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הצלתינו המקורית
העובדה המחרידה כי נגיפי גזירת הגיוס 

הנוראיים חותרים תחת יסודותיה הבצורות של 

היהדות החרדית, והמים הזידונים החלו לחלחל 

פנימה כאשר ברטט וברעד החלו השמועות לבוא 

על שרץ החרדקי"ם שהחל להתפשט פנימה 

במחנינו והגיעה כבר עד לחצר הבית, עובדה 

מצערת זו טלטלה את כל בני היהדות הנאמנה 

מגדול ועד קטן, והניעה את העסקנים החשובים 

לדבר מצוה, לפעול ולעשות בנושא הבוער 

ודרבנה אותם לכלל מעשים של ממש.

עובדא שאין לה עוררין, כי בהתעלמות 

מחולטת ורק בהתעלמות מעיקרא בכל הנוגע 

לגזירת הגיוס, דהיינו חרם גמור ומנוי על לשכות 

הגיוס, היא היא הערובה היחידה להצלתינו!!! 

היא ואין בלתה! כמובן שיש להרבות בתפילה 

ובתחנונים מעומק הלב לפני בוכ"ע שיסיר ויבטל 

עלינו הגזירה הזאת, אולם דרך זו של "החרמת 

הלשכות" היא טכסיס המלחמה היחידי שנשאר 

לנו במצב איום שכזה.

ואם עוד בתחילת הגזירה מוטל היה עלינו בני 

הישוב הישן החוב, להכריז מיד על אי התייצבות 

גורפת, לא לזימון ראשון ולא לזימון שני, רק כדי 

שנוכל להשיב, מלחמה השערה כדבעי ומפני 

ציווי תוה"ק: "לא תעמוד על דם רעיך" אשר יש 

הודאת בעל דין כי בהחרמת ההתייצבות היתה 

הגזירה בטילה ומבוטלת ולכה"פ לא היתה נגוסה 

בקצב מבהיל שכזה, כ"ש בזמן נורא ואיום זה 

אשר לא יאומן כי יסופר כי הנה מגיפת 

החרדק'יות כבר החלה להתפשט פנימה פנימה 

בתוך מחנה היראים, מטוב בניה של המשפחות 

החרדיות שאבותיהם לא חלמו מעולם לא בחלום 

ולא בהקיץ, כי בנם או אחד מיוצאי חלציהם 

יכפור מעל בה' ובתורתו וישרת בצבא הכופר 

המיוסד על כפירה ומינות כוחי ועוצם ידי 

ובהעברה כל רגע על ג' שבועות החמורות, שלא 

נדבר על ג' עבירות החמורות כפשוטו ממש (ולא 

אביזרייהו). אמנם לא האמינו ועתה אהה! עלה 

המות בחלונם וקרובה לטרוף את כולנו, היה לא 

תהיה.

מצב חמור שכזה שכמוהו לא היה מאז קום 

שלטון הכופר, מבהיר לנו ברורות שאי התייצבות 

בלשכות הגיוס אינה רק להצלת שאר הציבור 

החרדי, כי אם מדובר בהצלתינו ממש לנו ולבנינו, 

למעננו ולמען דורותינו ואי לא נתעשת היום  ה-

י-ו-ם,  היום ולא מחר, אזי כאשר אבדנו... ח"ו.

אשר על כן בהוראתם של גדולי ישראל וזקני 

חכמי ירושלים, הוחלט לארגן כינוס חיזוק 

הערכה והוקרה לגיבורי החיל מבני הישוב הישן, 

מצילי היהדות הנאמנה מידי טורפיה ושוסיה, 

העומדים בחזית המלחמה כצור חלמיש ואינם 

מתייצבים בלשכות הגיוס, אשר מצד אחד 

תתמוך ותחזק את הבחורים היקרים הגיבורים 

ומצד שני יעורר 'קנאת סופרים' אשר בעקבות 

צעירי היהדות החרדית גיבורי החיל יצעדו כולם 

כ-ו-ל-ם, ובכך לבנות חומה בתוך חומה גדר 

בתוך גדר, חומה בצורה ואיתנה על יסודות 

איתנים, אשר תהדוף ותניס בס"ד כל אויב 

ומתנקם, הרוצה להשמיד להרוג ולאבד, היל"ת.

ההכנות הכבירות
מיד בנפול ההחלטה על מועד הכינוס המרומם, 

נכנסו העסקנים החשובים במרוץ אסיפות 

והתייעצויות ובתכונה רבתי לקראת המעמד 

האדיר והמרומם, למען יצא דבר נאה ומתוקן 

לשם ולתהילה, כראוי וכיאות לכבודם של גיבורי 

החיל.

בד בבד נשלחו הודעות טלפוניות ופורסם 

בריכוזי מחנינו על דבר הכינוס המרומם והנאדר 

בקודש, בקריאה לכל אלו העומדים איתן בפרץ 

ואינם מתייצבים בלשכות הגיוס, להירשם 

ברשימת הזהב של גיבורי החיל, ואכן ההיענות 

היתה מושלמת, לדברי העסקנים לא שיערו לסך 

עצום שכזה כאשר מאות מאות נרשמו והצטרפו 

בחוליית הזהב להצלת כלל ישראל, אשר רובם 

כולם עונדים בראש מורם ובגאוה יהודית את 

התואר "צו מעצר", "עיכוב יציאה לחו"ל" 

ו"פקודות מאסר".

הזמנות מהודרות ומפוארות נשלחו לבתיהם 

של מקדשי ה' גיבורי החיל, בו הוזמנו הם 

מאות בחורים ואברכים בני הישוב הישן שאינם מתייצבים כלל בלשכות הגיוס, במעמד 
הוקרה רב רושם שהתקיים ביום חמישי י' סיון באולם המפואר "בית ישראל" בירושלם






               

          



ואבותיהם להשתתף במעמד הכביר והנשגב 

'גיבורי החיל', אשר נועד לליל שישי פרשת 

בהעלותך באולם המפואר "בית ישראל - היכל 

הזית" בשכונת עזרת תורה בעיה"ק ירושלם.

עוד לפני השעה היעודה החל להתמלא האולם 

הגדול בבחורי חמד, בני עליה וכל העת נהרו 

בסמטאות שכונת עזרת תורה הירושלמית המוני 

צעירי בני היהדות החרדית בחורי חמד ואברכי 

כוללים המסולאים בפז, אשר יראת ה' על פניהם. 

הגיבורים האמיצים העומדים בפרץ מול אויבי 

עם ישראל הקמים עליהם להשמידם ולכלותם, 

לעבר האולם בו יתקיים המעמד האדיר והכביר 

כמוהו לא נהייתה.

בכבוד ויקר הסבו הבחורים הנרגשים 

סביב שולחנות מהודרים ומושקעים 

ערוכים במעדני מלכים עשירים 

במיוחד כיאה לגיבורי חיל אלו 

העומדים בפרץ.

"להלחם באשר הוא לוחם"
פתח והנחה את המעמד ברוב כשרון 

ובטו"ד העסקן הרה"ח ר' יוסף דוד 

שכטר שליט"א מחשובי העוסקים 

במלאכת הקודש בגזירה נוראה זו 

להציל עשוק מיד עשקו, אשר בדבריו 

עמד כי יש לעמוד מול הנקודה בה 

"הנחש הקדמוני" רוצה לבולענו חיים, 

וע"ז יש להלחם בחירוף ובמסירות נפש, וכאן 

הנקודה העיקרית היא אי ההתייצבות בלשכות 

הגיוס, וודאי שיש לעמוד ע"ז בכל החומר ולא 

להתייצב כלל!

מלחמה לה' בעמלק
משא מיוחד הושמע מפי הרה"ג ר' צבי סירוטה 

שליט"א מרמ"י ישי"ג "המקורית רמ"א" בעיה"ק 

ירושלם ת"ו, אשר בדבריו עמד על כך כי עצם 

הדבר שרבינו הגדול שר צבא ה', עמוד האש 

אשר לפני המחנה כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א 

ובית דינו פסקו באופן נחרץ כי "אין להתייצב 

לכל דבר רישום או בדיקה", הרי שזו לבד היא 

המורה לנו מה חובתינו בשעה זו, הגם שבעיני 

בשר נראה הדבר אחרת.

ועצם אי ההתייצבות היא המלחמה לה' בעמלק 

שיש לנו מדור דור, שמצננים אותנו. ותמך 

יתידותיו מספה"ק על הגאולה ועל התמורה 

מרביה"ק מסאטמאר זיע"א ומדברי מרנא בעל 

הח"ח זיע"א ועוד. הדברים הותירו רושם רב על 

הנאספים הנוכחים במעמד.

רבותי: מסירות נפש!
התרגשות מיוחדת אפפה את הבחורים 

היקרים והאברכים העומדים בפרץ, עת נתכבד 

חד מפארי זקני וחכמי ירושלים של מעלה מדור 

במאבק 2

על מה נטושה המערכה
על מה נטושה המערכה: מנחה המעמד הרה"ח 

ר' יוסף דוד שכטר שליט"א תיאר באופן מפורט 

ביותר, והעלה הכל על השולחן, על המצב 

המצמרר... העובדות הנוקשות בשטח... למה 

התייצבו עד היום... ומה קרה לאחרונה... מה כ"כ 

נורא בדרכים אחרות... מה עובד על הסכמים 

ופשרות... ממה רועדים רשעי השלטון... על מה 

רוצים להתפשר בכל מחיר... ממה - כאילו - 

גיבור החיל מפחד... ולמה יש כאלו שכן 

מתייצבים...

דרשה קולעת ואקטואלית ביותר על המצב 

בשטח, שלא הותיר מקום לספק ולספק ספיקא, 

וכולם יחד ענו הודו ואמרו: לא 

מתייצבים כלל בלשכות הגיוס!!!!!

יהי חלקי עמכם בגן עדן
ברטט וברעד נשמע דברי הגה"צ ר' 

סענדער ערלאנגער שליט"א מגדולי 

מרביצי התורה בדורינו, אשר בקול 

קינה ונהי קונן על המצב הנורא והאיום, 

כמוהו לא נהייתה מאז היתה ישראל 

לגוי. חיזק ועודד את ידי הבחורים 

שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס 

ואמר, הלוואי ולו יהא חלקי עימכם בגן 

עדן, אפי' חלק אחד ממאה, ובזכות זה 

"פתח לכל גיבורי החיל שערי תבונה 

שערי סייעתא דשמיא הצלחה וסייעתא דשמיא 

בתורה ובירא"ש ועילו מעלה מעלה להתעביד 

לאשלי רברבי לתפארת בית ישראל".

כמו"כ השמיע דברים נוקבים עד חדרי בטן על 

המצב הנורא. הדים רבים בארץ ובתפוצות למשא 

החוצב להבות אש שהטביע חותמו על 

המשתתפים הרבים שנכחו במקום ומהם לא 

תמוש.

אשריכם!
על גודל מסירות נפשם על הבחורים היקרים 

העומדים בגבורה ובגאון, האריך ושיבח העסקן 

הדגול ר' יעקב דאווידוביץ שליט"א, בהביאו 

מהמדרש רבה על חנניה מישאל ועזריה שקפצו 

לתוך כבשן האש, שלמדו ק"ו מצפרדעים הגם 

שלא היו מחוייבים אלא רצו בזה לקדש שמו ית' 

בעולם.

כמו"כ האריך על גודל מסירות נפשם של עם 

ישראל לפזוריו בכל דורותיו שפשט צווארו 

לשחיטה ובלבד שלא לכפור באמונתו, אף אנן 

בעקבותיהם נמסור את הנפש ובלבד שלא למרוד 

ח"ו במלכו של עולם ובתורתו הק'. אשריכם 

ואשרי חלקכם אף אתם קומו ואמרו: אשרינו! 

אשרינו שזכינו! בעמידתכם האיתנה תבטלו את 

הגזירה עד רדתה בעגלא ובזמן קריב.

במעמד מרומם זה השתתפו הגאונים 

הקודם, הגאון הצדיק ר' שמואל דוד פריימאן 

שליט"א, אשר עמד בדבריו על חובתינו בשעה 

קשה זו הלא היא: מסירות נפש! מסירות נפש 

כפשוטה וכמשמעה! אשר רק בזה נוכל לבטל את 

הגזירה הנוראה הזו, יחד עם שלטון הכופר הציוני 

כולו.

וסיפר כי בעת מלחמת היוועסקעס שלחמו 

בדת ישראל, אמר אז הח"ח זיע"א כי היו צריכים 

לצאת נגדם למלחמה ממש בחרב ובחנית, ואע"פ 

שהיו נהרגין כמה מישראל, אולם כח עמלק היה 

נחלש מאוד. בגזירה נוראה זו, כוחינו: מסירות 

נפש! והלא כולנו היינו צריכים לצאת נגדם 

במלחמה. הבחורים היקרים אשר אינם מתייצבים 

בלשכת הגיוס הם שלוחינו, שלוחי עם ישראל. 

והוסיף ואמר: תחזקנה ידיכם תחזקנה! של כל 

הבחורים העומדים בפרץ חזקו ואמצו. 

דברות קודש אלו שנאמרו מפי אחד ממעתיקי 

השמועה מנקיי הדעת שבירושלים העומד בראש 

העומדים על משמר הדת בארה"ק, עשו ופעלו 

רושם כביר מאוד על כל השומעים והנאספים, 

וחיזקה את רוחם לעמוד בעוז ובגאון עדי כל 

האלילים יכרתון ותבטל המדינה הציונית בב"א 

בקרוב.

להתעלם מכל וכל
דעת תורה הצרופה נשמעה באש קודש מפי 

כ"ק אדמו"ר מקהל חסידי ירושלים שליט"א, 

מגדולי קרבניטי היהדות הנאמנה אשר הרחיב 

בדבריו ואמר ברורות, כי אין להתפעל מהם כלל 

וכלל, אלא להתעלם מכל וכל מציווייהם 

ואיומיהם, וה"צו גיוס" ששולחים פשוט לקחת 

ולזרקו לאשפה ולא להתייחס אליהם, ודבר זה 

ממאס ומתלוצץ מהע"ז הציונית אשר כאילו יש 

מדינה ויש 'חוקים' וישנם כאלו שאינם מכירים 

בזה כלל ועיקר ועי"ז מתבטלת הע"ז הקליפה 

הקשה הזאת, ובמהרה נזכה כולנו לביטול כל 

הגזירות והאלילים כרות יכרתון, וכל מלכות 

הרשעה תעקר בביאת משיח צדקנו בעגלא ובזמן 

קריב אמן.



3במאבק

והצדיקים: כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים 

שליט"א, הגאון הגדול ר' יהודה פישער שליט"א 

חבר הבד"ץ, כ"ק האדמו"ר דקהל חסידי 

ירושלים שליט"א, הגה"צ ר' סענדער ארלאנגער 

שליט"א, הגה"צ אב"ד סאטמאר ירושלים 

שליט"א, הגאון הגדול ר' משה זאב זארגער 

שליט"א בעל וישב משה, הגה"ח ר' מנחם 

דאוידאביטש שליט"א זקן הסופרים, הגאון 

המפורסם ר' שלמה יהודה הירש שליט"א, הגה"ח 

ר' שמואל דוד פריימאן שליט"א, הגאון 

המופרסם ר' זאב דייטש שליט"א, הגה"ח ר' יוסף 

משה סופר שליט"א, הגה"צ ר' שרגא סעמליוס 

שליט"א ראש ישיבת באר משה, הגאון המפורסם 

ר' יהודה לייב סאבוויטש שליט"א, 

ועוד. 

ונקדשתי
לאחר מכן נערך פאגראם מיוחד 

במינו לכל הבחורים היקרים והחביבים, 

מפה מפיק מרגליות הרה"ח ר' אליהו 

לופיאן שליט"א שתיאר בצבעים 

ובגוונים על המסירות נפש הכבירה של 

הבחורים ועוז רוחם לעשות רצון קונם 

וחפץ צורם.

ריגש עד דמעות בתארו כיצד בני 

ישיבת קלם הוצאו להורג בשנות 

האימים השואה האיומה, ואעפ"כ הלכו 

בשמחה ובחפץ לב כדי שיעלה הקרבן כליל לריח 

ניחוח כעולה תמימה בלא שום מחשבת פיגול.

חצות ליל עברה זה מכבר, התריסים מוגפים, 

החצרות סגורות, כולם נמים את שנתם, נפש 

חיה לא נראתה ברחוב, אולם אי שם בשכונת 

עזרת תורה, במעלה רחוב גבעת משה, אוירה 

עילאית מרטיטת לב שוררת, ורוח כבירה של 

מסירות נפש נושבת בחלל האולם. אש קודש 

ממורשת אברהם אבינו שקפץ לתוך כבשן האש, 

יוקדת ולוהטת ביקוד אש ולהט, חומת אש 

קודש תריס בפני הפורענות - העומדת לא 

הרחק מעימנו - הולכת ונבנית באלו הרגעים... 

אש מעוז ומגדול אשר נהרות הקרירות, 

הליצנות, החרדקי"ם, הציידים והמסיונרים, לא 

יוכלו לה. עליה נבנה טירת כסף, הלא היא מבצר 

היהדות הנאמנה, מבצר בתוך החומה אשר אין 

פרץ ואין צווחה יוצאת בשורותיה. אשרי עין 

ראתה אלה!

האורות כבויים אך הלבבות דולקים בוערים 

באש קודש, אש של מסירות נפש אש אשר לא 

במהרה תכבה. באותם רגעים נעלים אלו הושר 

ברוב רגש שיר האמונה "אדון עולם" באותו ניגון 

מרטיט ששרו בני ישיבת קלם עם ספרי תורה 

בידיהם, עת הלכו בדרכם האחרונה לשדה הקטל 

שביערות קלם, טרם נתעלו במעלות קדושים 

"אדון עולם אשר מלך" העיניים נסגרו הרגשות 

סערו וגעשו, כל הקהל כולו החל לזמר חרישית 

ניגון זה תחת ניצוחו של הדרשן ר' אלי' "בטרם 

כל יציר נברא" הקול הולך וגדל הולך וחזק צלילי 

השיר העדינים ממיסים כל לב.

לפתע....

השתתק הקהל ר' אלי' תיאר באופן מוחשי 

ביותר את דרכי הליכתם לגיא ההריגה בראשות 

רבני ומאורי הישיבה הקדושה 'קלם'. שמחתם 

העצומה והדביקות הבלתי ניתנת לתיאור, ירדו 

אל מסתורי הלב אל הרטט אשר בעמקים, 

והמשיך בקול לא לו,

"לבדו ימלוך נורא" "בידו אפקיד רוחי"

אוירה דקדושה של מסירות נפש, גאווה 

יהודית בלי גבול, קבלת עול מלכות שמים 

בשלימות גמורה. 

איי מי ראה כאלה ומי שמע כזאת. אחר צרות 

וגלויות רדיפות וחניקות, שחיטות וטביחות, 

הניצוץ היהודי הנצחי ממשיך לפעם באש קודש. 

נאמנים לה' ולתורתו מוכנים בחפץ לב למסור 

נפשם על קדושת ה' לעשות רצון קונם וחפץ 

צורם.

הפנים הנרגשות עם העיניים הנוצצות בדמעות 

גיל ואושר, העידו כאלף עדים על כל הנוכחים 

המוכנים לעלות על המוקד למות על קידוש ה' 

למסור הנפש כפשוטו, ובלבד שלא לבגוד 

באמונתו ית' קדש את שמך על מקדשי שמך.

שמחה פורצת גבולות
עם סיום הדרשות הנלהבות פרצו הקהל 

בריקודי שמחה והודיה סוערים, על זכותם 

לעמוד בפרץ, לבנות חומת מגן ליהדות הנאמנה, 

להמשיך שושלת עם ישראל המפוארה עד ביאת 

משיחנו.

לקראת המעמד הופק שיר מיוחד ומרגש 

בניגון הידוע "אהללה אלוקי" וכו', עם המילים: 

"גיבורי החיל אשריכם יהי ה' אלוקיכם עמכם, 

ואתם תעברון חמושים לפני אחיכם כל גיבורי 

חיל ועזרתם לו", אשר לאחר הדרשות והנאומים 

חוצבי להבות אש, קבלו תוקף יתר, והשמחה 

הלכה וגאתה עד לשמים. 

לאחר המעמד חולק שי נאה ומפואר יקר ערך 

לכל גיבורי הי"ו, כ"א בשמו הטוב יבורך. כמו"כ 

יצאה לאור חוברת מהודרת בשם "הגיבורים", בו 

נחשפים הקוראים לתולדות היהדות 

החרדית במאבקיה הסוערים עם 

תחילת קום המדינה הציונית נגד גזירת 

הגיוס; פינה מרגשת מלאה בעוצמת 

העם היהודי לה"אידישע מאמע" אם 

הבנים, העומדת במסירות נפש, האם 

והאב אשר שניהם חלק כחלק יאכלו 

בזכויות הכבירות של מסירות נפש של 

בן יקירם העומד ומחרף נפשו בחזית 

המערכה להצלת היהדות; כל מה 

שרציתם לדעת מדוע לא מתייצבים 

כלל; דו שיח מעניין בין שני בחורי 

ישיבה גדולה לקראת המעמד ועוד 

ועוד.

כמו"כ קיבל כל אחד מהבחורים מגנט עם מס' 

טלפון על כל מקרה שלא יבוא, בהסתבכות עם 

הצבא הכופר, איומים וכדו'.

בחורי החמד ואברכי הכוללים המסולאים בפז 

אשר אינם מתייצבים כלל בלשכת הגיוס, גיבורי 

החיל גודרי גדר ועמדי בפרץ מקדשי שם שמים 

מצילי היהדות הנאמנה, יצאו מחוזקים ומעודדים 

באופן נפלא כשדבר מעמד רב רושם זה, בוודאי 

לא ימוש מהם לעולם!

בעקבות כינוס זה, נשמע מיד על רבים נוספים 

שהחליטו להצטרף לרשימת הזהב של גיבורי 

החיל ולא להתייצב כלל בלשכות הגיוס. 

תקוותינו איתנה שכולם מבלי יוצא מן הכלל 

יצטרפו בראש מורם למאבק הנחוש, להצלתינו, 

למעננו ולבנינו, לנו ולדורותינו, עדי אין פרץ ואין 

חרדקי"ם במחנינו.

גיבורי חיל, אשריכם ה' עמכם!



במאבק 4

בשעות הלילה המוקדמות של ליל שני השבוע, 

נחרדו ילדי אחת ממשפחות בני התורה בעיר 

רכסים, לשמע דפיקות חזקות על דלת ביתם. 

לתדהמתם ניצבו בדלת הבית מספר אנשי צבא, 

אשר ביקשו לקיים חיפוש אחר בני המשפחה הי״ו 

שאינם משתפים פעולה עם חוק גיוס בני 

הישיבות, כהוראת מרן הגאב"ד והביד"צ וגדולי 

ישראל שליט״א.

הילדים שטענו כי ההורים אינם בבית ומשום כך 

לא יוכל להתבצע החיפוש הנדרש, נצטוו להזעיק 

את ההורים משמחה משפחתית שבה השתפו 

באותה עת. לאחר הגעת ההורים התברר שמקדשי 

ד׳ אשר אינם מתייצבים בלשכות הגיוס כהוראת 

הרבנים שליט״א אינם נמצאים כלל בביתם, כי אם 

שוקדים על תורתם בהיכלי הישיבות ב"ה.

במהלך החיפושים אחר הבחור, התאספו רבים 

מתושבי המקום, שהביעו את מחאתם באמירת 

תהלים ובשירי המערכה, נגד נסיון החטיפה 

הנואל.

שעה לאחר מכן התדפקו כוחות המשטרה 

הצבאית על דלת ביתה של משפחה נוספת בעיר 

חיפה. גם שם התאספו רבים מנאמני התורה 

ומקדשי ד׳ למחות על ניסיונות ההפחדה 

והמעצרים של בני הישיבות המסרבים בהוראת 

רבותיהם לשתף פעולה עם גזירת הגיוס. לאחר 

שהשוטרים פרצו את דלת הבית התברר כי בני 

הבית לא שהו בו באותה שעה, כך שלשמחת לב 

יראי ד׳ נמנע המעצר בחסדי שמים.

בשעות הקטנות של הלילה חזרו שוב הקלגסים 

הצבאיים בסיוע כוחות רבים של קלגסי המשטרה 

לבית המשפחה ברכסים, בניסיון לבצע את 

המעצר של הבחור, כאשר הדי הדפיקות העזות 

על דלת המשפחה נשמעו למרחק רב.

כל מי שהגיע לקרבת הבית נתבקש לתת את 

פרטיו האישיים לאנשי המשטרה, זאת בנסיון 

למנוע את המחאה. אלא שלמרות ניסיונות 

ההפחדה למניעת המעצר, התאסף ציבור גדול 

למחות.

יצוין כי במהלך המחאה, נהגה המשטרה 

באלימות, בפרט בעת מעצרו של מרביץ תורה 

חשוב באחת מהישיבות המפוארות ביישוב. 

השוטרים דחפוהו והפילוהו כשהם מדרדרים אותו 

במדרגות הבניין, ולאחר מכן אף גררוהו למאסר.

ניסיון תיעוד המעצר הברוטלי ע״י אחד 

מהאברכים, נקטע כאשר אנשי המשטרה לקחו 

ממנו את המצלמה והפסיקו את תיעוד הפעילות 

המבישה. יודגש כי גם הניסיון החוזר לביצוע 

מעצר בני הישיבה לא צלח, ולאחר שעה ארוכה 

עזבו כוחות המשטרה את המקום.




שלטון הרשע ששם לו למטרה לחלן את 

הציבור החרדי (היל"ת), אינו ישן לרגע, הם 

עושים הכל להגיע למטרתם האכזרית. 

והסיבה שהם מפנים את עיקר חיציהם 

המורעלים לעבר הציבור הספרדי, היא לא 

מפני שהם מוותרים על האשכנזים, ממש לא, 

אלא שהם מבינים שלאשכנזים יש גב חזק 

יותר, ולכן הם מעדיפים בשלב ראשון 

להטפל לספרדים, ובפרט כאלה הגרים בערי 

הפריפריה או כאלה עם רקע משפחתי לא 

חלק. אך כל בר דעת מבין, שככל שיחלוף 

הזמן, הם יזנבו 

אט אט יותר 

ויותר, גם 

בציבור היותר 

חזק, עד שהם 

יגיעו חלילה 

ליעד המבוקש 

להם רח"ל.

וכך שומעים 

אנו מפעם 

לפעם, על 

מעצרו של עוד 

בחור או אברך, 

כאשר בדרך כלל 

ר  ב ו ד מ

ם  י ד ד ו ב מ ב

ם  נ י א ש

ם  י כ י י ת ש מ

ה  ל י ה ק ל

ת  מ י י ו ס מ

וכדומה, ואז עד 

שהסיפור מגיע לאזני העסקנים והיהדות 

החרדית, יכולים לחלוף שבועות ואף 

חודשים, ובפרק זמן זה עלול אותו בחור 

להשבר ולהכנע לשוביו המפעילים עליו 

מכבש של לחץ ואיומים.

הפעם התורן שנבחר להתעללות, הוא 

בחור ספרדי יקר (שמו לתפילה - יוסף 

שלמה בן הדסה רוזה), יתום מאביו ל"ע, 

שישב ולמד בהתמדה בישיבה רגילה, אלא 

שלרוע מזלו הישיבה סגרה את שעריה, וכך 

הוא נותר במשך חודשיים ללא ישיבה 

מסודרת, אך המשיך להתמיד בלימודו שלא 

במסגרת ישיבתית.

כנראה כבר נמצאו המוסרים שידווחו 

לצבא על מצבו, ואכן כחצות ליל רביעי 

הגיעו שוטרים בלבוש אזרחי למקום מגוריו 

של הבחור בקרית מאור חיים בעיר צפת, 

דפקו בחוזקה על דלת ביתו, וכשנשאלו מה 

ברצונם, ענו בערמומיות, שרק ברצונם לדבר 

כמה מילים עם הבחור. האלמנה אם הבחור, 

בתמימותה וחוסר המודעות שאנשים מסוג 

זה פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר, פתחה 

את הדלת, ואז תוך רגעים ספורים וללא 

אומר ודברים, חטפו את הבחור שרעד כולו 

מפחד, ולקול בכיותיה קורעות הלב של 

האלמנה האומללה.

תושבי העיר צפת החרדים לדבר ה', 

נחרדו ונזדעזעו 

עד עמקי 

 , ם ת מ ש נ

ת  ו ל ל ע ת ה ה מ

ה  ע י ו ו ז מ ה

במיוחד, כאשר 

מדובר בבחור 

יתום ואמו 

 , ה נ מ ל א ה

שזעקתם עולה 

ומתמרת עד 

לכסא הכבוד!

ספונטאנית, 

ה  נ ג ר א ת ה

מיידית קבוצת 

אברכים, שיצאה 

באוטובוס לעבר 

כלא 6, לשם 

הובל הבחור 

היתום. במשך 

שעה ארוכה 

אחרי תפילת ערבית בצוותא, נשמעו דברי 

מחאה, פרקי תהלים ושרו את שירי 

המערכה, שהושמעו ע"י מגביר קול, על מנת 

שדבר המחאה יישמע גם בין כותלי הכלא, 

ויחזקו את רוחו של היתום החטוף.

למרות שבעוה"ר, זה לא המקרה הראשון, 

של התעללות בצעיר חרדי, אך מקרה זה של 

התעללות ביתום ואלמנה, זעזע והחריד 

ביותר את כל מי שלב יהודי פועם בקרבו, 

וכבר הזהירה התוה"ק על עינוי יתום 

ואלמנה: "והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון 

אני", אשר החובה כפולה ומכופלת להשתיק 

את מדת הדין, מה שמחייב אותנו ביתר שאת 

להרעיש עולמות להצלתו ושחרורו המהיר.

היהדות החרדית לא תוכל להתעלם 

מאנקת היתום ומדמעת האלמנה!

אלמנה... יהרוגו ויתומים ירצחו
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