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ספר תורה שרוי בצער / דבר המערכת

מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א
פטירתה של הרבנית הצדקנית ע"ה, זו הזדמנות מיוחדת 

להתעורר, ללמוד ולקבל מושגים בהקדשת החיים ובהתמסרות 
מוחלטת אך ורק לעסק התורה הקדושה.

קם  כיצד  סיפר  שליט"א,  הגר"ש  מרן  שנשא  המרגשים  ההספד  דברי  בתוך 
ונהיה הבית הגדול הזה: "כשהציעו אותה לי לאשה, ההצעה באה מצד אמא שלה, 
אמרתי, אמנם את אבותיה, את הרב, הייתי תלמיד שלהם, היינו שכנים הרבה זמן, 
מכיר אותם, גדולי עולם. אבל בעוונותינו, גם גדולי עולם, הבנות שלהם אז לא 
רצו להתחתן עם ת"ח, היה קשה מאוד. עשיתי פגישה ראשונה, אמרתי לה בשני 
מילים: "את מוכנה לחיות חיי תורה כמו ההורים שלך?" , אמרה לי "כן!" למחרת, 
דברתי דבר שהיה נשמע ממנו עוד פעם שאלה כזאת, אמרה לי "די, גמרנו, כן!!!" 

אחרי שתי פגישות כבר עשינו אירוסין".
סיפור מרגש זה פותח לנו צוהר אל אחת התקופות הקשות ביותר שהיו לעם 
היהודי, תקופה בה בחורי הישיבות היו מושפלים ובזויים, עד כדי שהיה להם 
קשה מאד למצוא את זיווגם, בנות ישראל לא רצו להתחתן עם בחורי ישיבות 
עקב חוסר הערכה מספקת לתורה וללומדיה, התיחסו ליושבי בית המדרש כבני 
ומזה חשש מרן ראש הישיבה, שהמשודכת לא תסכים שכל  ר"ל,  נחות  מעמד 

עיתותיו יקדשו ללימוד התורה הקדושה.
יצויין כי כפי הידוע, גם מרן מלכא רבינו עובדיה יוסף זיע"א התעכב בשידוכין 
שנים רבות, בעקבות המצב הנורא בו כמעט ולא היה בנמצא בנות שחפצו לבנות 
בית של תורה. [וכפי שסיפר הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א, בשיעורו השבועי 
מוצש"ק פר' קרח התשע"ו: מרן אמר לנו שצריך להתחתן מוקדם, אחד הבנים 
שאל אותו: "אבא, אתה בעצמך התחתנת בגיל 24?" - הרב היה 'אלטער'... ענה 

מרן "מה אעשה? לא רצו אותי...!"]
תקופה קשה זו, מפירות הבאושים של תנועת ההשכלה הארורה, אשר החריבה 
את כל עולם התורה באירופה לפני השואה, ובאה לשנות את הדבר שהיה ברור 
ביותר לכל ילד קטן - שהתורה היא העיקר, וכשיגדל יקדיש את כל חייו וכוחותיו 

רק לתורה, ושיהודי ללא תורה הוא כגוף ללא נשמה.
ראביי  בראשות  ושוויון".  דת  )="חופש  חדו"ש  עמותת  פרסמה  אלו  בימים 
אברכי  של  במספרם  כביכול,  שחלה,  ירידה  על  נתונים  ובו  דו"ח  רפורמי!( 
הכוללים. הפרשנות שהם נתנו לכך; הנה כך יורדת קרנה של תורה, רבים מנסים 
לפרוש מעולמה של תורה. עפרא לפומייהו. בכך הם סבורים שיעלה זממם בידם 

להמעיט מערך התורה הקדושה ולהשפיל כבוד לומדיה וחכמיה.
פשוט וברור כי כל מי שנאלץ לעזוב את מקור חיותו ולפרוש מעולמה של 
תורה, הרי הוא שרוי בצער על שמוכרח הוא לצאת מביהמ"ד, כל שאיפתו ומגמתו 
לשוב ולהתחבר ללימוד התורה בכל עת שיוכל, ובודאי ימשיך ויגדל את בניו 
אחריו להיות שתולים בבית ה' כל ימיהם. באמצעות הדו"ח שפרסמו, הם מנסים 
כי  יצויין  המוסגר  [במאמר  היל"ת.  המדרשות'  בתי  עזיבת  של  'תופעה  לייצר 
בדו"ח הוצגו נתונים חלקיים משנים מסוימות, כפי ש'הסתדר' להם, בכדי שיווצר 

הרושם הדרוש.] 
פטירתה של הרבנית הצדקת מרת יעל כהן ע"ה, מהווה בפנינו תזכורת כואבת 
לתקופות אפלות בהיסטוריה הקרובה, כשכל הדרכים היו כשרות בכדי להוריד 
קרנה של תורה, ולהמעיט את ספסלי בית המדרש, הן בימי ההשכלה הארורה והן 

בראשית ימיה של המדינה.
בימינו מתחדשים הניסיונות להסית ולהדיח את בני היהדות החרדית מעולמה 
של תורה ומדרך הישר, עלינו לשים לב לתמרורי האזהרה הרבים, המתריעים לבל 
נסחף אחרי כל הפיתויים והניסיונות. שינוי כל הערכים – אף אלו שכיום פשוטים 
וברורים לכל ילד - לא נעשים ביום אחד, וכידוע גם תנועת ההשכלה התחילה 

במסווה של דאגה לפרנסה וכד', ולבסוף רבים חללים הפילה.
בזכות שנעמוד איתן מול כל הגלים המאיימים להטביע את ספינת היהדות 
הקשות  הגזירות  כל  ולביטול  הגיוס  גזירת  לביטול  נזכה  יושביה,  על  החרדית 

והרעות במהרה. אמן.

במלאת שנה להוצאת הגליונות, 
הננו בהודאה לבורא ית' על חלקנו בהצלת 

נפשות רבות מרדת שחת.
במהלך השנה התרחב הגליון והתבסס, 

בסיעתא דשמיא מרובה 
ותפוצתו כיום בעשרות ערים וישובים, 

מאות בתי כנסת וישיבות בכל רחבי הארץ, 
ועוד היד נטויה בעז"ה.
עם הפצת הגליון 

מס' הפניות למוקד הטלפוני 
גדל פי כמה וכמה, 

וב"ה כמעט כל המקרים באים על פתרונם.
בהודאה על העבר ובתפילה על העתיד

בתקווה לביטול הגזירה בב"א
מערכת זעקה ממזרח

זעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס
יו"ל ע"י מטה ההסברה של איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד

בס"ד
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תוכן הענינים

כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים
אשריכם גבורי החיל העומדים על משמר הדת והאמונה בעוז 

ובגבורה ואף במחיר ישיבה בבית האסורים 

וכפי שהורו רבותינו מרנן ורבנן גדולי ישראל:

"שום קושי, מאסר בבית כלא, הפסד ממון 
וקנסות, לא ירתיעונו, ומצווים אנו על אהבת ה' 

בלבנו, נפשנו ומאדנו" (מתוך 'גילוי דעת' תשרי תשע"ד)
חזקו ואמצו ה' עמכם! אל תיראו ואל תערצו!

בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה 
רבנן ותלמידיהון              ראשי הישיבות            רבני האיגוד

יחד עם כל בית ישראל אנו אבלים ודווים על הסתלקותה 
לשמי רום של אשת חבר, האשה הצדקנית, הצנועה והחסודה, 
הגדול,  הכהן  בעלה  עטרת  חיל  אשת  קדושים,  בת 
אשר עמדה לימינו בכל לבה ובמסירות נפש ביגיעת והרבצת 

התורה, נזדככה ביסורים קשים ומרים וקיבלתם באהבה

‰רבני˙ ‰ˆ„˜˙ מר˙ יעל כ‰ן ע"‰
בת הגה"ק רבי מנצור בן שמעון זצוק"ל וזיע"א

עזרתו בקודש של יבלח"א
מר"ן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚‡ון ‰‡„יר
רבינו חכם ˘לום ‰כ‰ן ˘ליט"‡

ר‡˘ י˘יב˙ "פור˙ יוסף" ונ˘י‡ מועˆ˙ חכמי ‰˙ור‰
תנחומינו שלוחים בזאת

לבעלה הגדול מר"ן ראש הישיבה שליט"א
לאחיה הגאונים הגדולים שליט"א

לבניה וחתניה הרבנים הגאונים שליט"א
מן השמים תנוחמו 

בהמשך הרבצת התורה והוראת דבר ה' זו הלכה 
ולא תוסיפו לדאבה עוד

המתאבלים מרה בתוך כל בית ישראל
איגוד בני התורה הספרדים
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נא לשמור על קדושת הגליון

ה"ה יונתן בן כרמלה
ה"ה מנשה בן אנת

אשת חיל מי ימצא

גליון הסברה חודשי לביצור עולם התורה - גליון 1 - תמוז תשע"ה
ביותר,  המובחרים  התורה  בני  מתוך  גם  מאד,  רבים 

בראותם גליון זה, ארשת של תמיהה עולה על פניהם, 

ואנו  כ"כ,  ונוראה  קשה  גזירה  יש  אכן  האם  האמנם?! 

ידענו?! האם אכן הסכין כבר חותכת עמוק עמוק  לא 

בבשר החי, ואנו לא הרגשנו?!

אבל המציאות המרה והקשה טופחת על פנינו, השורות 

הזועקות מתוך גליון זה והבאים אחריו, תובעות מאיתנו 

להתעורר בטרם נאחר את המועד.

קול  את  משמוע  ואוזנינו  מראות  עינינו  טחו  האם 

העדות  מכל  הדור   גדולי  כל  של  וחרדתם  זעקתם 

והחוגים, מה הם לא עשו, זעקו ועוררו, כינסו ובכו, האם 

מועצות  של  ההיסטורי  הכינוס  את  לשכוח  הספקנו 

המיליון"  "עצרת  את  ברק,  בבני  התורה  וחכמי  גדולי 

הכריזו  ישראל  גדולי  ההיסטוריה,  בתולדות  שנחרטה 

בכו  ישראל  גדולי  שמענו,  לא  ואנו  דת"  "מלחמת  שזו 

וחגרו שק ואנו לא ראינו, הם זעקו 'מי להשם אלי'! ואיש 

לא נענה לקריאה.

נחיצותו  על  להסביר  צורך  אין  כבר  אלו,  דברים  אחר 

של הגליון, כאשר מתנהלת כאן מלחמת מוחות בסדר 

גודל שלא הכרנו ובהשקעה אדירה של מאות מיליוני 

האויב  כאשר  מודעים,  לא  כלל  ואנו  בשנה,  שקלים 

חופר מנהרות מתחת לבתינו, ואנו שקועים בתרדימה 

הכפפות  את  להסיר  רק  אחרת  דרך  אין  עמוקה, 

ולהתחיל לזעוק בקול גדול "יהודים! הצילו!", כי כאשר 

רדום  האחר  והמחנה  כוחו  בכל  נלחם  אחד  מחנה 

ומורדם אין ספק באשר לתוצאות המרות.

דבר המערכת

למעלה מאלפיים חרדים נפלו למלתעות 

הצבא רק בשנה האחרונה!!!

מנתונים רשמיים שנחשפו בשבועות האחרונים על מצב שילוב החרדים 

בצבא והעמידה ביעדי הגיוס רח"ל, עולה תמונת מצב נוראה ומזעזעת, 

מימדי האסון מתבררים במלא חומרתם. במסגרת חוק הגיוס שנחקק 

לפני כשנה, ובעקבות דרישת בג"ץ שיקבעו יעדים ברורים לגיוס החרדים 

ההסתגלות",  "תקופת  החוק  בלשון  המכונה  הניסיון  תקופת  במהלך 

נקבעו בחוק יעדים הזויים ומופרכים לחלוטין של אלפי חרדים בשנה, 

הצבא  שהציב  היעד  לשנה.  משנה  משמעותית  גדל  המספר  כאשר 

ומסתיימת  החוק  חקיקת  עם  התחילה  אשר  הראשונה,  לשנה  לעצמו 

בחודש זה, שהוא גם היעד הנמוך ביותר, עומד על 2300 נפשות.

מאות  של  וניכרת  מתמדת  בעלייה  מדובר  קודמות,  לשנים  בהשוואה 

למניינם,   2009 בשנת  הביטחון  משרד  פרסומי  ע"פ  שנה,  בכל  רבות 

730 חיילים, כאשר  5 שנים, עמד שיעור המתגייסים החרדים על  לפני 

משנה לשנה זה גודל בקצב מסחרר, כאשר בשנת 2010 זה כבר עומד 

2013 )!(, בשנת   1000 על 

ל-2300.  

כ-2300 ברשתו  ולהפיל  היעד 

 על אלה חשכו עינינו:
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גליון הסברה חודשי לביצור עולם התורה - גליון 2

יום  לרגל  מיוחדת  מהדורה 

יום  לרגל  מיוחדת  מהדורה 

גליון זה יוצא במהדורה מיוחדת עם מלאת שנתיים 

רשכבה"ג  מרן  ראשינו  עטרת  של  להסתלקותו 

אכן,  זצוקללה"ה,  יוסף  עובדיה  רבינו  ישראל  מאור 

האמנם?  להאמין,  ומתקשים  סביבנו  מסתכלים  אנו 

שנתיים בלבד חלפו מאז אותו יום מר ונמהר בו כבו 

המאורות?! היתכן שרק לפני שנתיים עוד שמענו את 
קולו האהוב, "קול ה' בכח קול ה' בהדר".

במה דברים אמורים? ובכן, במשך למעלה משישים 

ספורות,  שנים  לפני  ועד  המדינה  קום  מאז  שנה, 

נשמר ההסדר הפוטר את כל מי שמצהיר כי "תורתו 

אומנותו" מכל חובת שירות שהיא. הסדר זה לא היה 

מתנת חינם מאת ראשי השלטון החילוני אשר במשך 

כל השנים עשו הכל בכדי להצר את רגלי החרדים 

רבבות  והעבירו  החרדי  הציבור  את  רדפו  ה',  לדבר 

מבני עמנו על דתם, ובפרט בקרב העולים החדשים 
מארצות המזרח, מרוקו ובבל, פרס ותימן.

 הסדר זה נשמר מסיבה אחת ויחידה, בכל עת שהחלו 

'דיבורים', על אפשרות של  ורק  'החלו'  דיבורים, רק 

שינוי בחוק הקיים, ואין זה משנה מהו השינוי, נזעק 

מיד כל הציבור החרדי, הרוחות סערו, כולם הבהירו 

לראשי השלטון החילוני כי "העולה על רוחכם היה 
לא תהיה".

 במסדרונות השלטונות ידעו היטב כי אין באפשרותם 

לנגוע  ינסו  וכי אם  לעשות שום שינוי בחוק הקיים, 

כלל.

להתחיל.

כי משהו נסדק בחומת ההתנגדות של הציבור החרדי, 

ומשום כך היו סבורים כי הדלת פתוחה בפניהם.

בחודשים האחרונים הגדילו לעשות אי אילו עזי פנים 

מקצה המחנה, וניסו לסלף גם את דעתו הקדושה של 

מרן זיע"א, כאשר בעקבות ציטוט חלק ממכתבו של 

ניסו אותם  "זעקה ממזרח",  מרן בגליון הבכורה של 

אנשים שפלים ומאוסים לטעון כאילו מרן כתב את 

מכתבו הרבה בטרם הוקם הנח"ל החרדי כאשר לא 

היה שום גדוד חרדי בצבא, ושכביכול לאחמ"כ הוקם 

הנח"ל החרדי על ידו ובעידודו של מרן זיע"א, עפרא 
לפומייהו.

וטחו עיניהם מראות כי המכתב נכתב כשנה לאחר 

הקמתו של הנח"ל וכאשר מפורש במכתבו של מרן 

שכולו נכתב במיוחד כנגד פירצת הנח"ל החרדי.

פעולה  ומשתפי  סייענים  אותם  בלא  כי  נדע,  ידוע 

משולי המחנה אשר בעבור בצע כסף עשו יד אחת עם 

שונאי התורה, במטרה להחריב ולהשמיד את עולם 

בעיניהם,  לצנינים  המופלאה  פריחתו  אשר  התורה 

הרי שלא היו מעיזים ולא היו יכולים ראשי השלטון 

החילונים לעשות מאומה. כה אמרו חכמינו הקדושים 

במדרש רבה )חומש בראשית, סדר בראשית, פרשה 

ה'(: "כיון שנברא הברזל התחילו האילנות מרתתים, 

בי ואין אחד מכם ניזוק".אמר להם, מפני מה אתם מרתתים, עץ מכם אל יכנס 

 האילנות חששו שעתה נברא הברזל שבכוחו להשחית 

דבר המערכת

ה"ה נתנאל בן נעמה
ה"ה יוסף שלמה בן הדסה רוזה

גליון הסברה חודשי לביצור עולם התורה - גליון 3 - חנוכה תשע"ו

דבר המערכת
היהדות  על  עוברים  טרופים  ימים 
גמר  הקודש  בארץ  השלטון  החרדית, 
התורה  עולם  את  ולאבד  לכלות  אומר 
וציבור היראים, לשם כך הוא משקיע הון 
המישורים.  בכל  אדירים  ומאמצים  עתק 
הניסיון  ספק,  בלי  עומד,  הכל  בראש 
להשתלבות  החרדי  הציבור  את  להביא 
ההיתוך  “כור  השונים,  הצבא  במסלולי 

הישראלי" כלשונם. 
החרדי  הציבור  את  לבולל  הניסיונות  אך 
בכל  נעשים  התחומים,  כל  את  מקיפים 
האמצעים, ומושקעים בהם טובי הכוחות 

והמוחות.
להביא  היא  הדת  שונאי  של  מטרתם 
להתבוללות מוחלטת של הציבור החרדי 
ינוחו  לא  הם  החילונית,  ההוויה  בתוככי 
ישקטו  לא  הם  זו,  למטרה  שיגיעו  עד 
מהישיבות  הלומדים  טובי  שיגויסו  עד 

המובחרות ביותר.
אינם  הם  הדרך,  בתחילת  כעת,  אך 
הישיבות,  עולם  בחירי  את  מבקשים 
מכריזים הם בפה מלא כי צריך “גם" כאלו 
להתנכל  הם  מבקשים  תורה,  שלומדים 
ברשתם  ללוכדם  שבינינו,  לחלשים 

ולנתקם מעץ החיים.
הציבור  משולי  אופי  חלושי  כאלו  וישנם 
ולהפיץ  בידם  לסייע  שמנסים  החרדי 
סיסמא חדשה: “מי שלומד באמת באמת 
באמת – שימשיך ללמוד”, אבל “מי שלא 
דתו  אחת   - באמת”  באמת  באמת  לומד 
להמית את נשמתו מיתה רוחנית במחנות 

הצבא ושירות לאומי.
זו  מדויק,  לא  חדשה?  סיסמא  אמרנו 
“ויזנב  עמלק,  של  דרכו  מעולם  הייתה 
בך כל הנחשלים אחריך", עמלק לא נגע 
בתוך  שהיו  אלו  ישראל,  שבעם  בכשרים 

הוויות  בנבכי  ולילה  יומם  השקועים  אלו 
אביי ורבא וזה כל עולמם? או שמא דווקא 
שהלימוד  אלו  יותר,  החלשים  אלו  את 
קשה עליהם, שיצרם תוקף אותם מפעם 
לפעם. איך יתכן לומר שדווקא את אותם 
חלשים ונחשלים נפקיר לגורלם? האם יש 
מי שבכוחו לחרוץ את דינם? האם יש בית 
דין שבסמכותו להכריע על גורל נשמתם?
גדולי  כל  שהורו  מה  את  ברורות  נבהיר 
ישראל בע”פ ובכתב, ומה שפשוט וברור 
האיסור  מרגיש.  לב  בעל  יהודי  כל  בעיני 
מסלוליו  כל  על  לצבא  ללכת  החמור 
השונים אינו קשור כלל לנושא של ביטול 
לאומי,  שירות  על  גם  הוא  האיסור  תורה, 
יקימו  אם  וגם  “חרדיות”  במסגרות  גם 

“ישיבה" של ממש במסגרת הצבא. 
האיסור לא רק על מי שלומד תורה אלא 
גם ובעיקר על מי שאינו במסגרת לימודים 
וק"ו מי שנמצא במסגרת וכמנהגו של עולם 
נחלש קצת. הדברים פשוטים ומפורשים 
זיע"א  ישראל  גדולי  של  מכתביהם  בכל 
בגיליון  בהרחבה  שהובא  )כפי  ויבלח"ט 
וכל  הקדושה  התורה  דעת  זוהי  הקודם(, 
מורד  הוא  הרי  אחרת  נוהג  או  האומר 

בגדולי ישראל והולך בדרכו של עמלק.
על  יסלח  ולא  ישכח  לא  החרדי  הציבור 
גורמים  אותם  כאלו,  ופעולות  אמירות 
הפועלים לקרר את האמבטיה ולהפיל את 
הנחשלים יזכרו לדיראון עולם כמי שסייעו 

בהשמדת הציבור החרדי.
של  בדרכם  נלך  ניחת,  ולא  נירא  לא  אנו 
גדולי ישראל ונילחם על כל נפש מישראל 

בכל רמה רוחנית שהיא.
ובניו  מתתיהו  את  נזכור  אלו  בימים 
וחסרי  חלושים  קומץ  החשמונאים, 
אנטיוכוס  אימפריית  מול  אמצעים 
מגוחך  סיכוי,  חסר  לכאורה  האדירה, 

ממש. 
אבל הם ניצחו! הם נצחו כי מסרו נפשם 
בשביל מלכו של עולם, הם נצחו כי הכל 
ביד  “גיבורים  מסר  והוא  יתברך,  בידו 
ביד  ורשעים  מעטים  ביד  ורבים  חלשים 

צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך".

לרבותינו מרנן ורבנן גדולי ישראל
הרבנים וראשי הישיבות שליט"א,

לחברי האיגוד העוסקים במלאכת 
הקודש,

לפעילים המסורים וכל התומכים 
והמסייעים,

ואחרונים חביבים - 
תלמידי הישיבות הקדושות

וכל לומדי התורה ויראי ה' בכל אתר 
ואתר

חנוכה שמח!
יראנו ה' נסים ונפלאות כמו שעשה 

לאבותנו בימים ההם בזמן הזה
בברכה מרובה

מה בגליון?
דבר המערכת

עמ' 1

מרן ראש הישיבה הגר"מ צדקה שליט"א:
"מי שעוזב את הישיבה והולך הרי הוא מיצר לישראל!"      

עמ' 2

דמעות של אמא
עמ' 3

מי באמת מגן עלינו? 
מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 

עמ' 3                      

הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א
חלק א'

עמ' 4

דברים כהווייתן
עמ' 5

"כך מתמלאים היעדים"                      
עמ' 6

 בלילה

זעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס
י

בס"ד
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"ומרדכי ידע את כל אשר נעשה"

אויבינו  אותנו  רדפו  לגוי,  היותנו  בטרם  עוד  ומתמיד,  מאז 

גוזרים  הרשעים  היו  המקרים  במרבית  לכלותנו.  ובקשו 

עלינו גזירות קשות ורעות של איבוד ממון, כליה ואבדן. אך 

והציגו עצמם  כוונתם הרעה  גם כאלו אשר הסתירו את  היו 

כמי שרוצים להיטיב עמנו, ובאחיזת עיניים שכזאת הובילונו 

לכליה ואבדון.

אחת הדוגמאות לכך היה אחשוורוש, אשר הזמין את כל העם 

הנמצאים בשושן, ללא הבדל דת וגזע, למשתה מפואר ויוקרתי 

כיאה וכנאה למלך השולט בכיפה. היהודים המושפלים, שזה 

סוף שוויון  סוף  בגלות בבל המרה, קבלו  להם שבעים שנה 

זכויות ככל הגויים והוזמנו גם הם להשתתף בסעודה.

ממשתה  ליהנות  בהמוניהם  לנהור  היהודים  כשהחלו 

גדולה  סכנה  כי  אחיו  את  והזהיר  מרדכי  קם  אחשוורוש, 

שהכל  אף  ועל  עמהם,  הזאת  המסוכנת  בהתערבות  טמונה 

אבה  לא  כידוע,  ישראל,  עם  הכשרות.  טהרת  על  נעשה 

נהנו מסעודתו  ולמרבה הצער  לשמוע את קריאות האזהרה 

של אותו רשע.

קשה,  גזרה  נגזרה  שנים(  )כשמונה  תקופה  לאחר  והנה 

להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אשר מהודו ועד כוש. 

< תורה  ובני  אברכים  של  גדול  וציבור  רבנים  ישיבות,  ראשי  בראשות   >

 

ורבי  ברוך  מקור  שכונת  רב  שליט"א  ירחי  אהרן  רבי  הגאונים  הרבנים  דברים  נשאו  בכינוס   

אחד  דברים  נשא  כמו"כ   .)2-3 עמ'  )ראה  יהודה.  באר  ישיבת  ראש  שליט"א  תופיק  יצחק 

מהמקרים  כמה  על  וסיפר  המשתתפים,  בפני  האיגוד  פעילות  את  שסקר  האיגוד,  מרבני 

האיגוד. של  לפתחו  כעת  העומדים  החמורים, 

ולמרות  למשוער,  מעבר  בס"ד  הצליח  הכינוס 

שנערך בהתראה קצרה וללא פרסום, הגיעו ובאו 

התנכלות  לנסיון  אף  )"זכינו"  כך.  כל  גדול  ציבור 

הצבא,  של  כמשת"פ  הידוע  חרדית,  חזות  מבעל 

ברגע  הכינוס  של  מיקומו  הוחלף  אף  כך  ובשל 

גודל  את  שאת  ביתר  להבין  גרם  הדבר  האחרון. 

אינשי  מאותם  התורה  לעולם  הנשקפת  הסכנה 

דלא מעלי, שאינם בוחלים באמצעים להשתיק את 

קול התורה – והיא לא תצלח!( 

הצלחת  את  בסיפוק  מציינים  האיגוד  בהנהלת 

מהיר  טלפוני  במענה   - הפעילות  והרחבת  הכינוס 

ויעיל לפניות הרבות הזורמות כל העת, בהצלת בני 

תורה רבים מנפילתם לשמד וכן מחידוש פניו של 

בכל רחבי ארץ הקודש. 

 02-6507494  :מוקד הטלפוני
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ה' "ֲהִיְׁשֶכם אֲֹהִבים?" / דבר המערכת ֶאת  אֲֹהִבים  ַהִישְֶׁכם  ָלַדַעת  ֶאְתֶכם  ֱאֵקיֶכם  ה'  ְמַנֶּסה  "ִּכי   ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפשְֶׁכם"(דברים יג, ד).: 
 סופר; לכאורה היה צריך להיות כתוב: "ַהִישְֶׁכם ׁשֹוְמִרים ֶאת 

ַהִישְֶׁכם אֲֹהִבים ֶאת ה'", ומה באה התורה ללמדנו במה שכתבה: 

 ֶאת ה'". ותירץ שבכדי להתגבר על נסיונות כה קשים, עליהם 

צריך דוקא אהבת ה', כי אפילו אם יהיה האדם בעל אמונה, 

 דומה, אדם שנולד לו בן יחיד לאחר שנים רבות של ציפיה,  גדול, עדיין לא יהא בכחו לעמוד בנסיונות אלו ללא אהבת 

 שיתן לו את בנו יחידו, ומאיים עליו שאם לא יתן את בנו 

, אם ייענה בחיוב יקבל מיליארד דולר, 
 לסבול כל ימיו, ובשום אופן 

ומובילים  אפשרית,  דרך  בכל  , בין היתר ע"י  

 
תוך כדי שימוש 

 בן 

כך   על  יענשו   
   - והגזר' 

יתפרנסו השירות  בהבטחות   אותם  לפתות  מנסים  ומאידך 

ויוכלו אף לרכוש מקצוע שיפרנס אותם בעתיד. מקרים כגון אלו   

נדיר, אלא מעשים שבכל יום המגיעים ל'איגוד' בבקשה לעזרה וסיוע.

בכדי לעמוד בנסיונות קשים  מחוייבים אנו להתחזק באהבת ה' בכל 

 כל  שבעולם 
כוחנו, ולהיות כאותו אב המוכן 

 דרדור 

למען חיי בנו. עינינו הרואות כיצד

 עובדות 
מחפיר ונטישת כל סממן יהודי, וכפי שכבר 

מסמרות שער, על חיילים שנכפו ע"י הצבא 
פריצות וכדומה, ללא אפשרות להמנע מדברים 

שעבר 'כור היתוך' שכזה!לצערינו מנסיון מר של מאות ואלפים, כי אין מי שנשאר ירא  

חשוב מאד לשים לב, כי אין זו צרה אישית של בחור שנפל ברשתם, אלא 

זו צרת הכלל כולו, היות והצבא מבין שלא ניתן לגייס את כל החרדים בבת 

אחת, וכל מטרתו כעת היא לגייס טיפין טיפין, כך שכל נופל יתפס בתודעה 

חרדי  במראה  חייל  שבו  למצב  ו'יסתגל'  'יתרגל'  שהציבור  עד  בודד,  כמקרה 

אינו דבר נדיר, וכמובן שכתוצאה בלתי נמנעת יפלו עוד ועוד בחורים צעירים 

לצבא, כשמטרתם הסופית [והבלתי מוסתרת] היא חיסולה הכליל של היהדות 

החרדית, היל"ת. כיון שכך, כל יחיד המוסר נפשו ומוכן לסבול ובלבד שלא 

להכנע, תורם רבות לביטול מזימתם, וכן לשבירת השקט המחריד השורר כיום 

לכלותנו  עלינו  העומדת  הנוראה,  הגזירה  לביטול  בעז"ה  נזכה  כך  במחנינו, 
ולאבדנו מן העולם הזה והעולם הבא ח"ו.

נעמוד מול כל פיתויי הממון והאיומים, להשאר כל חיינו בחצרות בית ה',      

דבקים במסירות נפש בתורת ה', ונזכה לאהבה את ה' באמת.

סדרת כינוסי חיזוק והסברה בכל רחבי הארץ
בת-ים   חולון   טבריה   מגדל-העמק   מודיעין-עילית   נהריה   עכו

זעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס
יו"ל ע"י מטה ההסברה של איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד

בס"ד

סיוון התשע"ו
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תתתתתתווככן ההעננניייניםםם

רחבי  בכל  נערכו  שליט"א  התורה  ומרביצי  הרבנים  גדולי  בראשות  משתתפים  רבי  הסברה  כינוסי  שורת 

בני  של  רבות  פניות   | האיגוד  במסגרת  השמד  מגזירת  להצלה  לפעילות  נרתמו  רבים  תורה  בני   | הארץ 

ישיבות שנתקלו בבעיות מול הצבא הועברו לטיפול מיידי | תנופת פעילות אדירה במתן מענה ממוקד לכל 

שאלה ובעיה במוקד הטלפוני, ע"י רבני האיגוד ומשפטנים מומחים | עמ' 2-3

הרבים   האיגוד  לילות למתנדבי  העושים  הטלפוני  ונותנים עוז ותעצומות לבני התורה, המוקד 
הפעילות  כל  על  השטח  ופעילי  הכינוסים לרכזים  סדרת  בארגון  ובפרט 

ההסברה על החוברות וחומרי ההסברה הנפלאים העשויים 
בטוב טעם ודעת, לראש מערך ההפצה אשר מצודתו פרוסה 
בס"ד מקצה הארץ ועד קצה, ואינו חוסך כל מאמץ להביא 
ידו,  על  המסייעים  ולכל  ופינה,  מקום  לכל  ה'  דבר  את 
למתנדבים הרבים הותיקים והחדשים המצטרפים כל העת, 
שבט  ינוח  לא  למען  לאות,  וללא  במסירות  שכם  ראו ברכה בעמלכם ובכל פועלכם, תשרה שכינה בכל מעשי שאו ברכה מאת ד'הרשע על גורל הצדיקים.המטים 
ידיכם, בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, להציל עוד ועוד 

בחורי ישראל מגזירות השמד, לבל ידח ממנו נדח. 
ולהאדירה, תחזקנה ידיכם תורה  להגדיל  הברוכה  הפעילות  בהמשך 

על המשמר בגבורה  ועוז לעמוד  כח  יוסיף  וכה  ה'  יתן  כה 
 מערכת זעקה ממזרח zehakam@gmail.com בברכה נאמנה, הנהלת האיגודדקדושה, וימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה אמן סלה

22--2 333 עעעמעממ''

55 עעמעממ''
66 עעמעממ''

44 עעמעממ''

עמ' 4

 חשובות הודעות

בעקבות פטירת הרבנית הצדקנית מרת יעל כהן ע"ה 
אשת חבר ליבלחט"א 

zehakam
@gmail.com 

1

ספר תורה שרוי בצער / דבר המערכת

מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א

פטירתה של הרבנית הצדקנית ע"ה, זו הזדמנות מיוחדת 

עורר, ללמוד ולקבל מושגים בהקדשת החיים ובהתמסרות 
להת

מוחלטת אך ורק לעסק התורה הקדושה.

קם  כיצד  סיפר  שליט"א,  הגר"ש  מרן  שנשא  המרגשים  ההספד  דברי  בתוך 

הגדול הזה: "כשהציעו אותה לי לאשה, ההצעה באה מצד אמא שלה, 
ונהיה הבית 

ם, היינו שכנים הרבה זמן, 
אמרתי, אמנם את אבותיה, את הרב, הייתי תלמיד שלה

ם גדולי עולם, הבנות שלהם אז לא 
ם, גדולי עולם. אבל בעוונותינו, ג

מכיר אות

רצו להתחתן עם ת"ח, היה קשה מאוד. עשיתי פגישה ראשונה, אמרתי לה בשני 

י "כן!" למחרת, 
מילים: "את מוכנה לחיות חיי תורה כמו ההורים שלך?" , אמרה ל

, כן!!!" 
לי "די, גמרנו

נו עוד פעם שאלה כזאת, אמרה 
דברתי דבר שהיה נשמע ממ

אחרי שתי פגישות כבר עשינו אירוסין".

סיפור מרגש זה פותח לנו צוהר אל אחת התקופות הקשות ביותר שהיו לעם 

היהודי, תקופה בה בחורי הישיבות היו מושפלים ובזויים, עד כדי שהיה להם 

קשה מאד למצוא את זיווגם, בנות ישראל לא רצו להתחתן עם בחורי ישיבות 

עקב חוסר הערכה מספקת לתורה וללומדיה, התיחסו ליושבי בית המדרש כבני 

ומזה חשש מרן ראש הישיבה, שהמשודכת לא תסכים שכל  ר"ל,  נחות  מעמד 

עיתותיו יקדשו ללימוד התורה הקדושה.

שידוכין 
מרן מלכא רבינו עובדיה יוסף זיע"א התעכב ב

ויין כי כפי הידוע, גם 
יצ

שנים רבות, בעקבות המצב הנורא בו כמעט ולא היה בנמצא בנות שחפצו לבנות 

הגר"י יוסף שליט"א, בשיעורו השבועי 
בית של תורה. ]וכפי שסיפר הראשל"צ 

מוצש"ק פר' קרח התשע"ו: מרן אמר לנו שצריך להתחתן מוקדם, אחד הבנים 

 24?" - הרב היה 'אלטער'... ענה 
שאל אותו: "אבא, אתה בעצמך התחתנת בגיל

מרן "מה אעשה? לא רצו אותי...!"[

תקופה קשה זו, מפירות הבאושים של תנועת ההשכלה הארורה, אשר החריבה 

את כל עולם התורה באירופה לפני השואה, ובאה לשנות את הדבר שהיה ברור 

 חייו וכוחותיו 
כל ילד קטן - שהתורה היא העיקר, וכשיגדל יקדיש את כל

ביותר ל

רק לתורה, ושיהודי ללא תורה הוא כגוף ללא נשמה.

ראביי  בראשות  שוויון". 
ו דת  )="חופש  חדו"ש  עמותת  פרסמה  אלו  בימים 

אברכי  של  במספרם  כביכול,  שחלה,  ירידה  על  נתונים  ובו  דו"ח  רפורמי!( 

הכוללים. הפרשנות שהם נתנו לכך; הנה כך יורדת קרנה של תורה, רבים מנסים 

לפרוש מעולמה של תורה. עפרא לפומייהו. בכך הם סבורים שיעלה זממם בידם 

להמעיט מערך התורה הקדושה ולהשפיל כבוד לומדיה וחכמיה.

פשוט וברור כי כל מי שנאלץ לעזוב את מקור חיותו ולפרוש מעולמה של 

מ"ד, כל שאיפתו ומגמתו 
ה, הרי הוא שרוי בצער על שמוכרח הוא לצאת מביה

תור

ך ויגדל את בניו 
שיוכל, ובודאי ימשי

לשוב ולהתחבר ללימוד התורה בכל עת 

אחריו להיות שתולים בבית ה' כל ימיהם. באמצעות הדו"ח שפרסמו, הם מנסים 

כי  יצויין  המוסגר  ]במאמר  היל"ת.  המדרשות'  בתי  עזיבת  של  'תופעה  לייצר 

ם, בכדי שיווצר 
בדו"ח הוצגו נתונים חלקיים משנים מסוימות, כפי ש'הסתדר' לה

הרושם הדרוש.[ 

פטירתה של הרבנית הצדקת מרת יעל כהן ע"ה, מהווה בפנינו תזכורת כואבת 

לתקופות אפלות בהיסטוריה הקרובה, כשכל הדרכים היו כשרות בכדי להוריד 

ש, הן בימי ההשכלה הארורה והן 
קרנה של תורה, ולהמעיט את ספסלי בית המדר

בראשית ימיה של המדינה.

בימינו מתחדשים הניסיונות להסית ולהדיח את בני היהדות החרדית מעולמה 

 עלינו לשים לב לתמרורי האזהרה הרבים, המתריעים לבל 
של תורה ומדרך הישר,

נוי כל הערכים – אף אלו שכיום פשוטים 
חרי כל הפיתויים והניסיונות. שי

נסחף א

ד, וכידוע גם תנועת ההשכלה התחילה 
ל ילד - לא נעשים ביום אח

וברורים לכ

 וכד', ולבסוף רבים חללים הפילה.
במסווה של דאגה לפרנסה

בזכות שנעמוד איתן מול כל הגלים המאיימים להטביע את ספינת היהדות 

הקשות  הגזירות  כל  ולביטול  הגיוס  גזירת  לביטול  נזכה  יושביה,  על  החרדית 

והרעות במהרה. אמן.

 במלאת שנה להוצאת הגליונות, 

הננו בהודאה לבורא ית' על חלקנו בהצלת 

נפשות רבות מרדת שחת.

במהלך 

 בסיעתא דשמיא מרובה 

 ותפוצתו כיום בעשרות ערים וישובים, 
 

ועוד היד נטויה בעז"ה.

 עם הפצת הגליון 

 מס' הפניות למוקד הטלפוני 

 גדל פי כמה וכמה, 

 בהודאה 

 בתקווה לביטול הגזירה בב"א

מערכת זעקה ממזרח

זעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס

יו"ל ע"י מטה ההסברה של איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד

בס"ד

תמוז התשע"ו
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תוכן הענינים

כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים

אשריכם גבורי החיל העומדים על משמר הדת והאמונה בעוז 

ובגבורה ואף במחיר ישיבה בבית האסורים 

וכפי שהורו רבותינו מרנן ורבנן גדולי ישראל:

"שום קושי, מאסר בבית כלא, הפסד ממון 

וקנסות, לא ירתיעונו, ומצווים אנו על אהבת ה' 

בלבנו, נפשנו ומאדנו" )מתוך 'גילוי דעת' תשרי תשע"ד(

חזקו ואמצו ה' עמכם! אל תיראו ואל תערצו!

בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה 

            רבני האיגוד
            ראשי הישיבות

רבנן ותלמידיהון  

 יחד עם כל בית ישראל אנו אבלים ודווים על הסתלקותה 

 לשמי רום של אשת חבר, האשה הצדקנית, הצנועה והחסודה, 

הגדול, 
הכהן  בעלה  עטרת  חיל  אשת  קדושים,   בת 

נו בכל לבה ובמסירות נפש ביגיעת והרבצת 
אשר עמדה לימי

ה, נזדככה ביסורים קשים ומרים וקיבלתם באהבה
התור

הרבנית הצדקת מרת יעל כהן ע"ה

בת הגה"ק רבי מנצור בן שמעון זצוק"ל וזיע"א

עזרתו בקודש של יבלח"א

מר"ן ראש הישיבה הגאון האדיר

רבינו חכם שלום הכהן שליט"א

ראש ישיבת "פורת יוסף" ונשיא מועצת חכמי התורה

תנחומינו שלוחים בזאת

לבעלה הגדול מר"ן ראש הישיבה שליט"א

לאחיה הגאונים הגדולים שליט"א

לבניה וחתניה הרבנים הגאונים שליט"א

 מן השמים תנוחמו 

 בהמשך הרבצת התורה והוראת דבר ה' זו הלכה 

ולא תוסיפו לדאבה עוד

המתאבלים מרה בתוך כל בית ישראל

איגוד בני התורה הספרדים

 zehakam@gmail.com מערכת זעקה ממזרח 

 ניתן לקבל את הגליון בהגשת בקשה למייל למערכת

עמ' 2

עמ' 5

עמ' 6

נא לשמור על קדושת הגליוןעמ' 3-4

ה"ה יונתן בן כרמלה

ה"ה מנשה בן אנת

אשת חיל מי ימצא

גליון ה

הניסיון לפני כשנה, ובעקבות מימדי האסון מתבבצבא והעמידה ביעמנתונים רשמיים למעלה מ תקופת  גדלנקבעו בחוק יעדים הזובמהלך  המספר  אכאשר  הראשונה,  לשנה  קודמות, בחודש זה, שהוא גם היעד לעצמו  לשנים  פרסומיבהשוואה  ע"פ  שנה,  בכל  5 שנים, עמד שיעור המתרבות  2013 המספמשנה לשנה זה גודל בקצבלפני  )!(, בשנת   1000 הסתיימהל-2300.  על  בטרם  עוד  ולהפילכעת,  היעד 

 על אלה חשכו 

ה"ה נתנאל בן נעמה

ה"ה יוסף שלמה בן הדסה רוזה

גליון הסברה חודשי לביצור עולם התורה - גליון 3 - חנוכה תשע"ו

gmail.com@6507494 :                                           ת.ספרדים למאבק בגזי

zzehaakamm@gmgmaill.com 

המחלקה המשפטית

11111

ה' "ֲהִיְׁשֶכם אֲֹהִבים?" / דבר המערכת ֶאת  ֹאֲהִבים  ַהִישְֶׁכם  ָלַדַעת  ֶאְתֶכם  ֱאֵקיֶכם  ה'  ְמַנֶּסה  "ִּכי  בתורה:  ומובילים לא ימסור את בנו אהובו.הרי ודאי שהאב יוותר על כל הון שבעולם, ויעדיף לסבול כל ימיו, ובשום אופן יסב לו סבל רב כל ימי חייו, ומאידך, אם ייענה בחיוב יקבל מיליארד דולר, ובא שודד ודורש שיתן לו את בנו יחידו, ומאיים עליו שאם לא יתן את בנו משל למה הדבר דומה, אדם שנולד לו בן יחיד לאחר שנים רבות של ציפיה, ה'.ירא שמים וצדיק גדול, עדיין לא יהא בכחו לעמוד בנסיונות אלו ללא אהבת התורה מדברת, צריך דוקא אהבת ה', כי אפילו אם יהיה האדם בעל אמונה, " ַהִישְֶׁכם ֹאֲהִבים ֶאת ה'". ותירץ שבכדי להתגבר על נסיונות כה קשים, עליהם ּתֹוַרת ה'", ולא: "ַהִישְֶׁכם אֲֹהִבים ֶאת ה'", ומה באה התורה ללמדנו במה שכתבה: שואל החת"ם סופר; לכאורה היה צריך להיות כתוב: "ַהִישְֶׁכם ׁשֹוְמִרים ֶאת ֱאֵקיֶכם ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפשְֶׁכם"(דברים יג, ד).כתוב  אפשרית,  דרך  בכל  בדורסנות  פועלים  השלטונות  הרב,  'המקל מסע אינטנסיבי לשינוי והריסת היהדות החרדית, בין היתר ע"י שמסירים את לצערנו  החומרה, 'מעמד בן ישיבה' להמוני בחורים ואברכים, תוך כדי שימוש בשיטת  במלוא  כך  על  יענשו  יתגייסו  לא  שאם  עליהם  מאיימים   - בכבוד והגזר'  יתפרנסו  השירות  שבמשך  בהבטחות  אותם  לפתות  מנסים  חרדי אחת, וכל מטרתו כעת היא לגייס טיפין טיפין, כך שכל נופל יתפס בתודעה זו צרת הכלל כולו, היות והצבא מבין שלא ניתן לגייס את כל החרדים בבת חשוב מאד לשים לב, כי אין זו צרה אישית של בחור שנפל ברשתם, אלא שעבר 'כור היתוך' שכזה!לצערינו מנסיון מר של מאות ואלפים, כי אין מי שנשאר ירא שמים לאחר פריצות וכדומה, ללא אפשרות להמנע מדברים אלו. הדבר ידוע וברור, ונלמד מסמרות שער, על חיילים שנכפו ע"י הצבא לחלל שבת, להשתתף באירועי מחפיר ונטישת כל סממן יהודי, וכפי שכבר הובא בגליונות הקודמים עובדות למען חיי בנו. עינינו הרואות כיצד הצבא הוא מלכודת מות רוחנית של דרדור כוחנו, ולהיות כאותו אב המוכן לסבול ייסורים ולוותר על כל הון שבעולם בכדי לעמוד בנסיונות קשים שכאלה מחוייבים אנו להתחזק באהבת ה' בכל נדיר, אלא מעשים שבכל יום המגיעים ל'איגוד' בבקשה לעזרה וסיוע.ויוכלו אף לרכוש מקצוע שיפרנס אותם בעתיד. מקרים כגון אלו אינם דבר ומאידך  במראה  חייל  שבו  למצב  ו'יסתגל'  'יתרגל'  שהציבור  עד  בודד,  לכלותנו להכנע, תורם רבות לביטול מזימתם, וכן לשבירת השקט המחריד השורר כיום החרדית, היל"ת. כיון שכך, כל יחיד המוסר נפשו ומוכן לסבול ובלבד שלא לצבא, כשמטרתם הסופית [והבלתי מוסתרת] היא חיסולה הכליל של היהדות אינו דבר נדיר, וכמובן שכתוצאה בלתי נמנעת יפלו עוד ועוד בחורים צעירים כמקרה  עלינו  העומדת  הנוראה,  הגזירה  לביטול  בעז"ה  נזכה  כך  דבקים במסירות נפש בתורת ה', ונזכה לאהבה את ה' באמת.נעמוד מול כל פיתויי הממון והאיומים, להשאר כל חיינו בחצרות בית ה',      ולאבדנו מן העולם הזה והעולם הבא ח"ו.במחנינו, 

סדרת כינוסי חיזוק והסברה בכל רחבי הארץ

בת-ים   חולון   טבריה   מגדל-העמק   מודיעין-עילית   נהריה   עכו

יו"ל ע"י מטה ההסברה של איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמדזעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס

בס"ד
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רחבי  בכל  נערכו  שליט"א  התורה  ומרביצי  הרבנים  גדולי  בראשות  משתתפים  רבי  הסברה  כינוסי  שורת 

בני  של  רבות  פניות   | האיגוד  במסגרת  השמד  מגזירת  להצלה  לפעילות  נרתמו  רבים  תורה  בני   | הארץ 

שאלה ובעיה במוקד הטלפוני, ע"י רבני האיגוד ומשפטנים מומחים | עמ' 2-3ישיבות שנתקלו בבעיות מול הצבא הועברו לטיפול מיידי | תנופת פעילות אדירה במתן מענה ממוקד לכל 

לרבני אשריכם גבורי החיל הפעילות,  תחומי  בכל  הרבים  האיגוד  מיידי למתנדבי  מענה  במתן  כימים  לילות  העושים  הטלפוני  והברוכה ונותנים עוז ותעצומות לבני התורה, להצילם מרדת שחת, המוקד  הענפה  הפעילות  כל  על  השטח  ופעילי  מטה לרכזים  לראשי  המרשימה,  הכינוסים  סדרת  בארגון  ידו, בס"ד מקצה הארץ ועד קצה, ואינו חוסך כל מאמץ להביא בטוב טעם ודעת, לראש מערך ההפצה אשר מצודתו פרוסה ההסברה על החוברות וחומרי ההסברה הנפלאים העשויים ובפרט  על  המסייעים  ולכל  ופינה,  מקום  לכל  ה'  דבר  שבט למתנדבים הרבים הותיקים והחדשים המצטרפים כל העת, את  ינוח  לא  למען  לאות,  וללא  במסירות  שכם  ולהאדירה, תחזקנה ידיכםבחורי ישראל מגזירות השמד, לבל ידח ממנו נדח. ידיכם, בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, להציל עוד ועוד ראו ברכה בעמלכם ובכל פועלכם, תשרה שכינה בכל מעשי שאו ברכה מאת ד'הרשע על גורל הצדיקים.המטים  תורה  להגדיל  הברוכה  הפעילות  כח ועוז לעמוד על המשמר בגבורה בהמשך  בברכה נאמנה, הנהלת האיגודדקדושה, וימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה אמן סלהכה יתן ה' וכה יוסיף 
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בעקבות פטירת הרבנית הצדקנית מרת יעל כהן ע"ה 

 אשת חבר ליבלחט"א 



בגליונות הקודמים הובא מכתבו של מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א 
על הסכנה הרוחנית הגדולה ועל האיסור החמור בכל מסלולי הצבא וכד',  מכתב 
זה עליו חתמו רבנים נוספים ובהם הגאונים רבי שבתי אטון ר"י ראשית חכמה, 
ורבי  יהודה מועלם ר"י פורת יוסף זצוק"ל, ויבלחט"א מרן רה"י הגר"ש הכהן 
שליט"א, מרן הגר"מ צדקה שליט"א, מרן הגר"ש בעדני שליט"א ועוד, התפרסם 
ילקו"י למר בריה דרבינ'א,  והובא כפסק הלכה בספר  15 שנה,  כבר לפני כ 
"הורים  וז"ל  הוא מורנו הראש"ל שליט"א בספרו כיבוד אב ואם)פ"ט ה"ס(. 
המבקשים מבנם שיתגייס לצבא ובאים מטעמים אידאולוגיים או מבקשים ממנו 
שילך לכל הפחות לישיבת הסדר וכד', אין לבן לשמוע לקולם! וכו'. ובהערה 

טלית מוזהבת / מאת אחד מרבני איגוד בני התורה הספרדים שליט"א
מאמר זה מוקדש, באהבה ובחיבה, לאותו 
אחינו  הישיבות,  בני  מקרב  יקר  ציבור 
בתורה  עוסקים  אינם  עתה  בשרינו, שלעת 
שתולים  אינם  שכרגע  אותם  כן,  כראוי. 
בבית ה', אך עוד מעט קט, בחצרות אלוקינו 
אינם  עתה  שלעת  יקרים  אותם  יפריחו. 
לא  בשבוע,  שעות  וחמש  ארבעים  לומדים 
בחודש, ואולי גם לא בשנה. ציבור יקר זה, 
שעתידו הזוהר לפניו, וגם אליו ועליו נאמרו 
דבריהם הברורים של רבותינו: אסור לשום 
הצבא  למסלולי  ללכת  ומצוות  תורה  שומר 

ה'חרדיים', 

מסיתים,  אותם  של  המרושעת  'שיטתם' 
להתגייס,  עליו  כעת  לומד  שאינו  שמי 
לא  לדבריהם,  מדוע,  מעיקרה.  מופרכת 
הצהריים?  בהפסקת  הבחורים  כל  יתגייסו 
הרי  לחתונה?  האירוסין  בין  הזמנים?  בבין 
כולם כעת 'מתבטלים'? אלא מאי? לכל אחד 
בחיים  או  בשנה  ביום,  מסוימים  זמנים  יש 
לדמותו  סתירה  זו  ואין  לומד,  אינו  שבהם 

ומעסיק  החרדי  הציבור  נגד  נלחם  כידוע  הצבא 
להסית  נשמתם  את  מכרו  אשר  שפלים,  גורמים 
ולהדיח בני תורה מלימודם, ורומסים בעזות מצח 
וברגל גסה את פסק ההלכה ודעת התורה של כל 

רבותינו.
דברי חכמים כדרבנות, קול ה' חוצב להבות, דעת 

האיתור  משק"י  פועלים  הגיוס  הרחבת  "למען 
החרדים, המסתובבים ברחוב החרדי ומזהים את 

המועמדים הפוטנציאליים"

"רכזי המתגייסים החרדים הם חיילים הפועלים 
ברחוב החרדי בלבוש אזרחי פן יחשפו".

מפחד  מישהו  שאם  כדי  ברק  בבני  מדים  לובש  "אני 
להתגייס הוא יבין שזה אפשרי".

סמל ש': "חגגנו שבת ביחד.. ..אני החרדי היחיד ביחידה בה אני משרת.. ..ויכול להיות שגם האחים שלי ילכו בדרכי".

סמל א': "הסכנה שהחרדים חוששים ממנה בצבא היא במידה רבה אמתית. אפשר להבין את החשש של החרדים, 
שבחורים שיישלחו לצבא ייעשו חילונים".
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מתוך דברי הגאון הגדול  רבי ציון בוארון שליט''א  בכינוס שע"י איגוד בני התורה הספרדים בחולון 
ברשות הרבנים, הבחורים היקרים, קהל קדוש.

לגמרי  היהדות  את  השחיתו  והמערב,  המזרח  יהודי  של  בעליה 
חוק  – רך, ואנשים מתפתים.  זה מתחיל בפה  בכח ובכפיה. בדורנו 
שום  ללא  הספרדים  הישיבות  בבחורי  ובראשונה  בראש  פוגע  הגיוס 
ספק, בחורי הישיבות שלנו אפילו שהם חזקים הם נתונים לכל מיני 
להתעורר  עלולים  המשפחה  מצד  אפי'  בחור,  כשעוצרים  פיתויים. 

קשיים, זה הפחד שלנו.

''פורת   - ישיבה אחת לספרדים  הייתה  לפני שישים שבעים שנה 
השלום,  עליו  איש  החזון  את  לנו  שלח  רחמיו  ברוב  הקב''ה  יוסף'', 
הוא דאג לספרדים ופתח להם ישיבות; ביהוד, מקור חיים בירושלים, 
הישיבה בחדרה, הישיבה בעפולה, התקבצו פעילים שכאב להם, עברו 
מבית לבית להביא בחורים לישיבות וכך צמח לו דור של בני תורה, 
מלאות  מעולות,  ספרדיות  בישיבות  מלאה  הארץ  ב''ה  שהיום  עד 

בבחורי חמד – ואת זה הם לא מוכנים לקבל! 

מפתים את בחורי הישיבות: ''לא יהיה לך פרנסה; מה תקבל? אלף 
מאלו   90%  – כך  לא  זה  שבודק,  מי  אבל  בכולל?''..  בחודש  שקל 
באושר.  חיים  התורה  בני  ומאידך  בחובות,  חיים  תורה  בני  שאינם 
אצלם;  יש  וחורבן  צער  איזה  יודעים  לא  אתם  דיין,  שנה   30 הייתי 
הוא  ואז  ילדים,  לו  נולדים  משכנתא,  עם  דירה  קונה  מתחתן,  אדם 
מתגרש, לוקח עו''ד במאות אלפי שקלים, מוכר את הדירה ולא נשאר 
לו כלום רק חובות, גם הילדים קרועים בין שני ההורים וכו'. מאידך 
בני התורה בונים ביתם - כזה אושר, חיים כ"כ טובים יש להם, גם 

פרנסתם יותר טוב מאחרים.

אפילו  אחד,  אף  עם  שם  לדבר  אסור  פיתויים,  יש  גיוס  בלשכת 
''ויגבה ליבו  מציעים לו שאלה בהלכה, יאמר: לא אני! להיות חזק – 
בדרכי ה''', להיות שמח שאני ב''ה בן תורה, לא כל אחד זוכה. הרמב''ם 
)הל' דעות פ''ו ה''א( אומר שאם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין 
אנשיה הולכים בדרך ישרה וכו' יצא למדברות לחוחין ולמערות ע''כ 
)זו הלכה ולא דרשות(. וע''ז פסק החזו''א )מעשה איש ח''א עמ' רל''ז( 
ש''הישיבות הקדושות המה המערות והמדבריות של תקופתינו'', רק 

בישיבה אפשר להינצל מחבלי הזמן והקלקול ברחובות.

הש''ס,  כל  את  ללמוד  יכול  איני  שאומרים  ישיבות  בחורי  ישנם 
לאן כבר אני יכול להגיע? וכו', וכך נופלים ח''ו. אבל האמת לא כך, 
המדרש אומר )ויקרא רבה פר' י''ט ה''ב( טיפש אומר מי יכול ללמוד 
שני  היום,  הלכות  שני  שונה  הריני  אומר  הפיקח  אבל  התורה,  את 
הלכות למחר, עד שאני שונה כל התורה כולה. גם אם לא תהיה גאון, 
אבל תהיה בקיא בהלכות, תדע לנהל את הבית, ובניך יהיו לימודי ה'.

הרמב''ם בסוף הל' שמיטה ויובל )פי''ג הי''ב( כותב: 'ולמה לא זכה 
...לפיכך  וכו'  ה' לשרתו  וכו', מפני שהובדל לעבוד את  לוי בנחלה 
הובדלו מדרכי העולם וכו', ...הם חיל השם שנאמר ברך ה' חילו, והוא 
ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך'. ובהל' י"ג: 'ולא שבט 
לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו 
והבינו מדעו, להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', 
צוארו עול החשבונות  ופרק מעל  ישר כמו שעשהו האלוקים  והלך 
הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים ויהיה ה' 
חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעה''ז דבר המספיק 
לו, כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע''ה אומר ה' מנת חלקי וכוסי 

אתה תומיך גורלי'.

זו הלכה פסוקה ברמב''ם, כל יהודי שרוצה להתקרב אליו יתברך, 
לא צריך להיות גאון,  ומיד כשמקבל עליו עול תורה, נתקדש קדש 

קדשים, ומובטח שיהיה לו פרנסה טובה ומכובדת.

דוד המלך ע"ה שהיה מלך, איש מלחמה, ונלחם כל מלחמות ה', מה 
הוא מבקש – ''אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל 
ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו'' )תהילים כ''ז ד'(. עצם זה 
שאדם נמצא בישיבה, גם אם אינו מנצל את כל הזמן כראוי, ואינו 
בבית  ''שבתי  שמקיים  כיון  אעפ''כ  העלויים,  כמו  חידושים  מחדש 
ה''' ונשאר בהיכל ובמסגרת הישיבה, הרי הוא זוכה למדרגת ''לחזות 

בנועם ה''', ואח''כ יגיע גבוה יותר, ויקויים בו ''ולבקר בהיכלו''.

האדם  אם  גם  תורה,  לימוד  בלי  יום  יעבור  שלא  להקפיד  העיקר 
טרוד, יקפיד לא לילך לישון בלי לימוד תורה, ואפי' אם עברו ימים 
שלא עסק בתורה, אסור להתרשל או להיחלש ח''ו! שבע יפול צדיק 
וקם, גם אם נפלת, העיקר לקום ולא להישאר בנפילה, צריך להתגבר, 

אין דבר שמחזיק את האדם, את העולם, כמו לימוד תורה. 

אנו רואים )מגילה ג' ע''א( אצל יהושע כאשר צר על יריחו, הוכיחו 
אותו על ח''ו ביטול תורה - יהושע שהיה משרת משה, נער לא ימיש 
הלילה,  אותו  של  תורה  לימוד  לבטל  חשב  הוא  אם  האוהל,  מתוך 
כנראה שלא היתה ברירה והבין שכך ההלכה, אבל המלאך הוכיח אותו 
כביכול. ק''ו אנחנו, כמה צריך להתחזק בתורה, כל בן תורה שלומד 
לרחוב  יורד  וכאשר  אחרים,  על  משפיע  זה  שמים,  יראת  עם  טוב 
אחרים יורדים אחריו, כמו שרבינו הרש''ש אומר שכל ת"ח יש הרבה 
נשמות שקשורים לנשמה שלו, כל בן תורה שיידע שיש עוד נשמות 
שהוא יכול להשפיע עליהם, וגם במשפחה שלו - ושעל ידו יכולים 

להתקרב לה'.

ע''י  תורה,  לימוד  כמו  הפורענות  בפני  כתריס  שהוא  דבר  אין 
חלקה  כל  המשחיתים  הזה  העולם  תאוות  מכל  יוצאים  אנו  התורה 
טובה, להתרחק מכל הפלאפונים הלא כשרים בכלל. ובישיבה, אפילו 
מטלפון כשר. כל רגע טלפון מאדם אחר, זה לימוד תורה? ובפרט אם 
והוא מדבר בטלפון  הגמרא פתוחה  וכאשר  ללמוד,  מפריע לאחרים 

בביהמ''ד יש בזה גם חילול הקודש ח''ו.

והתפילה  יכול, שהתורה תהיה תורה,  יתחזק במה שהוא  אחד  כל 
תהיה תפילה, יתפלל על עצמו ועל אחרים, לא יאמר אדם אני ב''ה 
כולנו   – אחרים  על  גם  שיתפלל  צריך  אדם  כל  אלא  טוב,  מרגיש 
החוטא  לו,  ערב  הוא  גם  חוטא  האחר  אם  לזה,  זה  ערבים  ה',  עם 
גם גורם לאחרים שיחטאו. ערבים גם מלשון מעורבבים, כל ישראל 
ונשמותיהם זה אחת. כמו שאמר גדול אחד )ר"י סלאנטר( שכאשר 
מתרפה במשהו, זה גורם שבמקום אחר יהודי יחלל שבת, כי הנשמות 
על  לטובה  משפיע  גם  זה  מתחזק,  אני  אם  ומאידך  קשורות,  שלנו 

אחרים.

תזכרו שאתם בני תורה. בן מלך תמיד הוא בן מלך! וממנו דורשים 
יותר, ולהזהר מחילול ה' חלילה, צריך להרגיש תמיד שאנחנו חיל ה' 
אשריכם שזכיתם  בכל מקום ובכל זמן - איפה שהולך ישיבה עמו. 
להיות מחיל ה', בע''ה תזכו ללמוד וללמד לשמור ולעשות, וכולכם 

בע''ה בעתיד תהיו ראשי ישיבות גדולים.

אתכם  ויברך  פעמים  אלף  ככם  עליכם  ה'  יוסף  אתכם,  יברך  ה' 
כאשר דיבר לכם. 

ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
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 וציטוט נוסף שהזכיר לנו משום מה את התקופה ששרפו יהודים 
כדי לייצר מהם סבונים רח"ל... 

בגליונות הקודמים הובא מכתבו של מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א 
על הסכנה הרוחנית הגדולה ועל האיסור החמור בכל מסלולי הצבא וכד',  מכתב 
זה עליו חתמו רבנים נוספים ובהם הגאונים רבי שבתי אטון ר"י ראשית חכמה, 
ורבי  יהודה מועלם ר"י פורת יוסף זצוק"ל, ויבלחט"א מרן רה"י הגר"ש הכהן 
שליט"א, מרן הגר"מ צדקה שליט"א, מרן הגר"ש בעדני שליט"א ועוד, התפרסם 
ילקו"י למר בריה דרבינ'א,  והובא כפסק הלכה בספר  15 שנה,  כבר לפני כ 
"הורים  וז"ל  הוא מורנו הראש"ל שליט"א בספרו כיבוד אב ואם)פ"ט ה"ס(. 
המבקשים מבנם שיתגייס לצבא ובאים מטעמים אידאולוגיים או מבקשים ממנו 
שילך לכל הפחות לישיבת הסדר וכד', אין לבן לשמוע לקולם! וכו'. ובהערה 

כתב: "ובענין הנח"ל החרדי, הנה ז"ל הכרוז שיצא לאחרונה עליו חתומים רבים 
מגדולי ישראל ובראשם מרן אאמו"ר )שליט"א( ובו נאמר: קול ענות במחנה 
על גזירה כי באה ויסיתו אנשים מקצה המחנה וכו' עיי"ש. ואין ספק שבזכות 

מכתבו ומלחמתו של מרן, הנחל ה"חרדי" נותר נחל אכזב...
מכיוון שבשנים האחרונות חלה עליה בגיוס חרדים לצבא, בעקבות התעמולה 
הרבה, הפיתויים הכספיים וגייסי השטח, שבעוה"ר מסיתים ומפתים בחורים 
תמימים ליפול ברשתם, יצאו שוב גדולי ישראל ובראשם הכהן הגדול מאחיו 
מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א, מרן הג"ר משה צדקה שליט"א  
מרן הגר"ש בעדני שליט"א וראשי ישיבות וגדולי תורה נוספים במכתב נוקב, 

"איך מלאם לבם להעיז לגזור את הילד החי, להכריע בדיני נפשות... 
לפסוק אותם למיתה רוחנית..."

במדור זה יובאו בס"ד מכתבי רבותינו 
גדולי התורה וראשי הישיבות, על 

חומרת איסור ההליכה לצבא, ובגנותם 
של המסיתים ומדיחים 

המסייעים לכך.

טלית מוזהבת / מאת אחד מרבני איגוד בני התורה הספרדים שליט"א
מאמר זה מוקדש, באהבה ובחיבה, לאותו 
אחינו  הישיבות,  בני  מקרב  יקר  ציבור 
בתורה  עוסקים  אינם  עתה  בשרינו, שלעת 
שתולים  אינם  שכרגע  אותם  כן,  כראוי. 
בבית ה', אך עוד מעט קט, בחצרות אלוקינו 
אינם  עתה  שלעת  יקרים  אותם  יפריחו. 
לא  בשבוע,  שעות  וחמש  ארבעים  לומדים 
בחודש, ואולי גם לא בשנה. ציבור יקר זה, 
שעתידו הזוהר לפניו, וגם אליו ועליו נאמרו 
דבריהם הברורים של רבותינו: אסור לשום 
הצבא  למסלולי  ללכת  ומצוות  תורה  שומר 

ה'חרדיים', 

מסיתים,  אותם  של  המרושעת  'שיטתם' 
להתגייס,  עליו  כעת  לומד  שאינו  שמי 
לא  לדבריהם,  מדוע,  מעיקרה.  מופרכת 
הצהריים?  בהפסקת  הבחורים  כל  יתגייסו 
הרי  לחתונה?  האירוסין  בין  הזמנים?  בבין 
כולם כעת 'מתבטלים'? אלא מאי? לכל אחד 
בחיים  או  בשנה  ביום,  מסוימים  זמנים  יש 
לדמותו  סתירה  זו  ואין  לומד,  אינו  שבהם 

כבן תורה. בחור שנמצא 'כעת' בתקופה של 
בכך  מופקע  אינו  בטלה,  או  משבר  רפיון, 
ממהותו כבן תורה. יש שעוברים תקופה זו 
בגיל שמונה עשרה,  יש  בגיל שלש עשרה, 
בחור  ולכן?  וארבע.  ארבעים  בגיל  ויש 

שמתבטל כיום, עשוי לזנק בשנה הבאה.

טלית  היתה  "אם  )ז.(,  בב"מ  שנינו 
מוזהבת, חולקים. פשיטא! לא צריכא, דקאי 
דהבא בי מצעי. הא נמי פשיטא! לא צריכא, 
דמיקרב לגבי דחד. מהו דתימא, דאמר ליה 
פלוג הכי. קא משמע לן, דאמר ליה מאי חזית 
דפלגת הכי, פלוג הכי". כל הלומד סוגיא זו, 
מאחר  לזהב,  הקרוב  של  טענתו  על  תמה 
אינו  והזהב  הבגד,  בשולי  תפוסים  ושניהם 
דינם לחלוק בטלית בשוה,  ביד אחד מהם, 
ומה בכך שהוא 'קרוב' לזהב? ואכן, מסקנת 

הגמרא שחולקים הם גם בזהב בשוה.

אין זה סוד שכמעט כל אחד עובר תקופה 
של משבר, רפיון, בטלה. הנצי"ב מוואלז'ין 
היה שובב עד שהוריו התייאשו ממנו. ראשי 

תקופות  עברו  בדורינו  חשובים  ישיבות 
מרות של בטלה שגרמו להם כמעט לנטוש, 
והפכו  רגליהם,  על  נעמדו  זמן  לאחר  אבל 

למרביצי תורה.

תקופות  בחייו  עובר  מאיתנו  אחד  כל 
'שבע  כידוע,  כי  זהב.  ותקופות של  קשות, 
יפול צדיק' זה חלק מהתהליך לקראת ה'וקם'. 
אותם אומללים הרחוקים מעולמה של תורה, 
טוענים שרק מי ש'קרוב לזהב', מי שבדיוק 
בשנותיו  להיות  זכה  עשרה  שמונה  בגיל 
מזלו,  שאיתרע  ומי  ללמוד.  ישאר  הטובות, 
חלילה.  דינו  נחרץ  קשיים,  עובר  זה  ובגיל 
משמשיהם וסייעניהם מנסים לשכנע אותך 
שאם כרגע, עכשיו, ממש, אתה לא לומד - 
עליך לנטוש את אהל התורה לטובת אהלם 

של פריצי הדור.

שקר הדבר. מאי חזית דפלגת הכי? פלוג 
הכי! מה בכך שתור הזהב שלך רחוק מעט, 
רק  יגיע  התורה  בזהב  שחלקך  בכך  מה 
בעוד חודש, שנה או שנתיים. וכי משום כך 

תוותר על חלקך בעתיד עולם התורה? 
הרוחני?  עתידך  כל  את  להקריב  עליך 
איזה קלסתר פנים היה לנו אם כל בחור 
ישיבה במשבר היה פורש מהתורה? כמה 
כמה  מפסידים?  היינו  ישיבות  ראשי 

גדולי תורה היו אובדים?

בנים  לאותם  רק  אינה  פנייתנו 
וקרוביהם!  להוריהם  גם  אלא  יקרים, 
ראשיתם  שהיתה  הם  רבים  כי  זכרו 
מצער, ואחריתם שגבה מאד! אל תמהרו 
להתייאש. אל תחפזו להרים ידים. רבים 
וטובים עברו תקופות קשות, התאוששו, 
וכיום הם יושבי בפסגת הכתר של בני 

התורה.

כל זאת אמור כלפי עצם ה'נידון' של 
לימוד התורה מול יציאה לשוק העבודה. 
אך האמת, כולה, חייבת להאמר: נסיונות 
ה'חרדיים'  הגדודים  כאילו  השכנוע 
החרדיים  של  צביונם  על  שומרים 
מרן  יסודם.  בשקר  ברשתם,  שנופלים 

הגדולה  הסכנה  על  בתוקף  להזהיר 
שיש בכל מסלולי הצבא ושירות לאומי 
והזהירו:  כתבו  הדברים  בין  אזרחי. 
"אנו חוזרים ומזהירים את פסק הדין 
של מרנן ורבנן זצוק"ל כל הנותן יד 
לגיוס שומר תורה ומצוות – גם אם 
אינו במסגרת לימודים! לצבא, לנחל 
הם  המסלולים  שאר  ולכל  החרדי, 
בכלל מחטיאי הרבים שאין מספיקים 

ומעסיק  החרדי  הציבור  נגד  נלחם  כידוע  הצבא 
להסית  נשמתם  את  מכרו  אשר  שפלים,  גורמים 
ולהדיח בני תורה מלימודם, ורומסים בעזות מצח 
וברגל גסה את פסק ההלכה ודעת התורה של כל 

רבותינו.
דברי חכמים כדרבנות, קול ה' חוצב להבות, דעת 

דבריהם  אולם  סעד,  צריכה  אינה  הק',  התורה 
מקבלים משנה תוקף, כשרואים את עדות הצבא 

ב'מסיח לפי תומו'.
להלן נביא - במחילה מכבוד הציבור - מס' ציטוטים 
מעתון 'במחנה' לחייל החרדי, שיצא לאחרונה, ובו 
נסיון מגוחך של הצבא ליצור מצג שווא ואשליה 

של סביבה דתית בצבא, ובין השיטין ניתן ללמוד 
על שיטות הפעולה הנבזיות המשמשות אותם ע"מ 
לצוד עוד ועוד נשמות לעמק הבכא. בכדי שלא 
להותיר הרושם של דברי הבלע על הקורא, הבאנו 
במקביל ובהתאמה את דברי גדו"י מתוך מכתבם. 

האיתור  משק"י  פועלים  הגיוס  הרחבת  "למען 
החרדים, המסתובבים ברחוב החרדי ומזהים את 

המועמדים הפוטנציאליים"

"רכזי המתגייסים החרדים הם חיילים הפועלים 
ברחוב החרדי בלבוש אזרחי פן יחשפו".

מפחד  מישהו  שאם  כדי  ברק  בבני  מדים  לובש  "אני 
להתגייס הוא יבין שזה אפשרי".

סמל ש': "חגגנו שבת ביחד.. ..אני החרדי היחיד ביחידה בה אני משרת.. ..ויכול להיות שגם האחים שלי ילכו בדרכי".

סמל א': "הסכנה שהחרדים חוששים ממנה בצבא היא במידה רבה אמתית. אפשר להבין את החשש של החרדים, 
שבחורים שיישלחו לצבא ייעשו חילונים".

"כל השנים שהם למדו גמרא...משמשים אותם היטב בסייבר... הראש 
החרדי פשוט מתאים לסייבר". 

רודפי השלטון תוכניות של המ נונחרדנו עד עומק נפשעתה 

להרוס את עולם התורה ולהחריב את כל עתידנו  דתשונאי הו

גיוס  מכסותזאת באמצעות ,אם אין גדיים אין תיישיםש

שאלפי בחורים אברכים ושומרי תורה 

אם אין גדיים אין תיישים

שאלפי בחורים אברכים ושומרי תורה 

 ,אם אין גדיים אין תיישים

שאלפי בחורים אברכים ושומרי תורה 

זאת באמצעות ,

שאלפי בחורים אברכים ושומרי תורה 

גיוס  מכסותזאת באמצעות

שאלפי בחורים אברכים ושומרי תורה 

גיוס  מכסות

סיון הוכיח שבכל מקום שנתפס אחד למיהנלצערנו שכפי ו

בבית למרוד בהורים ובמורים והשפעתו רעה על כל הסביבה לזלזל בתורה ובמצוות

סיון הוכיח שבכל מקום שנתפס אחד למ

בבית למרוד בהורים ובמורים והשפעתו רעה על כל הסביבה לזלזל בתורה ובמצוות

סיון הוכיח שבכל מקום שנתפס אחד למ

הבנתם? הם צריכים את ה'ראש של הגמרא' בשביל... לימודי סייבר)!( -בני ציון היקרים איכה נחשבו לנבלי חרש...
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"איך מלאם לבם להעיז לגזור את הילד החי, להכריע בדיני נפשות... 
לפסוק אותם למיתה רוחנית..."

בעניין "ישיבות" תיכוניות ולימודי אוניברסיטה  
"תלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם, ולכן מי שהוריו דורשים 
ממנו ללמוד בישיבה תיכונית, אין לו לשמוע בקולם, ויעדיף 
ללמוד בישיבה גבוהה, שעוסקים בה בתורה במשך כל שעות 
תלמוד  שגדול  ואם,  אב  כיבוד  מצות  ביטול  בזה  ואין  היום. 
תורה יותר מכיבוד אב ואם, וכמו ששנינו "ותלמוד תורה כנגד 
את  המצילות  הם  הקדושות  הישיבות  שכיום  ובפרט  כולם". 
הנוער מירידה רוחנית, וגם על ידי שילמד בישיבה קדושה וכל 
עסקו יהיה רק בתורה, תהיה לו הצלחה גדולה יותר בלימודו, 
ובפלפול  בבקיאות  תורה  תלמוד  שבענין  מוכיחה  והמציאות 
בתורה,  רק  עסקם  שכל  בישיבות  רבה  הצלחה  יש  ובסברא, 
אחרים.  בדברים  גם  שעוסקים  תיכוניות  בישיבות  מאשר 
נכון להשתדל לעשות כן על  ומכל מקום, אם הדבר אפשרי, 
ידי השפעה של רבנים חשובים ותלמידי חכמים על ההורים, 
ולהודיעם  ברצונם,  גם  ייעשה  שהדבר  כדי  בדברים  ולפייסם 
גודל מצות תלמוד תורה. ובפרט שבהרבה ישיבות תיכוניות יש 

בעיות של יראת שמים, ושל השקפה נכונה".
ובמקורות ההלכה הוסיף: "ומלבד שכיום הישיבות הקדושות 
הם בית היוצר ליראת שמים והשקפה נכונה, ובפרט בדור יתום 
זה". וציין לדברי מרן בשו"ת יחוה דעת ח"ה סי' נו', וע"ש מה 

שכתב עוד בזה.         
בשו"ת מנחת יצחק )סימן קג'( כתב, ואל ההורים אני  "גם 
פונה, חוסו חוסו על נשמות ילדיכם ההוגים בתורת ה' תמימה, 
חוסו על נפשותיכם, וחלילה לבטל מלימוד התורה אשר בזכותה 
העולם קיים, ובכוחה נצא מתוך הגלות המר הזה, אל נא תשלחו 
בניכם  היא לכם באם  גדולה  וזכות  יד להכרית תורה מפיהם, 
שכר  יאכלו  כחלק  וחלק  אבא,  מזכה  וברא  בתורה,  עמלים 
לשמוע  חייבים  הבנים  ואין  ומחזיקיה.  תורה  ללומדי  הצפון 
הישיבות,  ספסלי  את  לעזוב  עליהם  הלוחצים  ההורים  לקול 
לחצוב להם בורות נשברים במעונות ההשכלה, אוניברסיטאות 
וגימנסיות למיניהם, בתואנה שהם רוצים לדאוג להם לתכלית, 
שיוכלו לקבל משרות. ואני פונה אל התלמידים ואומר להם, 
לא תאבו ולא תשמעו לקול ההורים בדברים הנוגעים ליסודות 
כיבוד  לא שייך מצות  ובזה  תורה,  וגופי  ועיקרי האמונה  הדת 
אב ואם. וגדולה מזו, מצות כיבוד אב ואם אינה דוחה אפילו 
זכותו של הבן לבחור בעצמו ללמוד במקום שלבו חפץ,  את 
ואין ההורים רשאים להתערב בזה. והעיד הגאון האמיתי רח"ע 
זצ"ל  מבריסק  הגר"ח  אצל  שהיה  מעשה  זצ"ל,  גרודזינסקי 
שנשאל אם מותר לו לאדם ללכת לגימניסיה, ועל ידי זה הוא 
ינצל מללכת למלחמה, ולא התיר לו, כי זה האיסור הוא משום 
מינות ואסור להתרפאות בזה, וכמבואר בספר ברכת שמואל 
)קידושין סי' כז(. ומה עוד ועינינו הרואות ואבותינו סיפרו לנו 
עד היכן ההשכלה הארורה החשיכה עיניהם של רבבות צעירי 
עמנו, אשר נפלו בתהום המינות ללא קום ר"ל, ומי הגבר יכול 
להתברך בלבו לאמר אני אקרא ספרי חיצונים, לקבל לקח מפי 
מינים, ולא אטה מדרך התורה ואמונה, וידוע כי כל באיה לא 
ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. לבי לבי על הורים אלה אשר 
עצת היצר היתה בם, להטות את ילדיהם מדרך התורה והישיבות 
אשר הם חיינו ואורך ימינו וללחוץ עליהם להסגיר עצמם לרשת 
ההשכלה ומינות, וחמורה עבודה זרה ומינות שכל המודה בה 
ככופר בכל התורה כולה, וחוץ מזה הרי זה עקירת גוף מצות 
תלמוד תורה, כי חייב כל אדם מישראל בושננתם לבניך, ואמרו 
בספרי, עשה אותם עיקר ולא תעשה עיקר טפילה, שלא יהיה 
משאך ומתנך אלא בהם, שלא תערב בהם דברים אחרים, שלא 
תאמר למדתי חכמת ישראל, אלך ואלמד חכמת אומות העולם, 

תלמוד לומר ללכת בהם ולא להפטר מהם. ע"כ."

טלית מוזהבת / מאת אחד מרבני איגוד בני התורה הספרדים שליט"א
תוותר על חלקך בעתיד עולם התורה? 
הרוחני?  עתידך  כל  את  להקריב  עליך 
איזה קלסתר פנים היה לנו אם כל בחור 
ישיבה במשבר היה פורש מהתורה? כמה 
כמה  מפסידים?  היינו  ישיבות  ראשי 

גדולי תורה היו אובדים?

בנים  לאותם  רק  אינה  פנייתנו 
וקרוביהם!  להוריהם  גם  אלא  יקרים, 
ראשיתם  שהיתה  הם  רבים  כי  זכרו 
מצער, ואחריתם שגבה מאד! אל תמהרו 
להתייאש. אל תחפזו להרים ידים. רבים 
וטובים עברו תקופות קשות, התאוששו, 
וכיום הם יושבי בפסגת הכתר של בני 

התורה.

כל זאת אמור כלפי עצם ה'נידון' של 
לימוד התורה מול יציאה לשוק העבודה. 
אך האמת, כולה, חייבת להאמר: נסיונות 
ה'חרדיים'  הגדודים  כאילו  השכנוע 
החרדיים  של  צביונם  על  שומרים 
מרן  יסודם.  בשקר  ברשתם,  שנופלים 

רבה:  בחריפות  כתב  זיע"א  יוסף  הגר"ע 
"ויכשילום בקלות ובחמורות במחנה הנח"ל 
עוברי  אחת  בכפיפה  משכנים  שם  החרדי, 
עבירות שבחמורות יחד עם עלמי חמודות", 
שומר  שום  יתפתה  ש"לא  הזהיר  כן  ועל 
תורה ומצוות, גם אם אינו במסגרת לימודים, 
ליפול ברישתם". ואחריו קראו כל רבותינו 
"כל  כי  ובראשם מרן הגר"ש כהן שליט"א, 
הנותן יד לגיוס שומר תורה ומצוות, גם אם 
אינו במסגרת לימודים, לצבא, לנחל החרדי, 
מחטיאי  בכלל  הם  המסלולים,  שאר  ולכל 
הרבים שאין מספיקים בידם לעשות תשובה, 

ועתידים ליתן את הדין".

הדור  משא  את  הנושאים  ורבנן,  מרנן 
על שכמם, טבלו את קולמוסם בלבת ליבם 
הבוער, "הנסיון הוכיח שבכל מקום שנתפס 
אחד למקומות אלו נזרע חורבן והרס בבית, 
למרוד בהורים ובמורים, והשפעתו רעה על 
אלא  ובמצוות".  בתורה  לזלזל  הסביבה  כל 
מאי? כנגד דברי קודש אלו עומדים אותם 

נשמרים  אלו  שבמסלולים  וטוענים  ליצנים 
גדרי הקדושה, וכאילו במקומות טומאה אלו 
שומרים על זמני התפילות והלימודים... למי 
דעת,  וזעירי  כיפה  זעירי  לגייסים  תאמין? 
או לרבותינו שליט"א, שכל דבריהם יונקים 

ממבועי דעת תורה הצרופה.

מכירים  לא  חיים  החפץ  אמר  בשמיים, 
יהודי  כל  בודקים  שם  ו'שיטות',  'מפלגות' 
לגופו, האם היה הוא יהודי רותח, חם, פושר, 
ה'חרדיים'  השמד  במסלולי  קפוא.  או  קר 
מקפיאים את נשמותיהם של הניצודים, גם 
אם לפעמים הכיפה נשארת שם בראש בובת 

השלג, קפואה, מכסה ראש חלול.

כי  לטעון  רשעים  מאותם  למנוע  כדי 
הוסיפו  בהם,  התומכים  וגדולים  רבנים  יש 
מיוחדת:  פיסקה  רבותינו במכתבם האחרון 
לבטל  קטן,  או  גדול  אדם,  שום  ביד  "ואין 

פסק דין זה", והדברים כגחלי אש.

הלכה והשקפה 
מגדולי ישראל

הגדולה  הסכנה  על  בתוקף  להזהיר 
שיש בכל מסלולי הצבא ושירות לאומי 
והזהירו:  כתבו  הדברים  בין  אזרחי. 
"אנו חוזרים ומזהירים את פסק הדין 
של מרנן ורבנן זצוק"ל כל הנותן יד 
לגיוס שומר תורה ומצוות – גם אם 
אינו במסגרת לימודים! לצבא, לנחל 
הם  המסלולים  שאר  ולכל  החרדי, 
בכלל מחטיאי הרבים שאין מספיקים 

בידם לעשות תשובה ועתידים ליתן 
את הדין ואין ביד שום אדם גדול או 

קטן לבטל פסק דין זה"!
השפעה,  בעלי  לכל  אנו  "קוראים 
יכולתכם להסיר מכשלה  פעלו בכל 
זו של הצבא והנח"ל החרדי מקרבנו, 
לבית  נגף  אבן  הוא  הקמתו  שמאז 
בתים  מאות  החריב  וכבר  ישראל, 

ואלפי בחורים" 

של סביבה דתית בצבא, ובין השיטין ניתן ללמוד 
על שיטות הפעולה הנבזיות המשמשות אותם ע"מ 
לצוד עוד ועוד נשמות לעמק הבכא. בכדי שלא 
להותיר הרושם של דברי הבלע על הקורא, הבאנו 
במקביל ובהתאמה את דברי גדו"י מתוך מכתבם. 

סמל ש': "חגגנו שבת ביחד.. ..אני החרדי היחיד ביחידה בה אני משרת.. ..ויכול להיות שגם האחים שלי ילכו בדרכי".

סמל א': "הסכנה שהחרדים חוששים ממנה בצבא היא במידה רבה אמתית. אפשר להבין את החשש של החרדים, 
שבחורים שיישלחו לצבא ייעשו חילונים".

 ד"בס

à%  éðá åðéçà$çøæîä úåã  
äðîàð äàéø÷  

  
אשר אחר עמל של  !כרוננו מצב היהדות ועתידהישעה שעולה על זדמוע תדמע עינינו ובמסתרים תבכה נפשנו 

והמון העם צועדים בדרך  ',רבבות לומדים ממלאים את הישיבות הק, ה חזרה עטרה ליושנה"שנים ויגיעת דמים ב
קם דור שלם של בתים המגדלים בניהם ובנותיהם  ,ל"בכל ערי ארץ הקודש ובחו ע"לאורם של רבותינו זיהתורה 

קום מאז ורבותינו הופרה עצת הרשעים ש י שמים בזכות מסירותם של אבותינוובחסד, בדרך ישראל סבא
  .והעבירום על דתם ועל דעתםהמדינה ניתקו מצור מחצבתם מאות אלפים ורבבות 

  

רודפי השלטון תוכניות של המ נונחרדנו עד עומק נפשעתה 

להרוס את עולם התורה ולהחריב את כל עתידנו  דתשונאי הו

גיוס  מכסות זאת באמצעות ,אם אין גדיים אין תיישיםש

שאלפי בחורים אברכים ושומרי תורה שנתיות 

להוציאם ממחנה התורה והקדושה אל  מעץ החייםו תקוני

חמורה ו. שאחריתה מי ישורנה מקום ציה וצלמות רוחנית וגשמית

לדבר עבירה אנשים ונציגי מפלגות  יחדשחברו  ,ביותר הסכנה

ומשדלים , עבור חשבונות שונים המשתפים פעולה עם האויב

מנהלי מוסדות שימסרו מתוכם תלמידים לצבא 

  .בתמורה יתוגמלו בתקציבים נדיביםש המכסותלמלאות את 

ì íáì íàìî êéàä úåùôð éðéãá òéøëäì éçä ãìéä úà øåæâì æéò øùàãéîìúé í íðéàù
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åçùä éìåìñî"éçøæà éîåàìä úåøéùå ø, ç äéìë íäéìò àéáäì êëáå"å 
  

עוברי עבירות  של מחללי שבת םסמכותל בחוריםמי זה האיש שיכול ליתן יד למסור 

  ועקרבים יש בהםשמים אין בהם ונחשים  ,לחצוב בורות נשברים ,הבזים לתורה ולומדיה
  

  ל"של מרנן ורבנן זצוק את פסק הדין אנו חוזרים ומזהירים

úåðä ìëï ñåéâì ãé úåöîå äøåú øîåù  - íéãåîéì úøâñîá åðéà íà íâ! àáöì ,éãøçä ìçðì ,
íéìåìñîä øàù ìëìå K, íéáøä éàéèçî ììëá íä  ïéàùäáåùú úåùòì íãéá íé÷éôñî 

ïéãä úà ïúéì íéãéúòå ,äæ ïéã ÷ñô ìèáì ïè÷ åà ìåãâ íãà íåù ãéá ïéàå.  
  

זרע חורבן והרס נסיון הוכיח שבכל מקום שנתפס אחד למקומות אלו יהנלצערנו שכפי ו

  .בבית למרוד בהורים ובמורים והשפעתו רעה על כל הסביבה לזלזל בתורה ובמצוות
  

  פעלו בכל יכולתכם ,לכל בעלי השפעהקוראים אנו 

   ל החרדי מקרבנו"הנחהצבא ולהסיר מכשלה זו של 
   וכבר החריב מאות בתים ואלפי בחורים, שמאז הקמתו הוא אבן נגף לבית ישראל

  

  ו"בעבורם למסור לצבא איזה נפש מישראל ח ואיומי תקציבים אחר משאות שוא להיגרר אחזקו עצמכם יחד בעת כזאת ל
  

הורים ומחנכים להרחיק ילדיהם מכל השפעות זרים וחובה ל
  ומסגרות לנוער שהם מלכודת להעברה על דת

  
  

החלש ובזמן כזה גם  ,לעומת זה משכהו לבית המדרשו, המסלוליםיקרות אלו של בחורי ישראל מליפול בשאול ציל נפשות יעשה כל שביכולתו להכל אחד ו
ולא ינוח שבט חלציו לגדלם לתורה ויראה והזורעים בדמעה ברינה יקצורו אי ושכרו כפול מהשמים בזה ובבא ויזכה לרוב נחת מכל יוצ, יאמר גיבור אני

  הרשע על גורל הצדיקים עדי ביאת גואל צדק אמן
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  זקן רבני ארם צובא            ניו יורקץ "ראש עדת אר        ד ורב העיר ביתר"ראב          כסא רחמים אש ישיבתר                   זקן רבני מרוקו                  אש כולל תורה וחיים בני ברקר      ראש ישיבת פורת יוסף     ראש ישיבת פורת יוסף    
  

  בן ציון אטון     אליהו טופיק     עזרא ניסן     אליהו אבא שאול     דוד בצרי     בן ציון מוצפי     יהודה כהן     מכלוף פחימה
  ראש ישיבת ראשית חכמה         ראש ישיבת באר יהודה       ראש ישיבת רינת התורה             ראש ישיבת אור לציון         השלוםהמקובלים  ראש ישיבת    בני ציון אש ישיבתר        ראש ישיבת יקירי ירושלים     רבם של יוצאי צפון אפריקה   

  

  מאיר אלבז     בניהו יששכר שמואלי      ציון כהן      יצחק ברכה      צבי סימן טוב      יצחק רצאבי     יוסף ל"זצוק  ע"ר מרן הגר"אמובלאדוד 
  ראש ישיבת שבות יהודה               המקובלים נהר שלום ראש ישיבת           מרבני ישיבת פורת יוסף   יצחקראש ישיבת עטרת     הרב הראשי של יהדות אפגניסטן       רב קהילת תימן בני ברק                   ראש בית המדרש יחוה דעת             

                                                

  יעקב חי עדס   שלמה זעפרני     אהרן ירחי      יצחק כהן    יעקב שכנזי     אמנון סבאג    שלמה מחפוד     שלמה בן שמעון 
   יוסףראש ישיבת מעלות                  ד כתר תורה"אב            צ שכונת מקור ברוך"רב ומו רב שכונת שמואל הנביא   צ ורב שכונת בית ישראל"מו   ראש ישיבת תפארת משה               ד יורה דעה"אב                     רב שכונת רמת דוד בני ברק    

  

  ינון יונה    אברהם יונה   שלמה בוסו    עטיה ' ניסים י    ברוך שרגא    יוסף שטרית    יעקב ישראל לוגאסי   פינחס שניאור 
  רב שכונת גבעת שאול    כ ישועה ורחמים"רב ביה  ע"נכד סידנא בבא סאלי זי          ד יורה דעה"דיין בבי        ד ורב הגבעה הצרפתית"אב     ראש ישיבת מאור חיים            ראש כולל כתר שלמה ומגיד משרים         ל     "בן המקובל רבי יחיא זצ   

                                                                          

  אליהו בן דוד       יוסף שרגא         מאיר כהןיצחק        יצחק טופיק         יעקב זכריה        רפאל כהן        אהרן זכאי
  ישיבה הגדולה הר נוףראש             רב בית הכנסת יזדים                  ראש ישיבת אוהל מועד                   ראש ישיבת באר יהודה              ראש ישיבת לב אליהו    צפת–ראש מוסדות יתד התשובה ראש ישיבת אור יום טו               

  

  דניאל שריקי         בן ציון משאלי        פנחס עובדיה         משה כהן 
  מ ישיבת תפארת שרגא"רמ שיבת בית שמואל                   "ר                  כ ישמח לב"ראש כולל ורב בי    כ נחלת יצחק        "רב ביה                                                                      

מדברי מרן הראש"ל 
הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א בילקוט יוסף 
הלכות כיבוד אב ואם 

(פרק ט הלכה נז):
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היה  דורינו  מגדולי  המיוחד  אחד 
הגאון  יוסף  פורת  ישיבת  ראש  מרן 
שאול  אבא  ציון  בן  רבי  העצום 

זצוקללה"ה.
כבר בצעירותו פקע שמו כגאון עצום 

וכתלמידו המובהק וממשיך דרכו של רב 
זצוקללה"ה  עטייה  עזרא  רבי  האדיר  הגאון  מרן  רבנן 

ידיו בשיטת לימודו  ויצק מים על  ממנו קיבל מלא חופניים תורה 
המיוחדת העיונית שהעמידה עדרים עדרים של תלמידים.

אין כאן המקום להאריך בגדלותו העצומה שהיה חד בדרא בכך 
מחד,  העיון  בעומק  הרבה  תלמידים  והעמיד  ישיבה'  'תופס  שהיה 

ומאידך היה עמוד ההוראה שרבים רבים נשענים אחרי פסיקותיו 
המאירות, וידיו רב לו בכל מכמני התורה.

לקראת יום פקידת שנתו בימים אלו, יצאנו ללקט 
(מלוקט  הבהירה.  ממשנתו  דעת  פניני  באמרים 

מספר אור לציון חכמה ומוסר).
אין דבר יקר כהתורה הק', כמו שאנו אומרים בברכת 
התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, 
ז"א כיון שהקב"ה בחר בנו מכל העמים, לכן נתן לנו את 

את  לנו  נותן  זה  ומחמת  אותנו  רק  שבחר  וממה  תורתו, 
תורתו, משמע שהתורה היא הדבר היקר ביותר שיש. ואם 

שואלים אותנו אומות העולם איך אתם אומרים בחר בנו מכל העמים, 
מה העדות לזה? התשובה- נתן לנו את תורתו. וכך אנו אומרים בקידוש 
של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, כי ע"י התורה 

האדם מתרומם, ורק לנו יש תורה.

ואם נעמיק בגודל זכות העוסק בתורה, נגיע למסקנא שעלינו לשמוח 
ולרקוד על שאנו זוכים ללמוד תורה, ובזה מקיימים רצון השי״ת, כמה 

סיפוק יש מזה!

הדבר תמוה מאוד איך נכנס ספק בראשם של מקצת בני אדם אם 
כדאי ללמוד בישיבה קדושה, הלא אפילו אם נחשוב מצד השכר של 
עסק התורה כנ"ל, לא יהיה מקום לספק. שכן, כיצד יתכן שיציעו לאדם 
מאוד,  גבוהה  משכורת  יקבל  זה  ותמורת  ביום,  שעות  שמונה  לעבוד 
בתורה  ולמה  יסכים  שלא  הפתי  מי  ועוד,  ועוד  ומכונית,  פאר  ודירת 

מסתפקים? 

צריך  ללמוד,  חשק  לו  שאין  ובחור 
ממש לבכות ולהוריד דמעות בהשיבנו 
ה׳ לתורתך, והקב״ה ישתבח שמו שומע 
תפילה. ויש שהליצו בדרך זו לפרש את 
מה שאמר רבי חנינא )ברכות לג:( הכל 
בידי שמים חוץ מיראת שמים, כלומר אם 
אדם מבקש מהקב״ה ענייני העוה״ז, עושר בריאות וכדו' 
הבחירה היא בידי שמים אם לשמוע לתפילתו ולמלאות בקשתו או 
לא, אבל מי שמבקש מהקב״ה שיתן בלבו יראת שמים, כביכול חייבים 

להסכים עמו לבקשתו ולשמוע תפילתו. 

ודרך אגב, זוהי התשובה לשאלה המנקרת בראשם של אנשים רבים, 
בצבא.  מלשרת  פטורים  תורה  בני  מדוע  תורה,  בני  אפילו  ולפעמים 
טבע  הנהגת  את  מקיים  התורה  לימוד  פשוטה,  והתשובה 
שלימוד  רק  ולא  מהלימוד.  להפסיק  שייך  ולא  העולם, 
התורה מקיים את העולם, אלא ככל שהלימוד רב יותר כך 
ככל  כן  על  יותר.  רבה  וברווחה  יותר  איתן  העולם  קיום 
להנהגת  קיום  יותר  נותן  התורה,  בלימוד  מרבה  שאדם 

העולם כפי טבעו שהטביע בו בוראו.

בכל יום ויום זוממים ומתכננים האויבים דרכים שונות 
לפגוע ולהזיק ח״ו, והקב״ה מצילנו מידם, ובמקרים רבים  
מיפר  הקב״ה  מה  ובזכות  הטבע.  ולחקי  לכוחות  מעבר 
עצתם, בזכות ובכוח התורה שהיא כאמור מלך הטבע ובכוחה 

מתנהל הטבע תדיר, וכל שכן להגנת והצלת עם ישראל - לומדיה. 

ויש להתרחק מחברה רעה כמו שאיתא בגמ' "דרש רבי שמעון בן פזי, 
מאי דכתיב ״אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים 
לא עמד, ובמושב לצים לא ישב" )תהלים א. א( אלא לומר לך שאם 
הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב, ואם ישב סופו ללוץ, ואם לץ 
עליו הכתוב אומר ״אם חכמת חכמת לך, ולצת לבדך תשא" )ע״ז יח:(.

וכך אמר לי חייל אחד, כשאני לובש את המדים של הצבא, אני מרגיש 
התפרקות והפקרות. תיכף שלובש, מיד מרגיש הרגשה זו. וביתר שאת 
התנהגותם  שתשווה  הזמנים",  ב"בין  הללו  מהתנהגות  זו  עובדא  תוכר 
ל״א כהתנהגות העופות וחיות הארץ, איך רצים ומשתוללים, והוא ממש 
ואין  עול,  ואינם נמצאים תחת  כענין בעלי החיים שרצים ומשתוללים 

הבדל ביניהם אלא בכח הדיבור.

יצוין כי ישנם כל העת עצורים חרדים רבים בכלא 
שבאו  למרות  ישיבה,  בן  מעמד  להם  שבוטל  צבאי 
הסתבכויות  בעקבות  וזאת  מעמדם,  את  להסדיר 
באמצעות   - הצבא  ע"י  יזומות   - ומשונות  שונות 

תקנות מחמירות וכללים נוקשים.

אף בימים אלו מצויים בכלא הצבאי, כמה וכמה בני 
תורה יקרים, שנכלאו בעקבות 'הסתבכות' בעניינים 
עילה  מהווים  היו  לא  כתיקונם  שבימים  פורמליים, 
להסתבכות ובוודאי שלא למעצר, אולם לצערנו כיום 
הצבא מנסה בכל דרך להדיחם מספסלי בית המדרש, 

והיא לא תצלח!

אשריכם גבורי החיל העומדים על משמרתכם בעוז 
לתורה  מוחלטת  ובנאמנות  נפש  במסירות  ובגאון, 

הקדושה. חזקו ואמצו ה' עמכם!

אשריכם שנתפסתם על דברי תורה!

במדור זה נביא בעז"ה מכתבי חיזוק מגדולי התורה שליט"א, לבחורים והאברכים 
היקרים שהושלכו לכלא הצבאי, בעקבות סירובם הנחרץ להתגייס לצבא, כהוראתם 
של גדולי ישראל ובראשם מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א, שפסקו כי איסור 
חמור לכל שומר תורה ומצוות, ללכת למסלולי צבא ושירות אזרחי ולאומי, בכל שום 

וחניכא דאית להו, גם למי שאינו במסגרת לימודים!

היה  דורינו  מגדולי  המיוחד  אחד 
הגאון  יוסף  פורת  ישיבת  ראש  מרן 
שאול  אבא  ציון  בן  רבי  העצום 

ב"ה כ"ו בשבט 
התשע"ד

לכבוד הבחור היקר 
והחשוב, חמד בחורים, 

כמר ... הי"ו

שלום רב וישע יקרב, 

שמעתי כי נתפסת על דברי תורה, וכי 
שמו אותך בכלא צבאי על שאינך עוזב את 

לימודיך ואינך מתגייס לצבא.

אשריך שנתפסת על דברי תורה, אוי להם 
לאלה שנתפסים על דברים בטלים, חזק ואמץ 
אל תערוץ ואל תחת כי עמך השם אלקיך בכל 

אשר תפנה.

יהי רצון ותזכה להיות גדול בתורה וביראת 
השם טהורה, ותהיה

מורה הוראות בישראל.
בברכה רבה

בן ציון מוצפי

ש. איך בעצם הכל התחיל?

שהוא  וכיון  התייצבות  צו  קיבל  אחי   -
'התלבשו'  ומרשים,  גבוה  טוב,  מאד  נראה 
עליו. במשך שעה וחצי דיברו איתו, הנה בן 
ונשאר חרדי. לא עזר  משפחתך היה בצבא 
לו שניסה להתנגד, בהמשך הצמידו לו גייס, 
במשך 8 חדשים )!( טיפטף לו, התקשר אליו 
ביגוד  על  לו  שילם  אפילו  הוא  ושוב.  שוב 
התברר  אח"כ  בישיבה,  עדיין  כשהיה  חדש 
שאותו גייס קיבל עליו כ 10,000 ₪ )!( ולכן 

בשמחה יכל 'לפרגן' לו כמה בגדים.

- תמיד חשבתי שסתם יש כאלו שמספרים 
וצועקים, אבל אני ראיתי בעיניים את אחי 
כרגע  הוא   - מהישיבה,  ישר  לצבא  שהלך 

מעיד  ואני  יהודה-  בנצח 
ויהודה  נצח  לא  שהנצח 
הנתונים  לפי  יהודה..  לא 
מחללים  כבר   70% כרגע 
בכלל  אחוז  ועשרים  שבת 
ר"ל.  הכיפה  את  הורידו 
שהבטיחו  לימוד  שעת 
להם, זה בסוף היום שכולם 

בשבוע  גמורים,  עייפים 
רבנים  כמה  הגיעו  הראשון 
מחב"ד, אח"כ גם זה לא, בכל 
ישר נדבקים  רגע פנוי כולם 
לאייפון. יותר חמור, הכריחו 
אותם לענות להודעות בשבת, 

כל  וכך  דחופה  הודעה  איזה  יהיה  אולי  כי 
אם  נידון  נהיה  שבת  כל  נהרסת.  השבת 
את  לאחרונה  קיבלו  לא.  או  אותה  לשמור 
עיתון במחנה לחייל החרדי שהצבא הוציא, 
הם לא יכלו להירגע מרוב צחוק על ההצגה 
שהצבא עושה, כאילו יש אוירה חרדית והכל 
מאד  זה  אותו   - עובדים?  הם  מי  על  דבש. 

הצחיק, אנחנו לא מפסיקים לבכות.

ש. איך קיבלו אותו בבית? 

הם התקשרו להורי ואמרו להם: אם אתם 
משתפים פעולה ומקבלים את החייל הזה יפה, 
הוא ישוחרר לשבת לבית, ואם לא, יעבירו 
אותו לפנימיה צבאית ואז ממילא מצבו יהיה 
גרוע יותר. המפקד שלו הגיע לבקר 'ביקור 
מקבלת  שהמשפחה  לבדוק  כדי  בפסח,  חג' 

אותו יפה.

ש. יש לו השפעה בבית?

הרבה  לי  יש  אבל  בבית  מהקטנים  הוא 
אחים ואחיות נשואים, ובלעה"ר ממש הרבה 
אחיינים שמגיעים ורואים אותו, ונכנס אוירה 
של צבא בבית, מעולם בכלל לא שמעו כאלו 
מושגים בבית, הוא נותן לכל הילדים לנגוע 
סיפורי  עם  אותם  ומרגש  הצבאי,  בציוד 

אין דבר יקר כהתורה הק', כמו שאנו אומרים בברכת אין דבר יקר כהתורה הק', כמו שאנו אומרים בברכת 
התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, 
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ש. איך בעצם הכל התחיל?

שהוא  וכיון  התייצבות  צו  קיבל  אחי   -
'התלבשו'  ומרשים,  גבוה  טוב,  מאד  נראה 
עליו. במשך שעה וחצי דיברו איתו, הנה בן 
ונשאר חרדי. לא עזר  משפחתך היה בצבא 
לו שניסה להתנגד, בהמשך הצמידו לו גייס, 
במשך 8 חדשים )!( טיפטף לו, התקשר אליו 
ביגוד  על  לו  שילם  אפילו  הוא  ושוב.  שוב 
התברר  אח"כ  בישיבה,  עדיין  כשהיה  חדש 
שאותו גייס קיבל עליו כ 10,000 ₪ )!( ולכן 

בשמחה יכל 'לפרגן' לו כמה בגדים.

- תמיד חשבתי שסתם יש כאלו שמספרים 
וצועקים, אבל אני ראיתי בעיניים את אחי 
כרגע  הוא   - מהישיבה,  ישר  לצבא  שהלך 

מעיד  ואני  יהודה-  בנצח 
ויהודה  נצח  לא  שהנצח 
הנתונים  לפי  יהודה..  לא 
מחללים  כבר   70% כרגע 
בכלל  אחוז  ועשרים  שבת 
ר"ל.  הכיפה  את  הורידו 
שהבטיחו  לימוד  שעת 
להם, זה בסוף היום שכולם 

בשבוע  גמורים,  עייפים 
רבנים  כמה  הגיעו  הראשון 
מחב"ד, אח"כ גם זה לא, בכל 
ישר נדבקים  רגע פנוי כולם 
לאייפון. יותר חמור, הכריחו 
אותם לענות להודעות בשבת, 

כל  וכך  דחופה  הודעה  איזה  יהיה  אולי  כי 
אם  נידון  נהיה  שבת  כל  נהרסת.  השבת 
את  לאחרונה  קיבלו  לא.  או  אותה  לשמור 
עיתון במחנה לחייל החרדי שהצבא הוציא, 
הם לא יכלו להירגע מרוב צחוק על ההצגה 
שהצבא עושה, כאילו יש אוירה חרדית והכל 
מאד  זה  אותו   - עובדים?  הם  מי  על  דבש. 

הצחיק, אנחנו לא מפסיקים לבכות.

ש. איך קיבלו אותו בבית? 

הם התקשרו להורי ואמרו להם: אם אתם 
משתפים פעולה ומקבלים את החייל הזה יפה, 
הוא ישוחרר לשבת לבית, ואם לא, יעבירו 
אותו לפנימיה צבאית ואז ממילא מצבו יהיה 
גרוע יותר. המפקד שלו הגיע לבקר 'ביקור 
מקבלת  שהמשפחה  לבדוק  כדי  בפסח,  חג' 

אותו יפה.

ש. יש לו השפעה בבית?

הרבה  לי  יש  אבל  בבית  מהקטנים  הוא 
אחים ואחיות נשואים, ובלעה"ר ממש הרבה 
אחיינים שמגיעים ורואים אותו, ונכנס אוירה 
של צבא בבית, מעולם בכלל לא שמעו כאלו 
מושגים בבית, הוא נותן לכל הילדים לנגוע 
סיפורי  עם  אותם  ומרגש  הצבאי,  בציוד 

רוצה  אתה  הצבא.   על  ודמיונות  גבורה 
אותו  שמעתי  באוזני  מזה?  יותר  לשמוע 
משכנע  ממש  הביתה,  כשהגיע  שישי  ביום 
חברים מהישיבה לבוא לצבא, הסבירו להם 
שם, שמי שלא לומד לפחות שש וחצי שעות 
ביום, שיבוא לצבא. אחי, שהיה עד לא מזמן 
בן ישיבה, הגיע עד לשפל כזה, שהוא פשוט 

הפך למסית ומדיח, חוטא ומחטיא, ה"י. 

הוא יצא עם כיפה שחורה ואחרי שבועיים 
לבסיסים  אותם  לקחו  סרוגה.  עם  חזר  כבר 
באילת עיר הטומאה, מה אין בסיסים בבאר 
לחיילים החרדים  יתקלקלו?  איך לא  שבע? 
הצבא,  מטעם  בהנחה  אינטרנט  נותנים 

חכמים הם להרע.

להם  יש 
עיון  ימי  בצבא  
חרדים  לחיילים 
להם  ושוטפים 
את המוח להפוך 
הראש  את  להם 
 - למזרחני'ק 
לו  שאין  מי 
במשפחה  אח 
לו  אין  שנפל, 
גודל  מה  מושג 
הרוחנית  השואה 

שמתחוללת פה.

לו  שלחו  שהתגייס  לפני  חדשים  שמונה 
להם  יש  יהודה,  בנצח  גיבוש  לשבת  הזמנה 
לשבת  בחורים  הרבה  מזמינים  שיטות, 
הצבא,  מטעם  לא  כאילו  בצפון,  פסטורלית 
מלא  הכל  מגלים  לשם,  כשמגיעים  ואח"כ 

חיילים. 

הבטיחו לו בסיס ללא חיילות, אבל בפועל 
הוא ועוד אחד נלקחו לקורס חובשים, בכל 
פלוגה יש שני חובשים, וכמובן שלא יעשו 
אותו  הכניסו  ולכן  חיילים,  לשני  קורס 
לכל  לגמרי,  מעורבת  חילונית  לקבוצה 

התקופה של הקורס. 

רק תבין מהיכן הוא הגיע, אצלינו במשפחה 
אין מושג של פלאפון לבחור לפני החתונה, 
קנה  כבר  ההתייצבות  אחרי  שבועיים  והוא 
חודשיים  ואחרי  'מוגן'  אח"כ  כשר,  פלאפון 

עבר לאייפון, והכל על חשבון הגייס.

כל  לב!  שישימו  כדי  זה  את  לך  סיפרתי 
מתקתקת  לפצצה  הופך  פשוט  שנופל  אחד 
ומשפיע לרעה על כל סביבתו, חייבים לומר 
למשחית הרף, מישהו חייב לקום ולעצור את 

המגפה הזאת בכל הכח.

יהודים, הצילו!

כחלק מתנופת ההתבוללות לקלקל ולשנות את 
פני הציבור החרדי הוקמה 'מינהלת שירות לאומי 
אזרחי'. באותה שיטתיות ותחכום מרושע, בשיטת 
השרות  בתחילה   - הידועה  לו"  נתחכמה  "הבה 
התבטא רק בלימוד עם נערים וכד', ובהמשך החלה 
המתכונת  השתנתה  אט  אט  המלכודת;  להתברר 
בעמותות  אח"כ  חרדיות,  חסד  בעמותות  לשירות 
כלליות, עד שכיום כבר מגייסים במסגרת השירות 
אשר  ידועים  גופים  מיני  ולכל  למשטרה   - אזרחי 
וכל מי  ישובון עוד",  עליהם נאמר "כל באיה לא 
שנכנס לשם ודאי ירד בתורה ויר"ש, והינו בסכנה 
נוראה של פריקת עול גמורה ר"ל, כלשון רבותינו 

במכתבם.

לצערנו הרב, הארס כה חדר למחננו עד שישנם 
כאלו שאינם מבינים די את חומרת הדבר. מובאים 
למתגייסי  ההצדעה  ביום  ראה"מ  דברי  בזאת 
האמתית  המגמה  את  נבין  מהם  האזרחי,  השירות 
של הממשלה ואת כוונות הזדון בהקמת מסלולים 
הרסניים אלו, וכיצד כל מטרתם לבולל את ציבור 

החרדים לדבר ה' בתרבות אנשים חטאים. היל"ת.

השירות  מינהלת  מנכ"ל  ג'רבי  ש.  "ידידיי, 
הגוף  'חברים',  מנכ"ל  ישי,  שימיק  האזרחי, 
הכל  ומעל  הזה,  הנפלא  הפרוייקט  את  שמתפעל 
החנית  משמשים  אתם  הנפלאים.  המשרתים  אתם 
שהולך לפני המחנה, אתם תורמים לחברה, למדינה, 
ואני מברך אתכם ביום הזה, יום ההצדעה למתנדבי 

השירות האזרחי".

אצלכם.  מבקר  אתכם,  פוגש  אני  לעת  "מעת 
אתם ההוכחה הטובה ביותר שקיים מכנה משותף 
בחלקכם  שנפלה  חושב  אני  הישראלית,  בחברה 
זכות גדולה נוספת, בזכותכם מתחולל שינוי חברתי 
וניתוק,  בדלנות  במקום  שלכם,  בקהילות  עמוק 
רצון להתחבר, רצון להיות חלק אינטגרלי מהחברה 
הישראלית. ויותר מכן אתם משמשים, בלי משים, 

שגרירים נאמנים של הקהילות שלכם". 

פותח  הישראלית  החברה  עם  שלכם  "המגע 
להם  מאפשר  זה  הכללית,  החברה  בפני  צוהר 
לומר  שמח  אני  אליכם.  להתקרב  אתכם,  להכיר 
שבזכותכם תם עידן הבושה וההסתרה, ואני 
מבקש ממכם להמשיך בדרך הזאת, להמשיך בדרך 
של שירות לאומה. ואני נותן לכם את כל הגיבוי, 
הפעולה  את  לעשות  להמשיך  ההערכה,  כל  ואת 

החשובה הכפולה שלכם".

שליט"א  רבותינו  ובראשם  החרדי  הציבור  כל 
אחוזי אימה ורעדה מהשינוי וההרס אותו הממשלה 
מבקשת לחולל בקרב הציבור החרדי, ואילו ראה"מ 
עומד ובפיו דברי חנופה בלשון חלקלקות, לשבח 
את הנופלים האומללים על כך שהם אלו שהמדינה 
משתמשת בהם כדי לחולל את השינוי הנורא הזה. 
וכפי המובא בגליון זה מכתבם של גדולי ישראל, 
כי המשרת במקומות החטאים של הצבא או שירות 
אזרחי ולאומי, גוזר על עצמו כליה רוחנית רחמנא 

לצלן.

מילה  כל  כה מפורשים,  דברים  כי אחרי  נדמה, 
מגמות  מאותם  נפשנו  על  ננוס  מיותרת.  נוספת 
השלטון  ממזימות  להנצל  נזכה  וכך  האש,  כמפני 
ולשמור עלינו ועל צאצאינו יראי שמים ובני תורה.

"אחי, שהיה עד לא מזמן בן 
ישיבה, הגיע עד לשפל כזה, 

שהוא פשוט הפך למסית 
ומדיח, חוטא ומחטיא, ה"י."

"תם עידן הבושה 
וההסתרה..."

על  ישיבה,  מבחור  למערכת  שהגיעה  פניה 
המחלחל  הקלקול  אחיו,  בחיי  שחל  המהפך 
ואף על  בעקבות כך לכל המשפחה המורחבת, 
הילדים הרכים ניכרת ההשפעה לרעה. ומה עם 

החברים? לא יאומן!

רבני האיגוד שוחחו עמו והביאו את הדברים.
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