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דבר המערכת / מהרסייך ומחריבייך...
כידוע לכל, בתקופת גלות יוון נותרו מעטים ממש שנשארו נאמנים 
לה' ולתורתו, אך לא כולם יודעים את הסיבה האמתית כיצד הגיע עם 
 - אנטיוכוס  שגזירות  לחשוב  נוטים  רבים  שכזה.  נורא  לשפל  ישראל 
לשפל  המרכזי  הגורם  היו  הם  וכו'  תורה  ללמוד  ולא  שבת  לשמור  לא 
לכן,  קודם  עוד  החלה  הרוחנית  שהנפילה  היא,  האמת  אך  הזה,  הנורא 
בהתרופפות שחלה בקרב היהודים ואף נכבדים מאסו בתורה רח"ל ובחרו 
בחיי הפקרות, אלו אף שכנעו את אנטיוכוס שישנה ירידה רוחנית בעם 
היהודי, ומזה הבין אנטיוכוס כי גם אם ישנם יהודים שיתנגדו וילחמו, 
הדרך  וממילא  נרחבת,  התנגדות  לו  צפויה  ולא  שולי,  מיעוט  הם  הרי 

פתוחה לפניו לפתותם או לכפות עליהם לשנות את אורח חייהם.

מציאות עגומה זו, היא שהביאה את גזירות אנטיוכוס; על התורה, על 
השבת, ועל ברית מילה וקידוש החדש. כך גם היה בתקופות מאוחרות 
יותר בהיסטוריה, כל שליט שגזר גזירות שמד על היהודים, לא עשה זאת 

לפני שהיו יהודים ששכנעו אותו כי היהודים מורדים בתורה.

ככל הדברים האלו כתב הרש"ר הירש זצוק"ל בספרו 'במעגלי השנה', 
ומוסיף שם הרש"ר: "גם בתקופות מאוחרות יותר לא עלתה על דעתו 
של שליט כלשהו, שאפשר להעביר את עם ישראל על דתו או 'לתקן' את 
היהדות, לא סמכו השלטונות ידיהם על 'חידושה ותיקונה' של היהדות, 
אלא רק לאחר שנמצאו יהודים אשר טרחו לשכנע אותם, כי יש יהודים 

מורדים בתורה."

דברים אלו נכונים גם לימינו, תחילת הגזירה על עולם התורה - הנח"ל 
החרדי, לא נפתח ביוזמת המדינה, וכפי שכתב מרן זיע"א במכתב בשעתו: 
..."על גזירה כי באה ויסיתו אנשים מקצה המחנה בעלי דעות משונות... 
ובחמורות במחנות הנחל החרדי"... מרן, בעצם כתב  ויכשילום בקלות 
ובעלי דעות  ]אמנם, מקצה המחנה  יד קדשו, מתריע שאנשים מתוכנו 
משונות.[ הם אלו שיזמו וזממו את הגזירה הנוראה הזו בראשיתה. והנה, 
שפועלים  חרדים  שיש  ראתה  כשהממשלה  אנטיוכוס,  בתקופת  כמו 
להכשיל ולהפיל בחורים לצבא, הצטרפה אף הממשלה והרחיבה ושכללה 

את השיטה המאיימת לכלותנו ולאבדנו.

כחלק מרכזי בתכנית השמד של גזירת הגיוס, המדינה פותחת מוסדות 
כלאיים פסולים, במסווה חרדי, באמצעות אנשים מתוך הציבור החרדי, 
כדי שישמשו כערוץ נוסף המפיל חללים נוספים מעולם התורה אל עולם 

התוהו של כור ההיתוך החילוני.

כדי  פסולים  מוסדות  אותם  של  דוגמאות  מספר  הבאנו  זה  בגליון 
ממקומות  להתרחק  וידע  לפתחו,  האורבת  הסכנה  את  יכיר  שהציבור 

חטאים אלו כמפני אש. 

אותם  את  להעביר  נזכה  צאצאינו  ונפש  נפשנו  על  השמירה  בזכות 
גזירותיה,  ויתבטלו  הרשעה,  מלכות  מהרה  ותבטל  הארץ,  מן  גילולים 
וכבימי החשמונאים נזכה לתשועה גדולה, וינתנו זדים ביד עוסקי תורתך,

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

בס"ד

12כסלו התשע"ז

זעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס
יו"ל ע"י מטה ההסברה של איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד
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הקלטה נדירה ובה משמיע מרן את זעקת התורה מנהמת ליבו הטהור, דברים ברורים ונחרצים בחומרת איסור ההליכה לצבא:

עמ' 6עמ' 2-3 עמ' 8עמ' 7עמ' 4-5

נא לשמור על קדושת הגליון

תוכן הענינים

"שום דבר מהתורה לא נשאר להם"

1

גליון 
חנוכה 
מורחב!

שמעו ותחי נפשכם!

הננו לבשר בזאת על פתיחת שלוחה מיוחדת "זעקת התורה" 
בה ניתן לשמוע את דברי מרן עט"ר רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זיע"א

ויבלחט"א
מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א

מרן הראשל"צ רבי יצחק יוסף שליט"א
חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

להאזנה חייגו למוקד הטלפוני שע"י האיגוד: 02-6507494 והקישו 5-1-9

שמועה טובה תדשן עצם 

הקלטה נדירה 
ממרן זיע"א 

דברי מרן זיע"א 
לראה"מ בשבעה 

על בנו הגאון הגדול 
רבי יעקב יוסף 

זיע"א

מרן הראשל"צ 
רבי יצחק יוסף 

שליט"א – "לא חצי 
תורה וחצי תיכון"

מרן הראשל"צ רבי 
יצחק יוסף שליט"א 
מעיד על אחד שהלך 

לצבא והתקלקל

הגאון הגדול רבי 
דוד יוסף שליט"א 
בדברים נוקבים 

לראה"מ בשבעה על 
מרן זיע“א

הגאון הגדול רבי 
דוד יוסף שליט"א 
"עוד ילד שלא ילך 

לצבא"

מרן ראש 
הישיבה הגר"ש 

כהן שליט"א

קללת התורה. 
מרן זיע"א מקלל 

את הגייסים 
בסמוך לפטירתו 

הגאון רבי בן ציון 
מוצפי שליט"א מספר 

על מה שהיה בעת 
חתימת מרן זיע"א 

על מכתבו הידוע נגד 
הנחל ה"חרדי" 
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"היום לצערנו, בפרט בדורות שלנו, אדם שעוזב ומזניח את הלימוד - לא רק שמזניח את הלימוד, מזניח גם יראת שמים. ...לוקחים 
ובצבא מה נשאר לו שם, היו אנשים יראי שמים, כשעוזבים אח"כ את הצבא אחרי שנתים וחצי/שלש שנים,  אותו אח"כ לצבא, 
חוזרים משם "עקודים נקודים וברודים", שום דבר מהתורה לא נשאר להם, אז לכן צריכים להשתדל כמה שאפשר להחזיק עוד בן 
ישיבה ועוד בן ישיבה, ועוד תורה ועוד תורה. הרי זה כמו בית היוצר שלנו, זה מקום של השראה רוחנית, מקום של תורה ויראת 

שמים".
"אפילו אדם שיודע שבנו למשל לא כ"כ מוכשר, לא יצא ממנו גאון וכיו"ב, אבל ידע עכ"פ משהו, גם כן כדאי לשים אותו 
בישיבה, גם אם לא יהיה תלמיד חכם, אבל יהיה ירא שמים, ידע מעט מה שיודע, משל לנכנס לחנותו של בשם אע"פ שלא קנה 
בשמים נכנס ריח טוב, זה בדיוק אותו דבר, שולח את בנו לישיבה, מעודד אותו שילמד, אפילו שיודע אותו שהוא לא כשרוני. וגם 
הכשרון הוא בידו של הקב"ה, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה, היו הרבה אנשים שלא היו כשרוניים ושקדו על לימוד התורה 
ונעשו גאוני עולם, והיו הרבה אנשים בעלי שכל גאוני ולא יצא מהם שום דבר, לא דוקא השכל קובע אלא גם כן ההתמדה, השקידה, 

העמל בתורה, היגיעה בתורה, יגעתי ומצאתי תאמין."

מדור חדש!

בכל שאלה/בעיה מול הצבא פנה מיד למוקד הסיוע: 02-6507494

1 zehakam@gmail.com ניתן לקבל את הגליון בהגשת בקשה במייל למערכת מערכת זעקה ממזרח 



המתיוונים החדשים 
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תיכוניות:
 חכמי לב - ירושלים.

 המדרשה החסידית - ביתר.
 חדות התורה - ירושלים.

 ארזי הלבנון - בית שמש.
 מאורות - בית שמש.

 מתיבתא - מושב זנוח.
 שערי רחמים - ירושלים.

 אשרינו - בני ברק.
 מנורת המאור - פתח תקוה.
 דרך אמונה - מושב תירוש.
 כפר סיטרין – כפר סיטרין.

 זיו אור - כרמיאל.
 נחלת יעקב - טבריה.

 טל חרמון - בגולן.
 אגדלך - ירושלים.

 כפר זיתים – כפר זיתים.
 אורייתא - עפולה.

 עמל התורה - ירושלים.
מכינות קדם צבאיות:

 הררי ציון – מושב אליעד.
 תפארת ארזים – מושב תרום.

 גבורת ארי - אזור המרכז.
הסדר:

דרך חיים - גן יבנה.

הרשימה השחורה: 

"בני אל תלך בדרך איתם 
מנע רגלך מנתיבתם"!

גונבי הנפשות
הפרשה  היום  לסדר  שוב  עלה  האחרונה  בתקופה 
הפרוטוקולים  וחשיפת  תימן  ילדי  חטיפת  של  הכאובה 
הסודיים בנושא. )הם יפורסמו רק לאחר צנזור שמותם 
מן  חסר  שהעיקר  כך  כמובן,  האמיתיים  האשמים  של 

הספר...(
של  ביותר  החמורים  מהפשעים  אחת  הינה  זו  פרשה 
ושלמים,  יראים  יהודים  כנגד  הכפרני  השלטון  מוסדות 
השחורים  בחלומותיהם  חלמו  שלא  וצדיקים  תמימים 
קטנים  ילדים  שגונבים  'יהודים'  ישנם  ישראל  שבארץ 
מחיק אמותיהם, זהו פשע נורא ואיום שלא יסלח לעולם. 
איש  "וגונב  בתורה:  מפורש  הילדים  גנבי  של  עונשם 

ומכרו ונמצא בידו מות יומת".
גונבי הנשמות

ונורא הרבה  באותו הזמן, נעשה עוול חמור  במקביל, 
יותר: מאות אלפי עולים מארצות המזרח והמערב, הועברו 

ידי ראשי השלטון  על דתם בכח על 
החילוני הכפרני, המוני יהודים יראים 
מאלג'יר  וממרוקו,  מתימן  ושלמים 
ומסוריה,  מאפגניסטאן  ומפרס, 
הועברו  ועוד,  ומכורדיסטאן,  מעירק 
בשבת  לעבוד  והוכרחו  דתם  על 
חילוני  לחינוך  ילדיהם  את  ולשלוח 
פוקר וכופר. וכבר אמרו חז"ל "גדול 

המחטיאו יותר מן ההורגו!" 
המהפכה התורנית

ישראל  גדולי  הללו  בשנים 
הרוחני  במצב  עמוקה  בדאגה  חזו 
הציבור  בקרב  אז  ששרר  הנורא 
תורה,  של  קרנה  ובהתמעטות 
אין  גדיים  אין  ש"אם  והבינו  וידעו 
ורבנן  מרנן  יחדיו  נועצו  תיישים", 
ראשי ישיבת פורת יוסף מרן הג"ר 
יהודה צדקה, מרן הג"ר בן ציון אבא 
שאול, ועמם מרן הג"ר עובדיה יוסף 
מרובה  דשמיא  ובסייעתא  זצוק"ל, 
הת"תים,  רשת  את  והקימו  יסדו 
לאלפי  התשתית  את  היוותה  אשר 
משם  שהלכו  התלמידים  ורבבות 
לישיבות הקדושות וזכו להיות בני 
תורה ותלמידי חכמים חשובים, וכך 
האדירה  התורנית  המהפכה  החלה 
להחזיר  הספרדי  הציבור  בקרב 

העטרה ליושנה.
פריחתו של עולם התורה

זיע"א  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן 
טרח ויגע רבות, להחדיר בשומעי לקחו ובקרב כל הציבור 
לישיבות הקדושות. דבריו אכן עשו  בניהם  לשלוח את 
לפרוח  הספרדי  התורה  עולם  החל  ומאז  גדולים  פירות 
ישיבות  כמאה  הארץ  ברחבי  ישנן  שכיום  עד  ולשגשג, 
גדולות, ולמעלה ממאה וחמישים ישיבות לצעירים ובהם 
מוסדות  עוד  מלבד  בלעה"ר!  ישיבות  בני  אלפי  עשרות 
כן  וכד'.  ומתחזקים  לבעלי תשובה  כישיבות  רבים  תורה 

ירבה וכן יפרוץ!
המתיוונים החדשים

שונאי  בסיוע  הרשעה  מלכות  עומדת  ודור  דור  בכל 
התורה לשכחם תורתך. כך גם בדורינו קמו להם המתיוונים 
החדשים, אשר פריחתו ושגשוגו של עולם התורה מחדש 
ולקעקע  להרוס  זדונית  במטרה  בעיניהם,  לצנינים  הוא 
את כל עולם התורה – מפעלם הגדול של גדולי ישראל 
זיע"א, והחלו לצוץ כל מיני בתי ספר ומוסדות תיכוניים 
בשם  ובצביעות  במרמה  המתעטרים  ומשונים  שונים 

"'ישיבות'  יצורי הכלאיים הנקראים  נוצרו  "ישיבה", כך 
תיכוניות 'חרדיות'" ו"'ישיבות' הסדר 'חרדיות'" ובעזותם 
אינם מנסים אפילו להסתיר את זהותם ומגמתם הנלוזה, 
אלא מצהירים בגלוי שהצבא הוא ההמשך הישיר לבוגרי 

מוסדותיהם, ובא זה ולימד על זה.
כל זאת בהתרסה מחוצפת נגד דעת תורה, כדעת כל 
רבינו  מרן  ובראשם  ויבלחט"א  זצוק"ל  ישראל  גדולי 

עובדיה יוסף זיע"א. 
פורצי הגדר

הסדר-תיכוני- מוסד  הוא  כזה  כלאיים  ליצור  דוגמה 
קדם צבאי - 'דרך חיים' בגן יבנה, המנסה להדביק לעצמו 
נוראה  בחוצפה  מתריסים  וראשיו  "ישיבה",  שם  לשווא 
ובעזות מצח שאצלם ההליכה לצבא היא "אידיאל", וכך 
'במחנה'(:  הצבאי  בעיתון  )הובא  במפורש  מצהירים  הם 
או  לצבא'  לצאת  'נאלץ  לא  היא  אצלנו  "הטרמינולוגיה 
'נאלץ לצאת לעבודה', אצלנו כחלק מהחיים יש לעבוד 
יודע  להבדיל,  )אצלנו,  לפומייהו!!!  עפרא  ולהתגייס". 
כל ילד כי גדולי ישראל אסרו 
באופן נחרץ את ההליכה לצבא, 
גם  ומצוות  תורה  שומר  "לכל 
לימודים",  במסגרת  אינו  אם 
ובדיעבד,  כאילוץ  לא  אף 

ובוודאי שלא לכתחילה...(
אוירה 'פלורוליסטית' – 

גשר חד סטרי
הלך  את  מתאר  מהם  אחד 
הרוח השורר שם ואומר: "יש 
כאן אוירה פלורליסטית – יש 
"חרדי"  רב  לאומי,  דתי  רב 

ורב אמריקאי"...
הלזו ישיבה ייקרא?!

נוסף: "לדעת אנשי  ציטוט 
לעבודה...  היציאה  הישיבה, 
תיטיב את הקשר עם העולם 
רוצים  "אנחנו  החילוני"... 
הלא- לעולם  גשר  ליצור 

חרדי"...
מעיזים  עוד  הם  היאך 
שפתותיהם  על  להעלות 
הטמאות את המושג המקודש 

והנעלה – ישיבה?!
מחללים את הקודש

מראשי  גרוס,  כרמי 
בלא  מספר  במקום  הפועלים 
במקום:  היום  סדר  על  בושה 
"משש והלאה, אנחנו לומדים 
לימודי קודש של טכנולוגיה וסייבר ולאחר מכן-", הוא 
טכנולוגיה  "לימודי   – אותו  שמתקן  אחד  ידי  על  נקטע 
הם חול ולא לימודי קודש". וגרוס, מבולבל מעט, צוחק 
לא  זה  אצלנו  אגב,  כבדרך  שנאמרו  דבריו  את  ומסביר 

חול, אצלנו הכל קודש". רח"ל.
טכנולוגיה  של  קודש  "לימודי  למו,  כסל  דרכם  זה 
וסייבר" "מקדשים" את החול ומחללים את הקודש בגסות 

רוח! 
חטא על פשע

המקום  מבוגרי  אחד  דברי  מובאים  נוסף  במשפט 
אפילו  חילוניים...  הרבה  יש  שלי  "ביחידה  שאומר: 
אלי,  יפנו  הם  השיחה  באמצע  רק  דת,  על  כשמדברים 
בכך  די  לא  כלומר,  דתי"  פתאום שאני  קולטים  הם  כי 
אף  אלא  לצבא,  מושלכים  האלה  המנוערים  שהנערים 
המשתמע  כל  על  חילוניות,  ביחידות  במוצהר  שוהים 

מכך, רח"ל.

ספרי מינים נושרים מחיקו
אחד מהרבנים החשובים שליט"א, העוסקים בחינוך בחורי ישראל ושליחתם לישיבות קדושות, סיפר כי אחד מראשי המוסד הפסול סח באוזניו כמסיח לפי 
תומו: " אני אוהב לקרוא בשעות הפנאי את ספריו של מנדלסון"... )אפיקורס הידוע לשמצה, אבי תנועת ההשכלה הארורה, אשר טבע את הביטוי הכפרני 'היה 

יהודי בביתך ואדם בצאתך' עפ"ל(. אכן, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא מפני שהוא בן מינו...

אין גבול עד להיכן אפשר להתדרדר; אשה)!( 
חילונית)!( הוזמנה לנאום באחד ממוסדות הכלאיים 

בתוככי בית המדרש )!!(

ופרצו 
חומות מגדלי

לימודי חילול הקודש של 
"המתיוונים החדשים"...

תמונה מתוך כתבה בעיתון במחנה

גזירים מעיתון במחנה



"ישיבת המתיוונים"
המתיוונים החדשים 

3

 מוסד נוסף מבית ה"מתיוונים החדשים", הוא ה"ישיבה" התיכונית "חכמי לב" בראשות בצלאל כהן 
)אשר כל הרבנים שליט"א יצאו בתוקף כנגדם, ונלחמו ודאגו לבל תינתן להם דריסת רגל בשום שכונה בירושלים(.

מהראיונות והעובדות שפורסמו בשנים האחרונות בתקשורת ניתן ללמוד על רעת מוסד פסול זה ועל 
מזימותיו של מייסד "ישיבת המתיוונים" הנ"ל:

בדבריו החצופים ופעילותו הנואלת בסיוע לגיוס לצבא, דורס רשע זה ברגל גסה את כבוד התורה והוראתם הנחרצת של כל גדולי ישראל ובראשם 
מרן זיע"א, אשר אסרו בתוקף את כל מסלולי הצבא ה"חרדים" לכל שומר תורה ומצוות, גם אם אינו במסגרת לימודים. אבל כנראה הוא ראוי לחלוק 

על כל גדולי ישראל, הרי הוא "ראש ישיבה" – ראש ישיבת המתיוונים! 
כך נראים ראשי ה"תיכוניות" שבוגדים בדעת התורה של גדולי ישראל. "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה פן תספו בכל חטאתם"!

מעבדת הניסויים של הציבור החרדי
בית הספר התיכון הוותיק בויאר הוא אי חילוני קטן בקצה שכונת בית וגן החרדית בירושלים נערים ונערות לומדים בו יחד. בתוך המתחם, 

דווקא בתוכו, מתארחת מאז תחילת השנה מובלעת 'חרדית': "חכמי לב" שלומדים בה גם לבגרות, הראשונה מסוגה בירושלים. 

המייסד, בצלאל כהן, בוגר תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית... 

וכמה מוסדות באזור המרכז כמו  "היישוב החדש" בתל אביב,  גם לתעודת בגרות, כמו  לומדים  ישיבות "קטנות" שבהן  יש קומץ קטן של  "בישראל 
"מערבא" ו"מאורות". הישיבות הללו דומות מבחינת סדר היום לישיבות התיכוניות של הציונות הדתית, אבל מיועדות לחרדים מודרניים, רבים מהם עולים 

חדשים מארה"ב וצרפת"

 "ממחזור חרדי כלל ארצי שעומד בממוצע על 8,000-7,000 בנים, רק כ-200 לומדים היום לבגרות. "כשהמודל הזה ייכנס, הוא יוכל לשלב 20%–
30% ממחזור."

"במסגרת שיעור היסטוריה, כהן העביר בין תלמידיו שאלונים על החרדיות - וכך מתברר שתלמידיו מלאי ביקורת כרימון על הקהילה שלהם, ורבים 
מהם, למשל, מתקשים לקבל את הפטור הגורף לחרדים מהצבא".

"בעת השהות במקום שיתף אותנו אחד מאנשי הצוות, ישי ליפשיץ, בדיון שניהל עם תלמידיו בעניין השימוש בנגני מוסיקה וחשיפה לספרי קריאה 
בשעות הפנאי... "אני לא פסלתי מוסיקה חילונית, אבל המסקנה שלי כתוצאה מהשיחה עם התלמידים היתה שאנחנו צריכים לעשות שיעור במוסיקה..." 

פרויקטים צבאיים ייעודיים: נקודת מבט חרדית
20  באוקטובר 2010 | בצלאל כהן

בתאריך 13 באוקטובר 2010 קיים המכון הישראלי לדמוקרטיה כנס בנושא חרדים בחברה משתנה - כלכלה, תעסוקה וצבא. לפניכם מעיקרי 
הרצאתו של "הרב" בצלאל כהן, עמית בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, במסגרת כינוס זה.

"בהרצאה זו ברצוני להתייחס בעיקר לתוכנית ייעודית שהוקמה לפני כשלוש שנים בצה"ל, אשר הייתה לי את הזכות ליטול בה חלק פעיל לאורך 
השנים. תוכנית המשלבת כיום גברים חרדים במערך הטכני והטכנולוגי בזרועות שונים בצה"ל". 

"השירות בצה"ל נחשב במשך שנים רבות כ"כור היתוך" לחברה בישראל, בכך הוא היווה סכנה לקהילה החרדית שבחרה בהתבדלות תרבותית 
בכל ההיבטים, במקומות מגורים; בתקשורת; במערכות החינוך ועוד...

"קהל היעד של הנח"ל היה והינו רווקים חרדים בגילאי 18-22, צעירים אלו נמצאים במצב המאפשר יותר שינויים מבחינה דתית וחברתית, ואכן 
רבים מהמשרתים בנח"ל הפסיקו להגדיר את עצמם כחרדים."

אמנם במהלך דבריו מבלי משים הוא שח לפי תומו ומודה על האמת:

מחובתינו לציין ולהתריע על כך שזוהי רק דוגמא מתוך מה שקורה ונעשה באותם מוסדות של ה"מתיוונים החדשים", וחוץ מהן ישנן עוד מוסדות - 
'תיכוניות' ו'הסדר', אשר צצו לאחרונה כפטריות רעילות אחרי הגשם, ומאז חקיקת חוק הגיוס לפני כשנתיים וחצי, בו הוגדרו יעדי הגיוס השנתיים, הוקצו 

תקציבי עתק מקופת המדינה, כדי לייסד תיכונים רבים הקוראים לעצמם במרמה: "ישיבות", כדי שיוכלו למלאות את היעדים.
יש מהן המצהירות במפורש שהצבא המשך ישיר למוסד, ויש שמנסות לטשטש זאת, ולהציג מצג שווא שקרי בפני ההורים, עד שלפתע מתגלה להורים 

ש"הישיבה" לא מנפיקה כלל דיחויים לתלמידיה )כשבעצם כל מטרתן היתה להפילו לצבא...(, 
על כן מחובתינו להתריע ולעורר את ההורים והמחנכים היקרים הי"ו, אשר מופקדים על שמירת בניהם ותלמידיהם: לפני ששולחים את הבנים/התלמידים 
לישיבות, לבדוק היטב כל ישיבה ו"ישיבה", להשמר ולהזהר מפני אותם מוסדות מסוכנים, שכל מטרתן להפיל את בחורי ישראל לצבא אשר נאסר על 

ידי כל גדולי ישראל. 

דע את האויב: הכירו את בצלאל כהן, המתגאה לספר במאמר שפרסם, על ה'זכות' שהייתה לו בסיוע בתוכניות צה"ל, הוא גם מייעץ ומסביר 
במאמר, איך להמשיך את גיוס החרדים לצבא. קטעים לדוגמא מתוך המאמר:

כך הם מנסים לקלקל נערים שיכלו ללמוד בישיבה ולגדול בתורה, ובמקביל להכניס לתוככי הציבור החרדי את דרכם הקלוקלת, להחדיר את דרך 
ה'מזרחי' לתוכינו – הם למשל מבקרים את החרדים על השתמטותם מהצבא... )אז הם חרדים או לא...( ואם לא די בקלקול זה כשלעצמו, הם גם 

מעודדים לשמוע מוסיקה חילונית... אכן, המתיוונים החדשים!
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 מכתבו הנדיר והמיוחד של מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א 
 כנגד הכנסת לימודי חול לתלמודי התורה, ודבריו של מרן זיע"א 

כנגד ה"ישיבות" התיכוניות:
כבר לפני למעלה משלושים שנה יצא מרן זיע"א במכתב נחרץ על החובה לעמוד על המשמר ולא לאפשר 
הכנסת לימודי חול לתלמודי התורה. המכתב נשלח אל הגאון הצדיק ר' בוגיד סעדון זצוק"ל, שהיה רבה 
הראשי של ג'רבא, אשר לחם בכל כוחו כנגד הנסיון הנואל של כמה מראשי הקהל, שניסו להחדיר לימודי 
חול לתלמוד תורה שבעיר, וכנגדם כתב הגאון זצ"ל בספרו את מאמר 'עץ החיים', ומרן בא במכתבו לשבח 

את המאמר ולחזק את ידיו במאבקו כנגד הכנסת לימודי החול לתלמוד התורה, וכה כותב מרן במכתבו:

 יום חמישי י"ט כסלו תשמ״ה תחזקנה ידי עמיתנו וידידנו הדגול הרב 
הגאון המפורסם לתהלה עמו עוז ותושיה כמהר"ר בוגיד סעדון שליט״א, 
הרב הראשי לג'רבא והמחוז, על עמידתו האמיצה והאיתנה נגד הרוצים 
להכניס לימודי חול ושפה זרה ונכריה בבית הספר תלמוד תורה, במחנה 
קדשו, ואשר על כן שם אל לבו לכתוב ולפרסם את המאמר הרצוף בזה, 
אשר מחזה שדי יחזה, ודבריו חוצבים להבות אש לשמור את משמרת 

הקודש בעוז ובגאון, יריע אף יצריח על אויביו יתגבר.
״כל  חברת  שהצליחה  מקום  בכל  שכמעט  הורה  שהנסיון  ובאמת 
ישראל חברים", האליאנס, ליסד בתי ספר כחפצם, התרחק הנוער שלנו 

ממסורת אבות, ומשמירת התורה והמצות, וילכו אחרי ההבל ויהבלו.
בגדאד,  של  רבה  זצ״ל  אגאסי  שמעון  ר׳  הגאון  בזה  האריך  וכבר 
בספרו אמרי שמעון )עמוד רמד(, במרירות רבה ועצומה, על המוצאות 
את הנוער בבבל על ידי חינוכם בבתי הספר של האליאנס, שהכניסו 
וביחוד  הקדושה,  תורתינו  מדרכי  והרחיקום  באמונה,  ספקות  בלבם 
הסית את הבנות התמימות בבית ספריהן מדרכי הצניעות והמסורת. 

)וראה עוד במבוא הספר עמוד יב(.

ולכן יישר כחו וחילו של ידידנו הרב הראשי לג׳רבא, שעמד כחומה 
הזוממים  לאלה  כלל  להרשות  בפרץ, שלא  ולעמוד  גדר  לגדור  בצורה 
לשנות דבר מהנהגת התלמוד תורה על ידי הכנסת לימודי חול ושפה 
והנו נצב על משמרתו, כרועה עדרו  ולערב קודש בחול,  ונכריה,  זרה 
ירעה ובתבונות כפיו ינחם, שכל החינוך של ילדי ישראל יהיה על טהרת 

הקודש, לבלתי היות שם ערוב. אפריון נמטייה, ותשואות חן חן לו.
ואני פונה בזה בקריאה קדושה לראשי העדה ופרנסיה בעי"ת ג'רבא 
שליט"א,  דאתרא  המרא  הראשי  הרב  של  לימינו  להתיצב  המעטירה, 
להפר עצת הבאים לשנות מהנהגת התלמוד תורה, וכבר אמרו חז"ל על 
הפסוק ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו 
לך ימין ושמאל, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 

שהוא ימין, וכל שכן שאומרים לך על ימין ימין, ועל שמאל שמאל".

סעדון  בוגיד  הג"ר  של  החיים'  'עץ  מאמר  מתוך  נבחרים  קטעים  לפנינו 
זצוק"ל שמתאר את החרבן הנורא שנעשה בתוניס מפתיחתו של בית הספר 
האליאנס, ואת המאבק של הרבנים והתקנות שתיקנו אחר כך כנגדו ושכמותו:

לימודי שאר חכמות  לימוד תורה הלא הם  לביטול  והגורמים  "המפריעים 
עד  יוונית  חכמה  בנו  שילמד  ארור  בגמ'  אמרו  שעליה  יונית  מחכמה  החל 
לימודי שאר חכמות ושפות... רבים נשחתו בגלל חכמה יוונית בגלות יון בזמן 
בית שני. רבים המירו כבודם ויצאו לתרבות רעה וחבלו לעם ישראל שאבדו 
בני  השי"ת  לנו  עד שהקים  ליוונים  מרגלים  ידם, שהיו  על  ורבבות  אלפים 
החשמונאים כידוע. נמצא דהמשמרת לתורה שלא תשתכח מישראל הוא על 

ידי הרחקת לימודי שאר חכמות ושפות"
בהמשך מאמרו מתריע הרב וזועק כנגד דרכם הרעה של אנשי האליאנס 

והקלקול הנורא שיצא מזה לאחר זמן: 
"כשנוסד בית ספר הנז' היה תנאי כפול בין הרבנות והנהלת בית הספר 

שילמדו כל היום תורה ש"ס ופוסקים, ושעה אחת ביום שפה צרפתית ולימודי 
כך  ואחר  מחצה,  על  מחצה  עשו  מתחילה  היוצרות,  נהפכו  לאט  לאט  חול. 
נעשה כל היום חול ושעה אחת ביום לימודי קודש. ובשנת התר"ע החליטו 
מנהלי כי"ח לפטור את התלמידים כליל מלימודי קודש, והשיעור הניתן בשעה 
אחרונה ביום היה בבחינת "רשות" לאלה המוקירים עוד את הסבא והסבתא... 
ביום  חנותו  את  יהודי  בתונס  לראשונה  פתח  להווסדו,  אחדות  שנים  ותוך 

השבת"
"והא קמן הרב הראשי של תונס שחתם בזמנו והעיד על עצמו שם שגם 
הוא מסכים לדבר זה שחשבו לתיקון ולתועלת, לבסוף העידו עליו שאמר על 
עצמו "יד שחתמה על הסכמת ההיתר תקצץ" וכנז'. ורק שנים אחדות אחרי 
או  למנוע  בכוחם  היה  ולא  זה  מהלימוד  והתוצאות  הסכנות  נראו  ההסכמה 

לדחות הקלקול"
ולאחר שנוכחו לראות את התוצאות המרות פרי הביאושים של בית הספר 

פך השמן הטהור

כך התגלגלו העניינים משעה אחת של לימודי חול עד היהודי הראשון בתוניס שחילל שבת רח"ל 

פרסום 
ראשון
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מדברי מרן זיע"א על החובה 
הקדושה ללכת רק לישיבות קדושות 

וכנגד התיכוניות: 
הדברים נלקטו מתוך שיעוריו של מרן 
"מעדני  הנפלא  בספר  הובאו  אשר  זיע"א 
שליט"א  כהן  אליהו  ר'  להרה"ג  המלך" 

)באדיבות המחבר(: 

בישיבה תיכונית מה 
יצא ממנו?

"אתה רוצה שבנך יהיה תלמיד חכם, תלך 
יאצילו  תלמידי-חכמים,  שהמורים  למקום 

ישים  עליו,  מהודם 
בתלמוד  אותם 
מחיל  שילך  תורה 
כך  אחר  חיל  אל 
לישיבות  ילכו 
בבתי מדרשות, לא 
תיכונית,  ישיבות 
יצא ממנו? אם  מה 
משעבד  לא  אדם 
את כל מוחו ושכלו 
ודעתו לתורה, אינו 

ואם  אופן.  בשום  הדור  גדול  להיות  יכול 
אתה הולך מעסיק אותו בישיבה תיכונית 
מה ישאר משכלו? אבל כשכל כולו דבוק 
בתורה, אח"כ יצמח ממנו 'ויצא פרח ויצץ 

ציץ ויגמול שקדים'". 

לא ישמע לאביו!
"כיוצא בזה, ילד שסיים את חק לימודיו 
ועומד עתה בפרשת דרכים;  בבית הספר 
יש שמייעצים אותו לילך לישיבה תיכונית, 
ויש מייעצים שילך לישיבה קדושה שילמד 
תורה. והנה אביו משכיל פרופסור דוקטור 
אומר לו תלך לישיבה תיכונית, לא ישמע 
עתידו  זהו  תורה,  לתלמוד  ילך  אלא  לו! 
שילמד תורה. למרות שאביו אינו אומר לו 

שיעבור עוון, אלא מונע ממנו תורה".

לא תיכונית, לא מכונית... 
"לכן דעו, אין למעלה מישיבה קדושה! 
ולא  תיכונית  בישיבה  למדתי  לא  אני 
מכונית ולא בשום מקום... למדתי בפורת 
'בשבתך  בתורה,  עסקנו  הזמן  וכל  יוסף, 
לא  לילה  בכל  בדרך'.  ובלכתך  בביתך 
הלכנו לישון לפני אחת - שתיים, התורה 
המלך  דוד  שאמר  כמו  שלנו,  החיים  היא 
ושמחים  נהנים  היינו  שעשועי',  'תורתך 

בתורה". 

חכם של בית 
הקברות

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

של תורה".

רק תורה!
"לכן אם יבוא אדם לשאלני, בודאי אורה 
לו כדברי רבי נהוראי בסוף קידושין "מניח 
אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את 
בני אלא תורה". "אלא תורה" בלבד! לא 
נשק ולא תחמושת ולא צבא ולא מאומה, 
אנו רוצים שגדולי הדור ידעו תורת אמת 

לאמיתה". 

הנ"ל, יצאו הרבנים באזהרה חמורה לבל יהינו עוד להעיז לפתוח כאלה בתי 
ספר, וכה מוסיף וכותב הרב במאמרו:

ג'רבא( שמרו בכל  )בעירנו אי  ז"ל  נוחי נפש  "הראשונים 
יוקבע  שלא  התנגדו  תורה,  תלמוד  בתי  יתבטלו  שלא  עוז 
בעירנו אי ג'רבא בית ספר אליאנ"ס. וגם על בית ספר צרפתי 
ממשלתי לא הסכימו. מסרו עצמם על קידוש ה' להתנגד גם 
להממשלה ועשו תקנה והסכמה בגזירת נח"ש על זה... הרבנים 
שבאותו הזמן ראו את הנולד שיבואו עוד שליחי השטן כאלה 
)כמאמר הכתוב מהרסייך ומחריביך ממך יצאו( ועמדו ועשו 
תקנה בחרם שלא לקבוע בתי ספר לימודי זרים במקום, והיא 
שהועילה לרבנים אחריהם תמיד עד היום להתנגד גם כנגד 

הממשלה" 
הנסיונות  תוצאות  דוגמאות  והבאתי  זה  בענין  "הארכתי 

איזה  לאזני  נשמעו  אלה  בימים  כי  לסיבת  וזה  במקומינו,  הרבנים  ותקנות 
צלצולי בקשות והצעות לערב איזה לימודי חול בבית ספר של תורה. ונתברר 
עכשיו שצדקו בדמיונם אנשי הקהילה בשנת התשי"ב שעמדו 
והפסיקו הקשר בין חברת ג'וינ"ט כי הרגישו בלבם חשד אולי 
יבקשו עוד איזה שנוים לערב לימודי חול בקדש... וידוע כי 
כן דרכו של יצר הרע מבקש וחוזר ומבקש עד שימצא מקום 
לשים רגלו מעט והולך ומתרחב עד שמשתלט על הכל. )כנז"ל 
כל  ספק  ובלי  נ"ב(.  דף  סוכה  במסכת  ז"ל  רבותינו  מדברי 
המציע וכל הדופק וכל שכן העושה זאת דמו בראשו ונלכד 
)נידוי  נח"ש  נשיכת  שנשיכתן  הראשונים  של  החרם  ברשת 
שרף  לחישת  ולחישתן  עקרב  עקיצת  ועקיצתן  חרם שמתא( 

וכל דבריהם כגחלי אש". 
תודתנו נתונה למערכת "יתד המאיר" שהביאו בפנינו את מכתבו 
המיוחד של מרן זיע"א ומאמרו של הגר"ב סעדון זצ"ל.

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

רשכבה"ג זיע"א:

ההשקפות הנכונות: "תורה ורק 
תורה"!

"משך שנים על גבי שנים היה הולך ממקום למקום, 
ולשם... כל  מרביץ תורה לבעלי בתים, מתרוצץ לכאן 
מקום ומקום הולך, מדבר עם בעלי בתים את ההשקפות 
שיעשה  לא  תורה,  ורק  תורה  ללמוד  צריך  הנכונות, 
ישיבה חצי תיכון וחצי תורה, אין דבר כזה, או חצי צבא 
תורה  בן  שיהיה  להצליח  רוצה  אדם  אין!  תורה,  וחצי 
אמיתי, תלמיד חכם אמיתי, תלמד כל היום תורה, וכולי 
האי ואולי, ישב וילמד כל היום תורה, הוא החדיר בהם 
ברוך  אז,  היה  הנכונות,  ההשקפות  את  בתים  בבעלי 

זכה שכל הבעלי בתים את הבנים שלהם שלחו  השם, 
אותם לישיבות". 

 וכן פסק להלכה ולמעשה בילקוט יוסף הלכות כיבוד 
אב ואם )פרק ט' הלכה נז'(: "תלמוד תורה גדול מכיבוד 
אב ואם, ולכן מי שהוריו דורשים ממנו ללמוד בישיבה 
תיכונית, אין לו לשמוע בקולם, ויעדיף ללמוד בישיבה 
היום"...  שעות  כל  במשך  בתורה  בה  שעוסקים  גבוהה 
]"ובפרט שבכמה ישיבות תיכוניות התעוררו בעיות של 
שם  עוד  ועיין  נכונה"[.  שאינה  והשקפה  שמים  יראת 

באורך. 

בימים קדושים אלה ימי החנוכה, נתחזק כולנו ללכת בדרכם של החשמונאים הצדיקים אשר עמדו בפרץ בעוז ובגבורה מול היוונים והמתיוונים ודרכם הרעה, 
נשמע כולנו לקול גדולי ישראל ונלך בדרכם, נתחזק אף אנו כנגד המנסים לפרוץ פרצות בהיכלי התורה המקודשים, 

ונכריז בעוז ובגאון: מי לה' אלי!

דעת תורה נהירה וברורה ממרן רשכבה"ג פוסק הדור רבינו 
עובדיה יוסף זיע"א על החובה הקדושה לשלוח את הבנים 

 רק לישיבות קדושות ולהזהר מה"תיכוניות", 
וכן על הזהירות מלערב לימודי חול בקודש פך השמן הטהור

כך התגלגלו העניינים משעה אחת של לימודי חול עד היהודי הראשון בתוניס שחילל שבת רח"ל 

מרן עם הגר"ב סעדון
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זהירות! תרבות יון!
מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א בגילוי דעת נחרץ היוצא חוצץ 
נגד ההליכה למכללות ללימודי האקדמיה: "רבותינו גדולי ישראל זיע"א 

התנגדו באופן מוחלט ללימודים אקדמיים ואפילו במכללות חרדיות..."
תלמידות  של  דעתן  על  יעלה  לא  "ולכן  וקובע:  שליט"א  מרן  ומוסיף   
דרכה של  זו  אין  כי  בכל מסגרת שהיא,  לימודים אקדמיים  ללמוד  ללכת 

תורה"!

שומעים בקול גדולי ישראל!
אמרו חז"ל: מי שיש לו יראת שמים דבריו נשמעים, ואכן דבריו של מרן ראש הישיבה שליט"א 
שיצא  לאחר  קצר  זמן  אלה.  אסורות  ממכללות  לברוח  מהציבור  רבים  עוררו  ודבריו  פירות,  נשאו 
המכתב, פורסמו דבריה של מי שלמדה באחת המכללות הנקראות הכי "חרדיות", ובראיון עמה היא 
מספרת ומעידה על המצב הרוחני הקלוקל והנורא ששורר במקומות אלה, ועל ההתעוררות שבאה לה 

ולחברותיה בעקבות מכתבו של מרן שליט"א, שגרם להן לעזוב ולצאת ממקום פסול זה.
אשריהם ישראל שמקבלים תוכחת מוסר ומתקנים את דרכם.

העדות המחרידה:
 קטעים קצרים ממה שפורסם אז בתקשורת - הראיון עם הסטודנטית מהמכללה החרדית שמעידה מה קורה בשטח: 

פשוט פסל בהיכל ה'!

"הרבה הרבה זמן אני חושבת על זה, ואני רואה שהיו צריכים לקום 
ולצעוק את זה כבר המון המון זמן... ואני אומרת את זה מתוך נסיון, 
הכי  הכותרת  עם  השם  עם  'חרדית',  הכי  במכללה  שם  הייתי  אני 
גדולה של ה"חרדית", הייתי שם, למדתי שם, ועל הרגעים שעברתי 
ה',  לי מילים לתאר את הביזיון, פשוט פסל בהיכל  אין  שם, פשוט 

בתור אדם חרדי שבא ממקום חרדי אני אומרת את זה".

המצב הרוחני בסכנה!

וקלטתי  שם,  קורה  מה  קלטתי  אני  תקופה,  שם  הייתי  פשוט  "אני 
שאם אני נשארת שם עוד טיפה המצב הרוחני שלי בסכנה, קמתי 

ועזבתי את המקום!
שלא יספרו לי שהמצב הרוחני של מי שיושבת שם לא בסכנה".

שולחים יד בתורת משה!

"אני אתן דוגמא, ישבתי שם יום אחד, ובא מרצה שדיבר על תורה, 
הוא בא ללמד תורה, הוא פתח איזה חומש אני אפילו לא זוכרת מרוב 
ומסביר  פסוק  שהוא  איזה  שם  ומקריא  יושב  והוא  בכעס,  שהייתי 
מאד  ומאד  מתיימרת  וכזאת  לעגנית  כזאת  בצורה  רבינו  משה  את 
מזלזלת, וכאן הוא העיז להרים יד במשה רבינו! ועכשיו הוא מרצה, 
גבוה, מאד מבין, מאד  גדול, מאד  כובע מאד  והוא בא ממקום של 
שמרגישה  נמוכה,  השכלה  לה  שיש  סטונדטית  מישהי  ואני  יודע, 
לידו... כי באמת הוא המרצה ואני הסטודנטית, הוא יושב ומדבר נגד 
משה רבינו, אני שמעתי, אני הייתי שם, ואני זוכרת שהרגשתי שם 
מוזר איך אף אחת לא קמה לצעוק פה? והסטודנטיות שישבו לידי 
גם היו חרדיות, והם יושבות ומחייכות, מחייכות, אני לא ידעתי אם 
זה מתוך מבוכה או שהיה להם הרגשה לא נעימה כמוני, לא יודעת 
מאיפה זה בא, אני יכולה לדון אותם לכף זכות, כמו שאני לא קמתי 
וצעקתי, שרק לא היה להם נעים, כי בכל אופן הוא מרצה חשוב, מי 
אתה בכלל, אני הרגשתי כזה כעס, איך אתה מעיז לדבר, וככה זה 

כל שיעור..."

כפירה אינסופית...

"אנחנו מגיעות בתור סטודנטיות חרדיות ואני באה ממקום - בית של 
תורה, ולמדתי בסמינרים כל החיים השקפה טהורה וטובה, אני באה 
למקום הזה, פתאום מגיע לי שם מרצה גלוי ראש, בלי כיפה, והוא 
יושב ומלמד אותי תורה, עכשיו באופן תמים אתה שומע תורה אתה 
אומר בסדר מצוין וואו! איזה יופי, גם מכללה גם תורה, מקסים, על 
הדרך עם התואר גם תורה, מה יש עוד יותר טוב מזה, אבל כשהוא 
התחיל לדבר אני קלטתי מה התורה שלו בדיוק אומרת לי, ואז הבנתי 
יכולה לאסוף עדויות רבות  ואני לא היחידה... אני  שפה המלכודת. 
מהמון בנות שבאות ואומרות לי "יש שמה כפירה אינסופית כל היום, 

ורק אין מה לעשות".

הבנות מתדרדרות רוחנית!

שאלה: את מכירה בנות שהיו שם ונפלו רוחנית בעקבות התהליך 
הזה?

יומרני, ברור,  תשובה: "ברור! ואני אומרת לך ברור, זה נשמע מידי 
בסמינרים  שלומדות  בנות  יש  זה,  על  מדברים  וגם  ברור!  באופן 
לשם,  הולכות  כשהם  וטובות,  צדיקות  מקסימות  בנות  חרדיים, 
לא בגלל שהם רעות או לא בסדר, פשוט יש שמה משהו שמקרר 
זה, אם לא שחשבתי על הדברים  את האמבטיה, לא מרגישים את 
ואמרתי לעצמי קומי מפה לא הייתי קמה, את לא מרגישה את זה, 
זה נשמע לך בסדר, תואר תואר ותואר, מכללה חרדית, הכל טוב, מה 
ולאט לאט,  יכולה ללכת שם,  יותר טוב מזה, פשוט ברור לך שאת 
לאט לאט רואים את הבחורה באה פחות צנוע מפעם קודמת, אני 
לא יכנס לפרטים... ברור שיש כזה דבר. יש כאלה שנפלו שולל ויש 
כאלה שקמו ועזבו כמוני, היינו כמה שקמנו ועזבנו הרגשנו שזה לא 

מתאים לנו המקום הזה". 

הורים שימו לב!

ואני חושבת שזו הבעיה הציבורית של  ההורים לא כל כך מבינים, 
כולם, אני לא חושבת שההורים יודעים באמת מה קורה במכללות, אני 
חושבת שרוב ההורים לא יודעים בכלל מה זה, במיוחד כששומעים 

"מכללה חרדית".

לב מי לא יחרד ועין מי לא תדמע לשמע דברים נוראיים אלו. נתחזק כולנו לשמוע בקול גדולי התורה, נעזוב את 
תרבות יון הקלוקלת, ונזכה שיקויים בנו הפסוק אין פרץ ואין יוצאת צווחה ברחובותינו.
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לא שוויון בנטל אלא שוויון ההפקרות!!!
דבריו הברורים של הגאון הגדול רבי עמנואל טולידאנו שליט"א, מראשי ישיבת שארית 

יוסף, במסיבת חנוכה תשע"ד בהיכל הישיבה הקדושה
הדברים מתפרסמים כאן בהסכמת הרב שליט"א

ניתן לשמוע את השיחה במלואה בקול הלשון במספר: 036171111. שלוחה: 1-7-20-9-80

לישיבות  מתנכלים  השלטון  ראשי  בימינו 
ורצים לקחת את הבחורים לצבא בשביל מה הם 
רוצים? שויון בנטל? לא שויון בנטל אלא שויון 
רוצים,  הם  זה  כמוהם  מופקר  להיות  ההפקרות 
הצבא זה מקום שמתקלקלים שמה, בחור שילך 
אחרי  אותו  תכיר  לא  חודשים  שלושה  לצבא 
שלושה חודשים מה יעשה הבן ולא יחטא אפילו 
בסדר,  לא  הצניעות  ללכת,  היום  קשה  ברחוב 

קשה מאוד, וכ"ש בצבא.
וז"ל:  כך  בשיחה  פעם  אמר  זצ"ל  שך  הגרא"מ  ורבי  שמורי  לדעת  צריך 
"רבותי תדעו שאסור ללכת לצבא וצריך למסור הנפש על זה. כל אבא צריך 
לשמור ולהשגיח על ילדיו כי איסור גמור לשלוח את בניו לצבא. תפרסמו 
בשמי ובשם כולם, שאסור לשלוח הילדים לצבא ואין להרשות להם לקחת. אין 

לי כח לדבר יותר. תפרסמו בשמי בכל מקום וצריכים לצאת במחאה".
 במקום אחר הוא אומר "אם יהיה זמן ותהיה גזירה על עולם התורה מרים 
אני את ידי ואומר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני אני לא אשכח את ארץ 
ישראל אבל אנו נעזוב את הארץ ונלך לחו"ל כל בני התורה לא ישכחו את 

ארץ ישראל אבל כולם ילכו לגלות ולא תשכח תורה מעם ישראל", הם צריכים 
להבין שאין זה משחק ילדים התורה היא חיינו והם כאילו רוצים לשחוט אותנו 
בחור שנלקח לצבא הוא צריך למסור את נפשו שלא ללכת מה יעשו? יגייסו 
אותך או שישימו אותך בכלא, צריך כל בחור להיות מוכן שישימו אותו בכלא, 
תדע לך שזה גזירת שמד. הם לא מעוניינים ולא צריכים בחורי ישיבה בצבא 
הם צריכים רק כדי לחלן אותם כדי לעשות אותם חילוניים, ועל זה כל בחור 
בא לו המצווה של מסירות נפש. החפץ חיים תמיד היה אומר שהוא מתפלל 
לזה שהוא יזכה למסור את נפשו על קדושת שמו.... צריך להיות מוכן למות 
על קידוש ה' וללכת לצבא זה כמו להמיר דתו, לא ביום אחד אבל במשך כמה 
חודשים אתה יורד לגמרי מהפסים, וגם מרן החזון איש אמר, שאפילו להתקרר 
בעבודת ה' זה יהרג ואל יעבור. וגם מרן הגרי"ז מבריסק לא היה רוצה לחתום 
על גיוס בנות כי הוא אמר שבשבילו אין הבדל בין גיוס בנים לגיוס בנות וגם 
גיוס בנים זה ביהרג ואל יעבור. הם רוצים להעביר על דתנו, מה הם צריכים 
הרי יש להם עודף, הם לא צריכים את הבני תורה הם לא מעוניינים בשויון 
בנטל הם מעוניינים בשויון ההפקרות שכולם יהיו מופקרים ואנו לא ניתן להם, 

הגענו בתקופה כזאת כדי לעמוד כנגדם.... לא לתת להם להרוס את הדת. 
יעזור ה' שלא יאונה לכם כל רע אבל צריך להיות מוכנים..

בתקופה האחרונה נערך כינוס הסברה גדול בעיר 
נתיבות, לאחר שנודע על הצורך הנחוץ לקיים בעיר 
פעילות הסברה כנגד סכנות הצבא והשירות הלאומי. 
יש לציין שכנס זה תוכנן כבר לפני חודשים ארוכים, 
המשמשים  מסוימים  אנשים  ולבושתנו  לצערנו  אך 
כנראה כמשת"פים של הצבא פעלו רבות כדי למנוע 
נדחה  כך  ובעקבות  הכינוס,  את  לקיים  מאיתנו 
הכינוס במשך זמן רב. לאחר מאבק ממושך ופעילות 
רבה של אברכי ה'איגוד', התקיים לבסוף הכינוס בו 
נשאו דברים גדולי הרבנים שליט"א, לשמחת הציבור 
ולשמוע  בכינוס  להשתתף  בהמוניו  שבא  הקדוש 
דברי אלוקים חיים. )ראה סקירה נפרדת בגליון זה(.

יקרים מפעילי האיגוד בעיר  לאברכים 
מנסים  שונים  גורמים  כי  נודע,  עמנואל 
ה"שירות  חרפת  את  לעיר  להכניס 
כל  ע"י  בתוקף  נאסר  אשר  הלאומי", 
שליט"א.  הישיבות  וראשי  ישראל  גדולי 
האיגוד  מטעם  שיצאה  מיוחדת  במודעה 
והופצה בכל רחבי העיר, פורסם המכתב 
הישיבות  ראשי  מאת  דעת"  "גילוי 
שירות  לעשות  האיסור  בדבר  שליט"א 
לאומי, ואכן הדברים פעלו את פעולתם, 
הציבור  בקרב  גדולה  להתעוררות  וגרמו 
הקדוש, אשר חלקו לא היה מודע מספיק 
ידיהם  את  משכו  רבים  הענין.  לחומר 
וחזרו מכוונתם ללכת למסגרת אסורה זו. 
שוב נוכחנו לראות את החשיבות העצומה 
דעתם  לפרסום  שיש  המרובה  והתועלת 
אשריהם  ישראל.  גדולי  של  ודבריהם 

ישראל ששומעים בקול גדולי התורה!

למרן  השלישי  השנה  יום  לקראת 
זיע"א יצא  יוסף  רשכבה"ג רבינו עובדיה 
בגיליון  ממזרח'  'זעקה  החודשי  הגליון 
בו  מרן",  של  "בדרכו  ומיוחד-  מורחב 
מרן,  של  במשנתו  נרחבת  סקירה  הובאה 
עדויות וראיונות יחודיים על פעילותו של 
הקדושות,  הישיבות  וביסוס  לחיזוק  מרן 
הצבא.  סכנות  כנגד  הנחרץ  מאבקו  ועל 
רבה  בהתלהבות  התקבל  המיוחד  הגיליון 
וגרם לחיזוק והתעוררות גדולה בקרב כל 
שדרות הציבור, וניכר שהדברים פעלו את 
שזכותו  יה"ר  רבות.  והשפיעו  פעולתם 
זיע"א תגן בעדנו ובעד כל בית  של מרן 

ישראל, אמן. 

מעשרות  לאיגוד  שהגיעו  רבות  פניות  לאחר 
דיחוי  לתת  מהם  נמנע  אשר  כוללים,  של  רבות 
השרירותית  הדרישה  בעקבות  צעירים,  לאברכים 
שבכל כולל יהיו מינימום של עשרה אברכים דרושי 
דיחוי מתחת לגיל 24, דרישה כמעט בלתי אפשרית 
ובערי  קטנים  בישובים  ובפרט  מהכוללים,  ברבים 
ממושכת,  משפטית  התייעצות  לאחר  הפריפריה. 
הענין,  חשיבות  לגודל  הכבדות,  העלויות  ולמרות 

יצאנו בס"ד למאבק משפטי מיוחד בעניין.

יתכן  "לא   : מבהירים  ה'איגוד'  וראשי  רבני 
תמנע  הגיונית  ולא  שרירותית  שבירוקרטיה 
חלילה ממאן דהו להמשיך בלימודו. לא ננוח ולא 
נשקוט עד אשר יוכל כל אברך ובחור לשקוד על 

תלמודו באין מפריע!" 
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מדור חדש!
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כנס חיזוק מרכזי בנתיבות
פניות רבות הגיעו לאחרונה למשרדי "איגוד בני התורה הספרדים" 
מאזור הדרום, על כן שהצבא מנסה שוב ושוב לפרוץ פרצות במבצרי 
בת יהודה וללכוד ברשתו את בחורי ישראל היקרים המסולאים בפז, 
והכל למען המטרה הנלוזה "למלאות את יעדי הגיוס" היל"ת. בעקבות 

כך התקיים כנס חיזוק מרכזי באולמי 
'בית בוכריס' שבעיר נתיבות, כאשר 
שמלאו  העיר  מתושבי  גדול  ציבור 
את האולם האזינו בקשב רב לדברי 
אלוקים חיים ודעת התורה הצרופה 
בחומרת עזיבת אורח החיים התורני, 
בדמות  נשברים,  בורות  לחצוב 
ההצטרפות ל"שרות הצבאי והלאומי 
כלשון  ישובון".  לא  באיה  כל  אשר 

רבותינו זצוק"ל ושיבדלחט"א. 
דברים  נישאו  הגדול  בכינוס 
ברורים ביותר בדבר חובת עמידתינו 
כחומה בצורה בשעה קשה וגורלית זו, 

ע"י הגאון הגדול רבי יעקב שיכנזי שליט"א מו"צ העדה"ח הספרדית, 
והגאון הגדול רבי אהרן ירחי שליט"א רבה של שכונת מקור ברוך, 
שבצעד מיוחד הטריחו עצמם מעיה"ק ירושלים ע"מ לחזק את תושבי 

הדרום שיחי'.
כמו כן נשאו דברים הרה"ג ר' יורם כהן שליט"א מו"צ ואב"ד ק"ק 
נתיבות אשר דיבר בלבת אש קודש, והרה"ג ר' בן ציון קצב שליט"א 

ראש כולל מגן ישראל.
בנוסף השתתפו במעמד מורי הוראה, ראשי כוללים ורבנים רבים 
נוספים וביניהם הרבנים הגאונים: הרב דוד אקלר שליט"א דיין ומו"צ, 
הרב שלמה בוארון  אזורי מרחבים,  רב  הרב חיים בוקובזה שליט"א 

שליט"א דיין וראש כולל אברכים, הרב יניב דהן שליט"א ראש בית 
הוראה נחלת דוד, הרב יואל חברוני שליט"א ראש בית הוראה נחלת 
יוסף, הרב ראובן חלא שליט"א ראש כולל בישיבת הנגב, הרב אברהם 

חשאי שליט"א דיין ומו"צ, ורבנים רבים נוספים.
מאוחרת  בשעה  ננעל  המעמד 
שמים,  מלכות  עול  קבלת  לאחר 
אחד  ביקש  מכן  לאחר  מיד  כאשר 
הדיבור  רשות  את  המשתתפים 
על  מצמררת  אישית  בעדות  וסיפר 
לשירותי  ונפל  שכמעט  יקר  בחור 
הצבא בעקבות לחץ אדיר שהפעילו 
דברי  כדי  תוך  השלטונות  עליו 
שקר וכזב שכביכול חתם על ביטול 
סיפר  כן  כמו  ישיבה.  כבן  מעמדו 
ע"י  איומים  עבר  עצמו  הוא  שאף 
הצבא ועמד בהם בגבורה, כאשר זה 
"אך  המיוחל  הפטור  את  קיבל  עתה 
אני מודיע כי לא אלך לצבא לא בגלל הפטור, אלא מפני שהדבר 
של  הסוערות  כפיים  מחיאות  לקול  הכריז  התוה"ק"  דרך  את  נוגד 

הקהל הנרגש.
הרוח  רוממות  תוך  לילה מאוחרת  הקדוש התפזר בשעת  הציבור 
ונחישות לעמוד כחומה בצורה מול כל פיתויי ואיומי הצבא ומשת"פיו.

דברי הרבנים הגאונים שליט"א יובאו אי"ה בגליונות הבאים.
ניתן לשמוע את הדרשות מכנס החיזוק בנתיבות במוקד הטלפוני 

של האיגוד בשלוחה 5.

קריאה נרגשת
בעקבות הוצאת הגליונות החודשיים 'זעקה ממזרח', ופעילויות רבות נוספות 
שנעשות כל העת במסירות נפש להצלת נשמות מגזירת הגיוס, הצטברו 
בתקופה האחרונה חובות בסכומי עתק המוטלים על כתפי הנהלת האיגוד.

הגרעון הכספי גורם לצערנו הרב למניעת פעולות חשובות ונחוצות ביותר 
להצלת נפשות ממש, ומכאן אנו פונים בקריאה נרגשת לכל קוראי הגליון 

ולכל התומכים בפעילות האיגוד:

אנא! עזרו לנו לעמוד בהוצאות הרבות 
והיו שותפים בהצלת נפשות!

לתרומות חייגו כעת לאיגוד בני התורה הספרדים 
למאבק בגזירת השמד: 02-6507494 שלוחה 6


