו  את  להוציא  בכדי  כוחו  בכל 
אך הבן כבר לא הסכים! האב סיפר בבכי: 
"הבן שלי כבר לא ברשותי, הם הרסו לי את 

הבן"...

האב סיפר בבכי:
 "הם הרסו לי את הבן"...

קבוצת בחורים מ”ישיבה” תיכונית 
הלכו  שמש  לבית  סמוך   השוכנת 
שלהם  ה”רב”  עם  ביחד  להתגייס 
שלכם  “ההורים  וכשנשאלו: 
חלילה?”  לצבא  שתתגייסו  בעד 
לא  שלנו  “ההורים  בלגלוג:  אמרו 
מקבלים  אנחנו  אבל  מסכימים, 
להתמודד  איך  ב”ישיבה”  הדרכה 
לגיוס  המתנגדים  ההורים  עם 

לצבא...” 

בן קם באביו

זהירות:
לך  ישיבה בתירוצים שונים: "לא הגעת בזמן", "חסר  בן  ומנסים לשלול מעמד  גורמי השלטון אורבים לטרף 
טופס" וכדו'. לעיתים הצבא טוען ששלח זימונים שונים, והם אינם מגיעים כלל. שים לב! אם לא קבלת זימון 

במשך למעלה משנה, או אם הוזמנת ללשכה האזורית לאחר ההתייצבות הראשונה, פנה למוקד הסיוע.

בכל מגע עם חיילים \ גייסים \ כל מי שמנסה לעורר אצלך סימפטיה לצבא, אל תדבר עמו מטוב ועד רע!!! כאלו 
ש'רק שנכשלו בלשונם', וסיפרו על פעם אחת שעבדו בבין הזמנים או במוצ"ש וכדו', המיטו על עצמם צרות 

צרורות, והרי זה בבחינת 'מוות וחיים ביד הלשון' כפשוטו ממש!
זכור: שומר פיו לשונו - שומר מצרות נפשו!

הופעה בשערי לשכת הגיוס בצורה שאינה ישיבתית באופן מלא: מגבעת, חליפה, והופעה כללית של בן ישיבה 
- מעמידה אותך ח"ו בסכנה עצומה שגייסי הצבא 'יסמנו' אותך כמטרה חלילה. 

הסיוע  מוקד  חשוד  מקרה  בכל 
לשרותך, פנה עכשיו:

02-6507494
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073-3736557 02-6507494
7931 GMAIL.COM@6507494

 וכל דבריהם כגחלי אש
מהם  חלק  ספרד,  יהודי  גירוש  בזמן  "הנה 
שם,  להשתקע  מנת  על  לטורקיה  פניהם  שמו 
השלטונות של טורקיה היה להם אינטרס לקבל 
את  לפתח  כדי  פתוחות  בזרועות  היהודים  את 
ארצם במסחר ובכל מקנה וקנין, אשר היהודים 
היתה ידם רב להם בעוז ותושיה ובחכמה ובינה 
יתירה בימים ההם. וגדולי הרבנים של אז כרתו 
דירתם  קובעים  שיהיו  השלטונות  עם  ברית 
עליהם  תכפה  לא  בתנאי שהממשלה  בטורקיה 
ושיהיו  שום ענין העלול לפגוע בדת היהודית, 
שבת  חילולי  בגלל  בצבא,  מלשרת  פטורים 
ומאכלות אסורות שבצבא. וניתן על זה מסמך 
רשמי )פירמאן(, ליד ראש הרבנים בזמנו. והנה 
כשהסולטן עבד אל חמיד ישב על כסאו הוציא 
להתגייס  המחייב  )פירמאן(,  מלכות  מאמר 
הדת  בן  שאינו  למי  אף  העותומני,  לצבא 
ברצותם  היהודים  המג'לם  וחברי  המוסלמית, 
למצוא חן בעיני הסולטן, ולהראות את נאמנותם 
אליו, פנו בקריאה לכל יהודי המדינה למלא את 
זו  לקריאה  לצבא,  ולהתגייס  למלכות  חובתם 
הצטרפו כל חברי המועצה הרוחנית, חוץ מהרב 
הגדול רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, ועוד רבנים 
שבת  לחילולי  החשש  בגלל  לגיוס,  שהתנגדו 

והתגאלות במאכלות אסורות.
אחד מעשירי הקהלה בקושטא המקורב למלכות 
תבע מאת החכם באשי הרה"ג רבי משה הלוי, 
אשר בתוקף תפקידו היה בידו המסמך הרשמי 
לפטור את בחורי ישראל מן הצבא, להשיב את 
שיוכל  כדי  הסולטן,  לידי  ההיסטורי  המסמך 
להתיעצות  אליו  קרא  הלוי  משה  רבי  לבטלו, 
את כל הרבנים ראשי הגולה לדון בדבר. הגאון 
הקהלה,  ראשי  כל  בפני  התריע  אלפנדרי  הרב 
תגרום  אשר  זו,  למזימה  להענות  יהינו  לבל 
ולהתגאל  ישראל,  לבחורי  שבת  חילולי  בודאי 
לסולטאן  הדבר  כשנודע  אסורות,  במאכלות 

אל  עבד 
חמתו  חמיד, 
בו,  בערה 
ש  ק י ב ו
ת  ו ש ע ל
שפטים בחכם 
 , י ר ד נ פ ל א
לקרוא  ושלח 
אליו,  אותו 
ברגע  אכן 
את  שראה 
נתמלא  הרב, 
מפניו,  חרדה 
שלא  עד 

הרהיב עוז לפגוע בו. אולם אותו עשיר מראשי 
הקהלה, שהיה מקורב למלכות, התעקש לארגן 
הרב  הגאון  לצבא.  ישראל  בחורי  גיוס  את 
אלפנדרי הלך אליו וניסה להשפיע עליו שיחזור 
בו, העשיר התחצף ולא אבה שמוע לרב, הגאון 
התרה בו כי מרה תהיה אחריתו, אם לא יחזור 
סוררת  כסף  ונתן  בתוקף,  סירב  הלה  אך  בו, 
כי  ואמר  בצער,  ממנו  נפרד  הרב  הרב,  לדברי 
יעשנה. כשרצה  לו לאיש אשר  יסלח  לא  השם 
בענין,  לטפל  כדי  הסולטן  אל  ללכת  האיש 
ולהוציאו מן הכח אל הפועל, ביורדו ממדרגות 

ביתו לפתע קיבל שבץ לב, ונפח את נשמתו.
בעת ההלויה הכריז הגאון הרב אלפנדרי שאסור 
הנפטר,  של  בניו  ברבים,  להספידו  אדם  לשום 
להספידו.  להתיר  בתחנונים  הרב  אלא  באו 
והציעו לו ארנק מלא זהובים שיעשה בו כרצונו, 
הרב סירב לקבל מהם דבר, ועמד על משמרתו 
ולמרות שגם נציגי השלטונות העתירו על הרב 
דברים להתחשב במעמדו הרם של הנפטר אצל 
הרב  הגאון  להספידו,  להתיר  ויורה  המלכות, 
אלפנדרי סירב לבקשתם, ואמר: אני עבד למלכו 
של עולם, ואת כבודו אני דורש, ולא אסור ימין 

ושמאל".
  

סופו המר
של המסית להתגייס לצבא
נוהגים ישראל קדושים ללמוד משניות מסכת אבות,  בימי ספירת העומר עת אשר 
נורא מהגאון הצדיק המקובל  'ענף עץ אבות' מעשה  זיע"א  מצאנו בספרו של מרן 
לבושתינו  כאשר  אנו,  לימינו  במיוחד  אקטואלי  שהוא  זצוק"ל  אלפנדרי  מהרש"א 
ולחרפתינו אנשים משולי הציבור החרדי פועלים לגייס את בחורי ישראל לצבא בניגוד 
לדעתם ולהוראתם של כל גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א. על כן ראינו לנכון להביא את 

הדברים בפני הציבור הקדוש ואולי ילמדו תועים בינה וישובו מדרכם הרעה:   

הגאון הצדיק המקובל 
מהרש"א אלפנדרי זצוק"ל

דרושים מפיצים 
בכל רחבי הארץ  

בבתי"כ, בישיבות הקדושות ובכל אתר ואתר
נא חייגו: 02-6507494 שלוחה 7 

תזכו למצוות

ידיעות | סקירות | מידע | עדכונים
דברי גדולי ישראל על פגעי הזמן והתקופה

077-2-26-26-26

בשעה 
טובה 

נפתח הקו המיוחד

קול
ממזרח

עם הרחבת מערך הפצת הגיליון 

מן הראוי להביא כאן שוב את דבריו של מרן זיע"א ועמו שאר גדולי ישראל שכתבו במכתבם המפורסם 
"אזהרה חמורה" כנגד המפתים ומסיתים להתגייס לצבא ה"חרדי":

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

והירשם לתפילה הקבועה מידי ערב ראש חודש

חייגו: 02-650-74-94

על קברו של סידנא בבא סאלי 
האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זיע"א

ועל קברו של מרן הראשון לציון 
רבינו עובדיה יוסף זיע"א

ותזכה לחודש של ברכה וישועה לכל המשפחה

תרום 50 ₪ לחודש 
לאיגוד בני התורה הספרדים


