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שמעתי  שבועות  מספר 
המזרחי,  ממנהיגי  מאחד 
הוא  המצב  כיום  כי 
ללכת  שמוכרחים  כזה 
כפי  מדבריו,  שעלה  הרעיון  וויתורים.  לפשרות 
מוכרחים  בשריפה  למשל,  הוא  תפסתי,  שאני 
בעניננו  הוא  וכן  להציל,  שניתן  כמה  להציל 
מסוימים,  תורה  דיני  על  לוותר  מוכרחים  שאנו 
עיקר  זהו  הנראה  וכפי  השאר,  את  להציל  כדי 
ללכת  מוכרחים  המזרחי,  משיטת  העיקרים 
לפשרות וויתורים. אבל, רבותי, אנו יודעים כי יש 
בכוחו של אדם לוותר רק על מה ששייך לו. אבל 
ברגע שהוא רוצה לוותר על מה ששייך לזולתו או 
לעשות פשרה על חשבון השני, כי אז מוכרחים 
לקבל הרשאה, כי שלא מדעתו של אדם ושלא 
מלבד  פשרה,  עבורו  לעשות  אפשר  אי  מרצונו 
תורתנו אינה  אבל  קטן.  ליתום  אפוטרופוס 
בבחינת יתום ח"ו, כי נותן התורה ית"ש חי וקיים 

לעולם, על כן אין אנו אפוטרופסים על התורה, 
עבדי ה' אנחנו כולנו, ואין אנו בעה"ב על שום 
בשמה,  פשרות  לעשות  אנו  מבקשים  אם  דבר. 
לטובתה,  באמת  היא  כוונתנו  כל  אם  אפילו 
מוכרחים אנו קודם לדעת את דעת התורה, אם 
היא מרשה לנו לעשות זאת, ואזי אפשר שתאמר 
טלו   -( אחיזרי  ושדיה  טיבותיכו  שקולו  לנו 
טובתכם והטילוה על הקוצים( - מילים כדרבנות 
רבות  לפני  זצ"ל  וסרמן  הגר"א  מרן  כתב  אלו 

בשנים ב'מכתב גלוי לרבני המזרחי'. 
האחרונות,  השנים  ושמונה  שישים  במשך 
כנגד  ולתורתו  לד'  הנאמנה  היהדות  נאבקת 
מבקשי נפשה ודורשי רעתה העומדים בראשות 
תורה  לעקור  ידם  על  הוקמה  אשר  המדינה, 
אנשי  כנגדה  עמדו  עתה,  ועד  מאז  מישראל. 
תנועת המזרחי, כאשר לעיתים עברו הם במפורש 
הסברים  כל  ללא  הקדושה  תורתנו  דעת  על 
מעשיהם  את  שתירצו  ופעמים  והתנצלויות, 

"לפני

בשעה שהיהדות הנאמנה לד' ולתורתו נאבקה על 
נפשה בעת הגזירה על בנות ישראל, עמדו ראשי 
ונציגי המזרחי מנגד ותמכו בחוק שירות לאומי, 
תוך שהם מצננים ומקררים את המאבק הנחוש 
נגד הגזירה הנוראה • יריעה נרחבת אודות מעללי 
אנשי "הדת והחיים" אשר הרימו יד בתורת משה 
ופגעו בליבה של היהדות החרדית, בשילוב סקירת 
המאבק הנחוש אשר ממנו יצאו יראי ד' וחושבי 
שמו כשידם על העליונה • על מה התבטא מרן 
ה'חזון איש' כי זו גזירה "הקורעת כל לב" • כיצד 
ביקש מרן הרב מבריסק לנהוג במחאתו ברה"ר 
• אודות מי כתב רבה של ירושלים כי הם "פונים 
לרבנים באיומים ובפטומי מילי שהרבנים לא יעמדו 
למחות על גזירה זו" • מתי והיכן נערכו ההפגנות 
הראשונות כנגד גזירת גיוס הבנות ושירות לאומי 
• מי התבטא אודות חוק שירות לאומי כי הוא הרע 
במיעוטו ודרכו יש להציל את קדשי ישראל ומי 
פסק כי "שירות לאומי אינה גזירה" • היכן נערכה 
האסיפה הראשונה אודות גזירת גיוס בנות • באיזה 
עיתון נכתב אודות "הפגנת החרדים הקיצוניים", 
כחסרי  המפגינים  את  "מוקיעים  הכל  כי  בציון 
אחריות וכמזיקים" • ומה היו  השיקולים שעמדו 
בפני הרה"ר בהחלטתה שנציגי המזרחי לא יפרשו 

מהקואליציה
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במעטה של החובה לערוך פשרות וויתורים 
בכדי להציל את קדשי הדת. 

התגלתה  בה  הנודעות  הפרשות  אחת 
לעין כל קלקולה של עיסת המזרחי, אירעה 
השמד  גזירת  כנגד  הכביר  המאבק  בשנות 
יריעה  לפנינו  לאומי.  ושירות  בנות  לגיוס 
נרחבת אודות מעללי נציגי המזרחי באותם 
ימים, בשילוב סקירה תמציתית לתולדותיו 
היהדות  יצאה  ממנו  זה,  נחוש  מאבק  של 

הנאמנה כשידה על העליונה.

אפילו בשבת!

אותה  המדינה,  קום  שנות  אלו  היו 
בית  את  להדיח  כדי  העול  פורקי  יסדו 
ושמירת  התורה  מקיום  מאמונתו,  ישראל 
אם  הדת,  על  ההעברה  נסיונות  מצוותיה. 
נוספים  ובצורות  ארצה  העולים  במעברות 
ואם באמצעות חקיקת חוקים כנגד כל דבר 
שריח יהדות נודף ממנו, נתקלו בהתנגדותם 

הנחרצת של ציבור יראי ד' וחושבי שמו.
הנוראה  הגזירה  ובאה  שהתרגשה  עד 
"הקורעת כל לב", כלשונו של מרן ה'חזון 
איש' זצ"ל - לגיוס בנות ישראל לצבא, דבר 
שמנוגד היה לאמות המידה של כל מדינה 
מתוקנת ולא היה נהוג בשום צבא שבעולם, 
עם  תיכף  לאומי.  שירות  בגזירת  והמשכה 
גדולי  פסקו  אלו  מזימות שמד  שני  היוודע 
ב"יהרג  דינם  כי  פסקם  את  ומאוריו  הדור 
ואל יעבור!" ובה בעת נפתחה לה מערכה 
כבירה אשר נמשכה על פני כמה שנים בהם 
השמיעה היהדות הנאמנה לד' ולתורתו את 
קול זעקתה וחרדתה מפני הגזירות הקשות, 
כשהיא משמיעה באוזני ראשי השלטון את 
אשר אמר דניאל לנבוכדנצר: "אם לעבודת 

אלילים - את וכלבא שוין".   
הגזירה  של  חומרתה  את  לבטא  בכדי 
הדור  מאורי  של  בעיניהם  שנשתקפה  כפי 
זצ"ל, נצטט פיסקה מספר 'פאר הדור' חלק 
ה' בפרק העוסק בתיאור מלחמתו של מרן 
ה'חזון איש' זצוק"ל בגזרת שמד זו: "היה 
להכריח  שנועד  במדינה  הראשון  החוק  זה 
עכשיו  עד  אם  להשתנות.  הדתיים  את 
נקבעו  אנטי-תורתיים,  חוקים  הוחקו  רק 
ודפוסי  צביון  ונתגבשו  ציבוריים  הסדרים 
חיים לעקירת המסורה היהודית בקרב חלק 
גדול מן האוכלוסיה, אבל מי שנשאר איתן 
עצמו  ושמר  לתורה  ובדביקותו  באמונתו 
מהשפעות הרחוב, לא היה אנוס הוא וזרעו 
לפרוק חלילה עול מלכות שמים, הרי כעת 
באו לכפות על שומרי תורה כפיה מזעזעת 
מלוא  על  נכריות,  לידיים  בנותיהן  שיסגירו 
באין  זו  הסגרה  של  הנמהרות  התוצאות 

מנוס". 
על הנחיצות והחשיבות אותם ראו גדולי 
ישראל זצ"ל בפעולותיהם למנוע את גזרת 
השמד, ניתן ללמוד מהמעשה שאירע במרן 
הגרא"ז מלצר זצ"ל אשר צעד בשעת ערב 
מחברי  אחד  של  לביתו  חשיכה  עם  שבת 
גזרת  בענין  לו השפעה  היתה  הרה"ר אשר 
השרות לאומי לבנות. יהודי ממכריו שפגשו 
בדרכו, הביע את פליאתו בפניו על העת בה 
הוא מתעסק בביטול הגזירה. מרן רבי איסר 
זלמן זצ"ל השיבו קצרות: "אפילו בשבת! 

אפילו אם יצטרכו לחלל שבת!"...
עתה נפנה לתיאור השתלשלות המערכה 
גדולי  ורבנן  מרנן  ניהלו  אותה  הכבירה 
ישראל זצ"ל למניעת הגזירה, מחד ועמידתם 
מנגד של נציגי ואנשי תנועת המזרחי אשר 
שירות  גזירת  למימוש  כוחם  בכל  פעלו 
לאומי הנוראה, תוך שימוש בטענות שונות 
במיעוטו"  "הרע  הינו  זה  חוק  כי  ומשונות 
אל מול גזירת גיוס הבנות מאידך, בשילוב 

הפרשה  התנהלות  על  תמציתית  סקירה 
במישור הפוליטי על פי התפתחותה בסדר 

כרונולוגי.

"זהו אצלן נטילת נשמה"

הקמת  שקודם  בימים  תש"ח,  בשנת 
המדינה, הגיעו נציגי 'אגודת ישראל' להסדר 
עם ראשי השלטון כי כל בת דתית שמחזיקה 
בידה תעודה מטעם מפלגה אשר מאשרת את 
דתיותה, פטורה היא מחובת הגיוס ל"שירות 

העם", כפי שכונתה אז ההתארגנות לצבא. 
פרצו  כאשר  קצר,  זמן  לאחר  אולם, 
הקרבות העזים בין היהודים לערבים, הפרו 
לעיתים  והחלו  ההסכמים  את  הצבא  ראשי 

לקחת בנות בכפיה לשם גיוסם לצבא.
ראשית  אודות  ידועה  שאיננה  עובדה 
העסקת  כנגד  בעצרת  נשמעה  המאבק, 
החינוך  במוסדות  לאומי  שירות  בנות 
שהתקיימה בתשרי תשס"ו, מפיו של גאב"ד 
מנדלסון  מנדל  מנחם  רבי  הגאון  קוממיות 
ראשית  השתלשלות  על  התיאור  את  זצ"ל. 
יוסף  רבי  הגדול  הגאון  לו  שח  המערכה, 
דב סאלאוייצ'יק זצ"ל, בנו של מרן הגרי"ז 
זיע"א, כדברים הללו: "במוצאי תשעה באב 
הופיע  לפני ההבדלה,  נדחה,  תש"ח שהיה 
בבהילות הרה"ח רבי מאיר שצ'רנסקי זצ"ל 
מנהל סמינר 'בית יעקב' בת"א בדירת מגוריי 
בשעתו בת"א, בבית חמי הגאון רבי יצחק 
שקיבל  מכתב  על  וסיפר  זצ"ל  ווינשטיין 
הזמנית  הממשלה  כי  באב  תשעה  בערב 
עומדת מחר להעלות לדיון חוק לגיוס בנות 
וכן כי הרב יצחק מאיר לוין עומד להשתתף 
בישיבה זו. עוד קודם ההבדלה כשעדיין לא 
נעלתי את נעליי, נסעתי למרן ה'חזון איש' 
בפניו את הדברים,  לבני ברק להביא  זצ"ל 
תש"ח,  אב  מנחם  י"א   - למחרת  מיד  ואכן 

לרי"מ  אחת  אגרות  שני  איש'  ה'חזון  כתב 
לוין והשניה למנהיג המזרחי, משה שפירא".
כאמור, למחרת היום הריץ מרן ה'חזון 
בכנסת  ישראל'  'אגודת  ליו"ר  אגרת  איש' 
הרב יצחק מאיר לוין, בו הוא הביע את כאבו 
"הריני  בכפיה:  הגיוס  מהפעלת  וחששו 
מוכרח לפנות אל כבודו הפעם, בדבר הנוגע 
ללב ישורון, כידוע, רב מכאובנו לראות את 
רבת העזובה בקרבנו. היתה לנו לשלל, בנות 
הטהרה  זיו  עלי  האמונים  הצנועות  ישראל 
והקדושה, גם זולתנו חדרו למצפוננו והבינו 
את הרגש הדתי אשר בלב ההורים ובנותיהן 
יחד, והכירו שאין כאן המקום לשמש בכפיה 
נגד קשר של קיימא גוף הישראלי עם נפשו. 
ואנו  הדבר,  נתערער  האחרונים  ובימים 
ולהוציא  עלינו  להתנפל  איומים  שומעים 
ובאגרופים  באלימות  אמותם  מחיק  הבנות 
ודמעת העשוקים כנחל, פן ח"ו יפגעו בבבת 
לרעות  להוציאן  היקרות  בבנותיהן  עינם 
בשדות אחרות ולעזוב שלחן אביהם בעודן 
לחגור  הטהור,  לבו  אל  פונה  הריני  באיבן. 
שאת כח שלא ליתן שום אפשרות של כפיה 
על הצעירות נגד מצפון שלהן, אשר הוא יקר 
להן ולהוריהן מן החיים עצמם. וזהו אצלן 
נטילת נשמה - לגזול מהן את אופי הנעימות 
את  עיניהן  במו  לראות  והקדושה,  הטהרה 
סביבותיהן.  מכל  ראש  וקלות  ההוללות 
וזכות הרבים יעמוד לו להצליח בזה. כנפש 

הכותב בשברון לב ומצפה לישועה".

"יהרג ואל יעבור"

כאמור,  שיגר,  אותו  הנוסף  במכתב 
למנהיג הפועל המזרחי משה שפירא, טבע 
פסק  את  לראשונה  זצ"ל  איש'  ה'חזון  מרן 
ועד  החוק  של  בעצמותו  שנקשר  ההלכה 
היום הזה הוא נזכר בחרדת קודש: "רגשת 
נפשי מורה ובאה שהוא ענין של יהרג ואל 

יעבור, ואולי גם מנקודת הלכה כן".
וכך נכתב במכתב: "בהיות שאי אפשר 
קוראים  שאחרים  זה,  עם  להשלים  לי  היה 
לרגלי  ואשר  'עובדא',  'מציאות',  אותו 
רוח,  לשקט  צריך  אני  הבריאות  שמירת 
נעלם  וכאילו  מכל,  ידי  למשוך  הוכרחתי 
ממני כל המתרחש בסביבותנו ולקיים חבי 
תחת  לדבר,  אני  מוכרח  להנוכח  אך  וגו', 
לחשות. וזה על אודות הבנות ביחס לכפיה. 
 - השוטף  זרם  למרות   - עדיין  יש  כי  ידוע 
בנות צנועות תחת תרבות הורים, שהן זרע 
משעשעות  האבות  הרקיע.  כזוהר  קודש, 
הצפיעות  על  הטהרה  מזיו  נועם  שעשועי 
הפגיעה  בחטא.  וריח  טעם  להן  אין  אשר 
בבנותיהן וכפיה בכל אופן שיהיה הם, לפי 
המצב הנוכחי, מגינת לב האבות והבנות יחד 
שאין דוגמתה מצד אחד, ומסכנת באמת את 
המחונכות  של  והקדוש  הטהור  האופי  כל 
נפשי  רגשת  לפליטה.  נשארו  היקרות אשר 
מורה ובאה, שהוא ענין של יהרג ואל יעבור, 
ואולי גם מנקודת הלכה כן. ולכן אני פונה 
היקרים שיחיו, אשר  ולהחברים  לכ׳ שיחי׳ 
לקיים את ההסכם שלא  בזה  בידם לעשות 
בקיבוץ  סידורם  הצנועות.  בהבנות  לנגוע 
שיש  אחרי  השאלה,  פתרון  נותן  אין  דתי, 
לנו אלה השמחים על אותם הדברים שהם 
ואורבים על פתח חודו של  לנו שוד ושבר 
ומחכה  לב  בשברון  הכותב  וכידוע.  מחט, 

לישועה". 

מרנן הגרא"ז מלצר, הגרצ"פ פראנק והגר"מ קרליץ יחד עם הרב מנחם 
פרוש בדרכם לראש הממשלה להעמידו על חומרת גזירת גיוס בנות 
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'אגודת  ראשי  הגיעו  שמים,  בחסדי 
ישראל' להסכמה עם רה"מ דאז בן גוריון, כי 
כל בת המצוידת בתעודה על דתיותה, תפטר 

בשירות צבאי.
בקיץ תש"ט  חלפה.  לא  אלא שהסכנה 
שירות  'חוק  הצעת  הכנסת  בפני  הוגשה 
כי  לקבוע  הממשלה  ביקשה  בו  בטחון', 
חובת הגיוס חלה גם על נשים. הדבר עורר 
את חמתם של נציגי 'אגודת ישראל', אשר 
בשליחות גדולי הדור זצ"ל פעלו בנחישות 
כלל,  לדיון  מלבוא  זו  הצעה  את  למנוע 
באמרם כי הבנות ואבותיהם יפרו את החוק 
ולא יהססו לישב בכלא ולהענש קשות בשל 

סירובם.
בתקיפות,  העמדה  שהובעה  לאחר 
השלטון  ראשי  בין  ארוכים  דיונים  נערכו 
וחברי הכנסת בניסוח החוק, עד אשר בסופו 
"אשה  ולפיו:  בחוק  תיקון  הוכנס  דבר  של 
שהצהירה כי מטעמים של מצפון או טעמים 
מלשרת  אותה  מונעים  דתית  שבהכרה 
מחובת  פטורה  תהיה  הבטחון,  בשרות 
שרות הבטחון". תיקון זה נתפס בעיני נציגי 
הציבור כרע במיעוטו, בעקבות שרצונם של 
גדולי הדור היה כי חובת הגיוס לנשים תורד 
כליל מסדר היום ולאו דווקא בצורת 'פטור' 
אותו תקבל בת אשר תעיד על היותה דתית 
החרדי  הציבור  נציגי  מצפון.  מטעמי  או 
והדתי הודיעו בעת קבלת החוק, כי ימשיכו 
במאבקם עד לביטול סופי של חובת הגיוס 
רי"מ  הסעד  שר  הודיע  אפוא,  כך  לנשים. 
לוין בנאומו בפני מליאת הכנסת כי "תיקון 
עקרונית,  שהיא  הבעיה,  את  פותר  אינו  זה 
לביטול  תביעתנו  בתוקפה  נשארת  ועדיין 

גיוס החובה לנשים בכללו". 
בתארו לימים את השתלשלות המערכה 
שח הגרמ"מ מנדלסון זצ"ל כי "סכנת הכפיה 
ראות  אחרי  להחלש,  החלה  בנות  לגיוס 
השלטון את ההתנגדות החריפה והפעולות 
גיוס בנות לצבא.  נגד  אפילו מחוגי הרה"ר 
אמנם החוק נתקבל, אולם לאחר המאבקים 
המצהירות  אותן  את  פטרו  הציבוריים, 

מטעמי דת או מצפון שאינן מתגייסות". 
היו  כי  התברר  קצר  זמן  שתוך  אלא 
כאלו שבחרו שלא להשתמש בצו הפטור... 
תשרי  בכ"ז  הכנסת  מליאת  בפני  בנאומו 
תש"י, הודיע בן גוריון כי "שמחתי לשמוע 
קיבל החלטה שחברותיו  שהפועל המזרחי 
משירות  להפטר  בזכות  תשתמשנה  לא 

הבטחון"...

גזירה חדשה: שירות 
לאומי

המתוקן,  הסעיף  שנקבע  לאחר  גם 
המשיכו ראשי המדינה לרקום מזימות קשות 

לפגוע בטהרתן של בנות ישראל.
אדר  בחודש  ומחצה,  כשנה  כעבור 
בעקבות  ממשלתי  משבר  פרץ  תשי"א,  א' 
שערוריית העברתם על הדת בכפיה של ילדי 
או  ובמעברות,  במחנות  החדשים  העולים 
אז ראה בן גוריון את שעת הכושר ליישומה 
כולן.  ישראל  בנות  על  כוללת  גזירה  של 
תיקון  הצעת  על  הוא  הכריז  בזק  במהלך 
לחוק שירות הבטחון כי גם נשים אשר יעלה 
להפטר  ובכך  הנה  דתיות  כי  להוכיח  בידם 
משירות צבאי, מכל מקום תחויבנה "למלא 
הלאומיים  השירותים  אחד  שנתיים  במשך 

לחינוך  לעליה,  לבטחון,  צורך  בהם  שיש 
ולבריאות, לא כאזרח העובד בצבא ומקבל 
עבודה  בתנאי  אלא  אזרחית,  משכורת 

ומשכורת של חיילי חובה".
הגזרה  ששמע  זיע"א  ישראל  גדולי 
בחרדה  נזעקו  לאזניהם,  הגיעה  החדשה 
כי אף ה'שירות לאומי' אסור  והורו  גדולה 
בפועל,  לצבא  בנות  כגיוס  וכל,  מכל  הוא 
ודינו ב'יהרג ועל יעבור'. מה עוד שבהכרת 
המציאות הבינו, כי ראשי השלטון מכוונים 
את  ביודעם  אך  לצבא,  לגיוס  בעצם 
ההתנגדות החריפה לכך אצל שלומי אמוני 
ישראל, הינם מציעים "חלופה" בתור שירות 
על  תתקבל  כן  שזו  תקווה  מתוך  לאומי, 
היעד  עד להשגת  ותיצור את הפתח  הדעת 

בגיוס הבנות לצבא, רח"ל.
היה  זיע"א  ישראל  גדולי  שאצל  בעוד 
השירות  של  דינו  כי  ופשוט  ברור  הדבר 
בקרב  שגם  הרי  בנות,  כגיוס  הוא  לאומי 
על  עמדו  שלא  רבים  היו  החרדי  הציבור 
כוונת דעתם של מרנן ורבנן זצ"ל וסברו כי 
אדרבה, השירות הלאומי הוא "פתרון" טוב 
על  הבינו  לא  ומשכך  בנות'  'גיוס  לגזירת 
מה חרדתם של ארזי הלבנון, אדירי התורה 

ומדוע נזעקו.  
וכך מספר הרב שלמה לורנץ ז"ל בספרו 
יכול  "אני  התורה':  גדולי  של  'במחיצתם 
הפרק,  על  עלתה  שהשאלה  שבעת  להעיד 
ראו  שלא  מחננו,  מקרב  רבים  יהודים  היו 
נגדה  להלחם  שצריך  חמורה  גזירה  בחוק 
לאומי  בשירות  ראו  וטובים  רבים  כך.  כל 
בנות  גיוס  לבעיית  רצון  משביע  פתרון 
לצבא, שאת חומרתה הרגישו והבינו כל אב 
ואם בישראל... לא רק בעלי-בתים פשוטים 
על  שעלה  בזמן  זה.  מחשבה  להלך  נתפסו 
השתתפתי  לאומי,  השירות  נושא  הפרק 
אחד  ישראל'.  'אגודת  הנהלת  של  בישיבה 
דגולה  אישיות  ישראל',  'אגודת  מראשי 
רשות  את  נטל  מרבים,  שמים  ירא  שהיה 
הדיבור ונאם בהתלהבות בזכות הרעיון של 

שירות לאומי... לדעתו זה הפתרון האידיאלי 
לבעיית גיוס הבנות. בצורה זו תהיה אפשרות 
להראות קבל עם ועדה, שהיהדות החרדית 
הציבורית,  חובתה  ממילוי  משתמטת  אינה 
כאשר ניתן לקיים את הדבר בצורה כשרה... 
שלחתי לו פתק בו הודעתי לו כי מרן זצ"ל 
שכיון  במקום  בו  הודיע  ואז  לענין  מתנגד 
שנודע לו שה'חזון איש' מתנגד, דעתו בטלה 

ומבוטלת".      
"בימי  כי  בספרו  לורנץ  הרב  שח  עוד 
הקדיש  לאומי,  שירות  חוק  נגד  המערכה 
כדי  ומרצו  מזמנו  הרבה  איש'  ה'חזון  מרן 
ולהשפיע  האיסור  בחומרת  רבנים  לשכנע 
בעיצומם  במאבקו.  עמו  שיזדהו  עליהם 
של ימים אלו, נכנסתי לרבינו ושאלתי: וכי 
והשיב  לחשוש?  צריך  מאנ״ש  מרבנים  גם 
לי: אני חושש וחושש. אני מכיר היטב את 
המציאות של הרבנים בימינו, ואני יודע שיש 

לי ממה לחשוש!"... 

שירות לאומי כגיוס בנות 
- יהרג ואל יעבור!

יחד עם זאת, לא בנקל נפסקה ההלכה 
אלא  לאומי,  על שירות  יעבור"  ואל  "יהרג 
ימים  באותם  ומתינות.  הדעת  יישוב  מתוך 
השתתפו  בה  היסטורית  אסיפה  התקיימה 
חברי  עם  יחד  התורה  גדולי  מועצת  חברי 
על  נוספים.  ורבנים  החרדית  העדה  בד"ץ 
הבוערת  הסוגיה  עלתה  הדיונים  שולחן 
של שירות לאומי מה דינה, כאשר כל אחד 
מגדולי התורה הביע את דעתו. לפתע, כאשר 
יתכן  כי  בדברים  פתח  מהמשתתפים  אחד 
שיש להסכים לאיזו פשרה, קם מרן גאב"ד 
טשעבין זצ"ל ממקומו וקרא בנחישות: "אם 
יש בכלל מה לדבר בענין, אני קם והולך"... 
זצ"ל,  סרנא  הגר"י  מרן  זאת  כששמע 
רגליו  על  הוא  נעמד  חברון,  ישיבת  ראש 
באמרו: "יושב איתנו הרשב"א של דורינו, 

במרן  ננעצו  הכל  עיני  הוא!"...  שיכריע 
הרב מטשעבין זצ"ל שאמר בענוותנותו כי 
הלכות קידוש ד' לא נשנו אצלו כדת, מאחר 
זצ"ל  נחום'  ה'חזון  בעל  אחיו  עם  שלמד 
אלו.  מהלכות  לבד  הרמב"ם,  דברי  כל  את 
ממקומו,  מטשעבין  הרב  מרן  קם  לפיכך, 
נטל רמב"ם ספר המדע ונכנס לחדר צדדי, 
יסודי  מהלכות  ה'  פרק  בלימוד  פתח  שם 
ד'. לאחר כחצי שעה  דיני קידוש   - התורה 
ושב  יצא מהחדר  ולימוד מעמיק,  עיון  של 
לאסיפת הרבנים כשהוא מכריז שמנוי וגמור 
עמו ש"בת ישראל לא תהיה נתונה למרות 
זרה שרוצה להעבירה על דת ויש למסור את 
הנפש", וכך אף נתקבלה ההחלטה באסיפה.
לערוך  ישראל  גדולי  החלו  בבד,  בד 
עצרות ופעולות מחאה רבים ובהם התריעו 
היתר  כשבין  הנוראה,  הגזירה  חומרת  על 
משה'  'זכרון  הכנסת  בבית  עצרת  נערכה 
מרן  מחאה  דברי  נשאו  שם  בירושלים 
הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל ומרן הגאון 
רבי זלמן סורוצקין זצ"ל. כמו כן התקיימה 
מרן  בראשות  גוריון,  בן  עם  רבנים  פגישת 
הגרא"ז מלצר זצ"ל, בו הם הביעו את חרדת 

היהדות הנאמנה לנוכח גזירת השמד. 

הימנעות נציגי המזרחי 
בהצבעה

החרדית,  היהדות  מחאת  למרות  אולם 
הקשיח בן גוריון את ליבו והחליט להעביר 
לשירות  הבנות  גיוס  אודות  ההצעה  את 
לאומי להצבעה בממשלה. ואכן, ביום כ"ז 
במליאת  ההצעה  עברה  תשי"א  א'  אדר 

הכנסת בקריאה ראשונה.
החוק  כנגד  האחידה  החזית  אף  על 
הדתית  היהדות  חוגי  מכל  היתה  שמצופה 
אותם  בעיתוני  מעלעול  כאחד,  והחרדית 
כלשהם  דתיים  נציגים  כי  למדים  אנו  ימים 
בלבד מאותה הצבעה,  בהימנעות  הסתפקו 

מבלי שהביעו את התנגדותם בפועל.
'אגודת  בבטאון  נכתב  ימים  באותם 
החרדי  "הציבור  כך:  'הקול',  ישראל' 
למיקוחים  ענין  אינה  חייו  שמסורת  זה 
ואין  לו  היא  חיים  תורת  אלא  מפלגתיים 
לו חיים בלעדיה, הוא לגמרי שקט לגזירה 
בליבו  עובר  אינו  פחד  של  צל  ושום  זו 
שמא תקבל הגזירה הזו של שמד זה תוקף 
דבטלה  עבידא  שמד  גזירת  כי  במציאות, 
וגוזריה בטלים ודבר ד' ומצוותו לא תופר. 
 - חוקים  העבירו  תקנות  ותקנו  עצות  עוצו 
הכל יופר, בנות ישראל הן ואבותיהן יבטלו 
ישאו  סבל  וכל  יתמלאו  הכלא  בתי  אותה. 
ישראל  שם  בוזי  ורק  מורם,  ובראש  בגאון 
הם יעשו קלון, בנסותם להוריד את כבודה 
של בת ישראל, שקטים אנחנו ורק חטאים 

יפחדו בציון".
למחרת היום, צוטטו הדברים הנחרצים 
תחת  'חרות'  עיתון  של  היומי  במאמרו 
מחלוקת  נשים  גיוס  בעניני  'גם  הכותרת 
הדברים  ציטוט  כשבסיום  הדתית',  בחזית 
הובעה פליאה רבתי על התנהלותם התמוהה 
של נציגי המזרחי בשאלת ההצבעה על גיוס 
שמוסרים  וכפי  כדרבנות  "דברים  בנות: 
נחלקו הדעות בשאלה זו, שעבורה מוכנות 
ואפילו  כלא  לבתי  ללכת  ישראל  בנות 
הדתיים  הנציגים  שני  בין  מורם,  בראש 
הצביע  אחד  דתי  שר  הממשלה.  שבתוך 

דעת מרן הרב מבריסק זצ"ל אודות גזירת שירות לאומי
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שירות  חוק  לתיקון   - הנ"ל  ההחלטה  נגד 
 - הבטחון המחייב צעירות דתיות להתגייס 
בודאי  מלהצביע.  נמנע  האחר  הדתי  והשר 
דמי.  כהודאה  שתיקה  כי  הזה  לשר  ידוע 
לכן מתפלא אני על הנציגים הדתיים שלנו, 
האפוטרופוסים  כביכול  להיות  המתיימרים 
פנימה'  מלך  בת  'כבודה  על  והשומרים 
כעל בבת עינם, דווקא בשאלה זו הם הראו 
את דרכם המיקוחית, אפילו בדברים שלפי 

דעתם הם עומדים ברומו של עולם"...
חוץ  בועדת  לדיון  עברה  החוק  הצעת 
ובטחון, אך מחמת התקרבות מועד הבחירות 
לכנסת השניה, לא הספיק בן גוריון להביאו 

בפני הכנסת לאישורו הסופי.
תמוז  בכ"ז  הבחירות שהתקיימו  לאחר 
למפלגות  שוב  גוריון  בן  נזקק  תשי"א, 
קואליציה  להקים  בכדי  והחרדיות  הדתיות 
שעה  לפי  לגנוז  הוא  נאלץ  ומשכך  יציבה, 
לשירות  בנות  לגיוס  החמורה  תכניתו  את 
לאומי, כשהוא מתחייב בפני הרי"מ לוין כי 
אחת.  שנה  למשך  יידחה  זה  בנושא  הדיון 
נכנסו  והחרדיות  הדתיות  המפלגות  ואכן, 

לקואליציה על סמך הבטחה זו.

המשבר הקואליציוני

אולם למרות ההבטחות שנתן בן גוריון, 
שינויים  חלו  תשי"ב  שנת  שבמשך  הרי 
שתואר  וכפי  הבנות,  גיוס  בענין  מפליגים 
לפני  שהופיעה  לכנסיה'  'מכנסיה  בחוברת 
כינוסה של הכנסיה הגדולה הרביעית בתמוז 
תשי"ד: "במשך השנה, תשי"ב, חלה הרעה 
בשטח  הממשלתי...  הרוב  ביחס  ניכרת 
מגמה  נתבלטה  לאומי  ושירות  הבנות  גיוס 
לגיוס  השחרור  את  בכלל  לבטל  בממשלה 
מטעמי מצפון והשחרור מטעמי דת, על כל 
בת דתית להוכיח זאת ולא להצהיר על כך. 
לשם כך, הוצע לסדר ועדות שבפניהן תוכיח 
מקרים  בעד  למנוע  בכדי  דתיותה,  על  בת 
שבלתי- החוק  על  והערמה  רמאות  של 
שחרור  של  באמתלא  תשתמשנה  דתיות 
'דתית',  של  ההגדרה  בנידון  דת.  מטעמי 
חילוקי  נתעוררו  והרכבה,  הועדה  סמכות 
ועדות  הרכיבה  הממשלה  חמורים.  דעות 
חקירה בעלות רוב בלתי דתי. החקירות, כפי 
שנתברר מרוב התלונות, הפכו לפרוצדורה 
משפטית מעיקה ולפעמים גם מעליבה, וגם 
ההגדרה של 'דתית' נפרשה כפי ראות עיניה 
לאומי  גם הבעיה של שירות  הועדה...  של 
שום  תחול  לא  כי  נתברר  מאוד,  הוחמרה 
לקיום  השנה  תום  עם  בענין  נוספת  דחיה 
וגמור  מנוי  וכי  המצומצמת  הקואליציה 
לפועל  להוציא  גוריון,  בן  מר  רה"מ,  עם 
המוחלטת  ההתנגדות  למרות  השרות,  את 
המצב  ובגולה.  בארץ  הדתית  היהדות  של 
הסעירו  שהגיעו  התלונות  והחמיר.  הלך 
הענינים  כי  ספק  ללא  התברר  הרוחות.  את 

מתקדמים לקראת משבר וקרע".   
התקיימה  תשי"ב  אב  במנחם  כ'  ביום 
של  בביתו  התורה  גדולי  מועצת  ישיבת 
מרן  זצ"ל, בהשתתפות  מלצר  הגרא"ז  מרן 
הגר"ז סורוצקין זצ"ל, מרן הגר"י אברמסקי 
זצ"ל והגר"מ קרליץ זצ"ל, ושם הודיע מרן 
הגרא"ז זצ"ל בשמו ובשם מרן הרב מבריסק 
זצ"ל לנציגי 'אגודת ישראל' ופא"י כי אם לא 
"אין  בנות  גיוס  בענין  דרישותיהם  יתמלאו 

לשום נציג דתי להשאר בממשלה". 

נציגי  חתמו  מכן,  לאחר  כשבוע  ואכן, 
ופא"י על מסמך בו העלו על הכתב  אגו"י 
ושירות  בנות  גיוס  בענין  דרישותיהם  את 
לאומי, כשהם מציינים כי "קבלת דרישותינו 
אלה על ידי הממשלה הינה תנאי להמשכת 
תתקבלנה  לא  הן  ואם  בה,  השתתפותנו 
כפלו  המסמך  כשבסיום  אותה",  נעזוב   -
הישיבה  להמשך  זה  תנאי  את  בשנית 

בקואליציה. 
אף לאחר כתיבת המסמך על ידי נציגי 
הציבור, המשיכו גדולי התורה זצ"ל לעמוד 
זעקת  עלתה  הגולה  מן  ואף  המשמר,  על 
אלול  בא'  אפוא,  כך  הנאמנה.  היהדות 
תשי"ב התכנסה ישיבת מועצת גדולי התורה 
בארה"ב בראשות מרן הגר"א קוטלר זצ"ל, 
הגר"י  מרן  זצ"ל,  פינשטיין  הגר"מ  מרן 
וכ"ק  זצ"ל  יפה'ן  הגר"א  זצ"ל,  קמינצקי 
ומאמשינוב  האדמורי"ם מבויאן, מאוז'רוב 
של  ישיבתם  המשך  בשאלת  לדון  זצ"ל 
הנציגים החרדים והדתיים בקואליציה. את 
שנתקבל  במברק  הם  שלחו  החלטותיהם 
"באסיפת  נאמר:  ובו  באלול  ב'  ביום 
פי  על  יצא  אתמול  שהתקיימה  מועצגה"ת 
פסק דין תורתנו הקדושה, לעמוד בכל תוקף 
שלא יסכימו לשום ויתור גיוס בנות... ושלא 
בענינים  וויתורים  פשרות  לשום  יסכימו 
האלו. ואם ח"ו לא תצליחו מחויבים אתם 

לצאת מן הממשלה ומן הקואליציה".
הוחלט  מספר  שבועות  כעבור  ואכן, 
את  לעזוב  ופא"י  אגו"י  סיעות  על  כי 
תשי"ג  השנה  ראש  ובערב  הקואליציה, 

הגישו הם התפטרותם מהממשלה.

"עץ מכם אל יכנס בי ואין 
אחד מכם ניזוק"

פרישתם  מאז  ספורים  שבועות  כעבור 
מהקואליציה,  ופא"י  ישראל'  'אגודת  של 
התברר למפרע על סמך מה המשיך בן גוריון 
לקדם את גזרת גיוס הבנות ושירות לאומי, 

על אף הבטחותיו.
הכנסת  מליאת  בפני  שנשא  בנאום 
כך:  ראה"מ  הודיע  תשי"ג  מרחשון  בט"ו 
"כשנוסדה הממשלה הזאת לפני שנה הוסכם 
בינינו ובין הפועל המזרחי והמזרחי שבנות 
לצבא(  )לא  לאומי  לשרות  יגויסו  דתיות 

כעבור שנה מיום הקמת הממשלה"...
נאבקה  הנאמנה  היהדות  בעוד  אכן, 
בגזירת  חרמה  מלחמת  הכריזה  נפשה,  על 
ואל  ב'יהרג  דינה  כי  ופסקה  לאומי  שירות 
יעבור', עמדו להם נציגי המזרחי ורקמו יחד 

דתיות  בנות  ולפיה  הסכמה  גוריון  בן  עם 
מכינון  שנה  בחלוף  לאומי,  לשירות  יגויסו 
הממשלה, אותה שנה עליה הבטיח רה"מ כי 

לא ידון בדבר מעין זה...      
ירושלים  של  רבה  כך  אודות  כתב  וכה 
הגרצ"פ פראנק זצ"ל: "לא עלה על הדעת 
חובת  להטיל  בתוכנו  יבוא  השטן  שגם 
גיוס על בנות ישראל דבר שלא היה כזאת 
הארצות  גויי  גם  אשר  מעולם,  בישראל 
בממלכות תבל עדיין לא פרצו גדרי הצניעות 
באופן גס כזה להרחיק בנות ישראל בזרוע 
וכלות  רואות  עיניהם  אשר  הוריהם,  מבית 
וזה מקרוב  והמסורה,  לחנכם ברוח התורה 
יצא מאת הממשלה כעין ויתור באמרם שאין 
לוקחין אותם לגיוס צבא ממש אלא שיקחו 
אותם לשרות לאומי, היינו לשדות משרדים 
ובקיבוצים, ובאמת אין זה אלא סמיות עינים, 
כדי שיהיה נוחים להתפתות ששרות לאומי 
לא רע כל-כך. ורבנים שהם ממפלגה איזה 
הם  עליהם  המפלגה  ולחץ  ופחד  שהיא, 
ניטל  ונעשו משותקים כאילו  כובשים פנים 
והמפלגה  שבלשונם,  המדבר  רוב  מהם 
פונים  הם  אחד  מצד  מחנות,  לשתי  נחלקה 
לרבנים באיומים ובפטומי מילי שהרבנים לא 
יעמדו למחות על גזירה זו, ושוב מעמידים 
פנים של תמימות כלפי הקהל התמים שהם 
אינם יודעים לשמוע רק מה שהרבנים שלהם 
אומרים להם וחסים הם על כבוד התורה של 
גיוס  אוסרים  שאינם  דווקא  שלהם  הרבנים 
נשים של שרות לאומי, וכל זה בשעה שהם 
שלא  כגיגית  הר  רבניהם  על  כופים  עצמם 

יאסרו גיוס נשים".
הגרצ"פ  ממשיך  הלב",  יכאב  "וכמה 
פראנק זצ"ל במסתו הנוקבת, "ודמוע תדמע 
כל עין רואה את האמת הברור, שאילו זכינו 
לראות שהחרדים לדבר ד׳ ולתורתו מאוחדים 
בלב אחד להציל מה שאפשר להציל לכבוד 
שהיה  בדבר  ספק  אין  הקדושה,  תורתנו 
מתקיים בנו ״לא ינוח שבט הרשע על גודל 
היו  לא  המסואבות  ידים  ובעלי  הצדיקים״ 
לתורת  הצורר  כצר  לעמוד  פנים  מעיזים 
ישראל, אבל עכשיו שלא זכינו, וכל מפלגה 
וכל תנועה, וכל איש לבצעו פונה, הנה רקב 
ומכרסם  אוכל  והפירוד  והשנאה  הקנאה 
בנו מכל צד, והזרים לרוח התודה שוחקים 
להרוס  ומתגברים  והולכים  משבתנו  על 
חוגרת  והחודר.  מישראל,  תודה  ולעקור 
בידים  שנמסרו  ד׳  עם  על  מתאבלת  שק 
לא נאמנות. ועל סוג רבנים אלה שהזכרתי 
שמרכיבים ראשם ונותנים חרב ביד שונאינו 
הקדוש  כל  את  גאוה  ברגל  לרמוס  מנדינו 
רבה  המדרש  מאמר  עליהם  אני  קורא  לנו, 

)בראשית( וז״ל 'כיון שנברא הברזל התחילו 
האילנות מרתתין, אמר להם מה לכם מרתתין 
עץ מכם אל יכנס בי ואין אחד מכם ניזוק', 
ויורדים  נוקבים  האלה  הקדושים  והדברים 
עד התהום, וכן הדבר בעינינו שאלמלא ידע 
בדעה  מאוחדים  שכולנו  הממשלה  ראש 
אחת שזהו גזרת שמד, ממש אין ספק שהיה 
עם  להצלת  לב  מנהמת  הקורא  לקול  נכנע 
ישראל ותורתו, ומעט מן האמת דוחה הרבה 
מן השקר, וכפי שיש לי ידיעה ממקור נאמן 
לאוזן  נמסר מפה  פנימי שלראש הממשלה 
הדתית שידע שהם  החזית  מאיזה חלק של 
מפני  משפטיו  ועל  עליו  לצעוק  מוכרחים 
והדברים  שלהם.  בסביבה  שנמצאים  הלחץ 
ומי  נמצאים  אנחנו  אנה  בעדם  מדברים 
נציגים  בתור  שעומדים  טובות  הבעלי  הם 
בעדנו ואיזה תקוות יש לנו לקוות משלוחים 

האלה".

פסק ההלכה

אגו"י  נציגי  של  פרישתם  עם  בבד  בד 
היהודי  העולם  נרעש  מהקואליציה,  ופא"י 
פסק  של  בכתב  מפרסומו  ימים  באותם 
ורבנן  מרנן  של  החד-משמעי  ההלכה 
הגרא"ז מלצר זצ"ל, הגרז"ר בענגיס זצ"ל, 
פראנק  והגרצ"פ  זצ"ל  טשעבין  גאב"ד 
גילינו  וכבר  "היות  כך:  כתבו  בו  זצ"ל, 
דעתנו דעת תורה בנוגע לגיוס הבנות אשר 
היא אביזרייהו של אחת משלושת העבירות 
יעבור",  ואל  "יהרג  הוא  שהדין  הידועות 
חוק  לחוקק  עומדים  והשלטונות  ובהיות 
לחייב בכח הזרוע את בנות ישראל להתייצב 
שלא  אזרחי  לאומי  לשרות  ולהתגייס 
במסגרת הצבא, על כן אנו מגלים דעתנו כי 
תוקף פסק הדין האוסר גיוס נשים חל גם על 
שרות לאומי אזרחי בכל חומרתו. ואנו פונים 
אל כל בנות ישראל ואנו מחייבים אתכן בכח 
להיות  נפשכן  על  ולעמוד  להקהל  תורה"ק 
בניה  ושבעה  כחנה  ישראל  לכלל  למופת 
לקלון  שנשבו  וילדות  ילדים  מאות  וארבע 
והשליכו עצמן לים ולהתנגד בכל האמצעים 
נגד החוטפים אשר קמו עליכן ואתן מצוות 
להעדיף ולהיות כלואות בבתי הסוהר ולקבל 

עליכן עוני וייסורים ולקדש שמו ית"ש".
חתימתם  בעקבות  אירע  מסעיר  מאורע 
של גדולי הדור על כרוז זה, אשר במהלכו 
על  זצ"ל  גרוסמן  ישראל  רבי  הגאון  נעצר 
ידי השלטונות, אך לא נאריך בפרטי מקרה 
במוסף  בעיתוננו,  בעבר  כבר  שסוקרו  זה 

'בדמייך חיי' שהופיע אשתקד. 

המרד של מפלגת 
הפשרנות 

בכדי לממש את מחשבות האוון וזממם 
המרושע, פעלו ראשי השלטון לגרום פירוד 
בין שומרי התורה שהיו מאוגדים במלחמת 
ששכנעו  בכך  השמד,  גזירת  כנגד  המצוה 
את נציגי הציבור ממפלגת פא"י, עוד קודם 
איננה  הגזירה  כי  מהקואליציה,  לפרישה 
"כצעקתה" ומוכנים הם להסכים כי קבוצת 
לאומי,  בשרות  שתחויבנה  הדתיות  הבנות 
לא ישהו במסגרת צבאית, לא ילבשו מדים 
במקביל,  ומשונות.  שונות  "הטבות"  ועוד 
ביקשו לצנן את מחאת היהדות בארה"ב בכך 

הכרוז על ביטול מלאכה בשעת ההפגנה בירושלים
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באמריקה  הציבור  ראשי  לפניית  שבמענה 
אודות  הנמרצת  מחאתם  את  הביעו  אשר 
הגזירה הנוראה, השיב בן גוריון כי האוירה 
הבנות  דופי,  ללא  הינה  הצבא  במחנות 
מתנהגות בצניעות ואין מקום לחשוש מפני 
ראיה  הביא  אף  לדבריו  מוסרית...  פירצה 

מכך שאפילו בתו מגויסת לצבא...
הידיעות על מסע השכנוע שערכו נציגי 
רה"מ עם נציגי מפלגת פא"י, עוררו זעם רב 
ולתורתו,  לד'  הנאמנה  היהדות  בני  בקרב 
מבריסק':  'הרב  בספר  הדבר  מתואר  וכך 
"בערמומיותו, הצליח רה"מ בן גוריון לגרום 
לפירוד החבילה בין שומרי התורה, ולערוך 
הסכם סודי בינו לבין נציגי פא"י, לפיו ישובו 
הללו לקואליציה תמורת 'הקלות' ו'ויתורים' 
זו,  עובדה  לאומי.  לשירות  החוק  בנוסח 
- על  הכתה את היהדות החרדית בתדהמה 
לגדולי  פא"י  נציגי  של  האמונים  הפרת 
התורה ולציבור בוחריהם והתנתקותם מקרב 
של  נפשה  ציפור  שהוא  בדבר  ד'  עם  קהל 

היהדות".
התקיימו  פא"י  חברי  עם  הפגישות 
מספר פעמים, ובמהלכן הציע שר הבטחון 
שישארו  פא"י  לנציגי  לבון,  פנחס  דאז, 
בקואליציה לבדם ללא 'אגודת ישראל', וזאת 
בהמשך,  ו'הטבות'.  'ויתורים'  כמה  תמורת 
נציגי  החלו  הבשילו,  לא  המגעים  כאשר 
פא"י להאיץ בנציגי 'אגודת ישראל' לפרוש 
רבי  שיער  לכך,  הסיבה  את  מהקואליציה. 
מחודש  לוין  לרי"מ  במכתבו  שנפלד  משה 
אב תשי"ב כי מטרת נציגי פא"י היא לפרוש 
ישראל'  'אגודת  את  להשאיר  מהממשלה, 
לבדם  שוב  להכנס  ואז  לקואליציה  מחוץ 
'ויתורים'  הצגת  תוך  קצרה,  תקופה  בתוך 
"לאחר  הציבור:  לעיני  בנות  גיוס  בגזירת 
להשיג  פא"י  תצליח  נפש,  עד  מים  שיגיעו 
אצל בן גוריון 'הנחה' רבת ערך - כל הבנות 
הדתיות תשלחנה לקיבוצים דתיים בלבד, כל 
ובראש  לרווחה  ינשמו  המיואשים  ההורים 
מורם, מלווה רחשי תודה של הציבור, תכנס 

פא"י לממשלה בכח הישג זה"...   
ואכן, זמן מה לאחר פרישת נציגי אגו"י 
חדרים  בחדרי  כי  נודע  מהממשלה,  ופא"י 
פא"י  של  חזרתה  על  הסכם  כבר  נחתם 
שסוכמו  ה"הטבות"  תמורת  לממשלה, 
לכך  התוודע  כאשר  הבטחון.  לשר  בינם 
מרן ה'חזון איש' זצ"ל הורה נחרצות לנציג 
גם  וכך  לאלתר,  ההסכם  את  לבטל  הסיעה 

אף הורתה להם מועצת גדולי התורה.
אלא שדבריהם לא נשמעו. באחד הימים 
התכנסה הנהלת הסיעה, ולאחר דיון בנושא 
כאשר מיעוט מהמשתתפים דורש לקיים את 
הוראת גדולי התורה ומאידך רובם דורשים 
כדעת  הדבר  הוכרע  לממשלה,  להכנס 
הרוב ופורסם לכל, דבר ההסכם בין מפא"י 
קרליץ  הגר"מ  פרסם  היום  באותו  לפא"י. 
פא"י  של  רבה  היה  ימים  שבאותם  זצ"ל 
כל  אין  אלו  "להחלטות  כי  חריפה  מחאה 
תוקף ואני מבטל אותן מיסודן. אין החלטות 
אף  הזאת  התנועה  חברי  את  מחייבות  אלו 

במשהו". 
איש'  ה'חזון  מרן  כתב  ימים  באותם 
זצ"ל את מכתבו הנודע אודות אנשי "הדת 
והחיים", אשר אמונים על "השיטה לעשות 
באיסור  הוראה  שנים,  לחלקים  התורה  את 
והיתר חלק אחד והוראה בשוק החיים חלק 
שני", ובו נזף בנציג פא"י כי "הנך משתתף 
להוציא את הגזירה, והנך בכוחך מכריע את 

העשוקים,  דמעת  על  כפים  במחי  הגזירה 
כגדולי  עמודי ההוראה  יראי שמים באמת, 

הדור ומוריו".
פא"י  אנשי  של  קלונם  דבר  של  בסופו 

לא  תכניתם  ומאידך  מחד,  ברבים  נתגלה 
הרכיב  לביני  ביני  כאשר  הפועל  אל  יצאה 
בן גוריון ממשלה חדשה בלעדיהם וכסאות 
הנזק  "אולם  והלאה.  מהם  נותרו  השלטון 

נכתב  הסכמתם",  בעצם  שנעשה  למאבק 
בספר 'הרב מבריסק' "היה כבר בלתי-הפיך, 
שכן בכך חיזקו את הרושם המוטעה, שכבר 
ענין,  בעלי  ידי  על  בציבור  אחיזה  לו  קנה 
כאילו ואין כאן שאלה של דת והלכה, ואין 

זו אלא 'קנאות' ו'קיצוניות' גרידא"... 

בן גוריון: שירות לאומי 
אינה גזירה

חודש  דראש  ב'  שני,  יום  של  בבוקרו 
במעונו  גוריון  בן  הופיע  תשי"ג,  מרחשוון 
של מרן החזו"א זצוק"ל. בין הדברים הביע 
מרן ה'חזון איש' את עמדת היהדות הנאמנה 
ביחס לגזרת גיוס הבנות, באמרו: "הרובים 
התורה  גדולי  שאין  עוד  כל  יעילים  שלכם 
רגע  באותו  אך  יעבור',  ואל  'יהרג  פוסקים 
האיומים  לכל  ערך  אין  כך,  פוסקים  שהם 

שלכם!"
בימים שלאחר הפגישה, כאשר הוברר 
לכל כי בן גוריון על דעתו עומד ומנוי וגמור 
עמו להוציא אל הפועל את גזרת גיוס הבנות 
איש'  ה'חזון  מרן  לו  שיגר  לאומי,  לשרות 
את  יקיים  שלא  שוב  בו  הפציר  בה  אגרת 

הגזירה הנוראה.
מכתב  גוריון  בן  שלח  לאגרת,  במענה 
שירות  של  ענינו  כל  כי  הבהיר  בו  תשובה 
של  סירובן  בעקבות  כפשרה  הוא  לאומי 
בנות ישראל להתגייס, תוך שהוא מוסיף כי 

חוק שירות לאומי אינו מוגדר כ'גזירה'...
וכך נכתב במכתבו אשר ניכרת בו היטב 
דעתם של החוגים הפשרניים אשר לא פסלו 
את גיוס הבנות לצבא ולשירות לאומי: "צר 
רצונך.  לעשות  יכול  שאיני  מאוד  מאוד  לי 
בענין גיוס הבנות יש בעיה מצפונית כפולה: 
החרדים( שמצפונם  כל  )לא  חרדי  אגף  יש 
נפגע על ידי הגיוס, ויש חלק גדול בישראל 
שמצפונם נפגע על ידי חוסר הגיוס... צר לי 
מאד שאתה מגדיר גיוס בנות לשירות לאומי 
אינו  בארצו  ישראל  עם  של  חוק  כ'גזירה', 
יגויסו  לא  דתיות  שבנות  התיקון  'גזירה'. 
לא לצבא ולא לשירות צבאי אלא לשירות 
לאומי, בא מתוך התחשבות עם רגשותיהם 
בת  צבאי של  הסבורים שבשירות  אלו  של 
כי  אף  במצפון,  או  בדת  פגיעה  יש  ישראל 
שירות  המחייבים  דתיים  יהודים  הרבה  יש 
צבאי של בנות, ובנות דתיות כשרות משרתות 
בצבא. אבל אנו רוצים להתחשב עם רגשות 
לתקן  רוצים  אנו  כך  ומשום  מיעוט,  של 
שבנות דתיות שלא ירצו לשרת בצבא, יעשו 
שירות לאומי בתנאים שימנעו כל חשש של 

פגיעה בצניעות או במצפון".   

מאבקם הנחרץ של גדולי 
ישראל

של  לבו  ואטימות  התעקשותו  לנוכח 
בן גוריון, פתחו גדולי ישראל זצ"ל בסדרת 
זעקתה של היהדות  פעולות להשמעת קול 
הנאמנה, במאבק על ציפור נפשה ואמונתה.  
זצ"ל  כך אפוא, החל מרן ה'חזון איש' 
להפעיל את כל כובד משקלו על אותם קלי 
דעת אשר ביקשו להתיר את השירות הלאומי 
בספר  הדבר  מתואר  וכך  שונות,  בתואנות 
ה'חזון  הפנה  ואילך  "מכאן  הדור':  'פאר 
איש' את מרכז הכובד של פעולותיו לעבר 

הדיווח בעיתונות על השר שפירא מהמפד"ל שמגנה את עמדת אגודת ישראל על 
מלחמתה בגיוס בנות ומודיע כי חוק שירות לאומי הינו "הרע במיעוטו"

הדיווח בעיתונות הכללית יום למחרת ההפגנה האדירה בירושלים: 
"חרדים מקבלים עול מלכות שמים ופורקים עול מלכות ישראל"...
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רבנים ועסקנים אלה, בנסותו להבטיח שלא 
יחבלו במערכה. כן המריץ את עסקני הציבור 
החרדי, עם כל הסרים למשמעתו, לקיים עצת 
חז"ל 'צאו והפגינו'. ימים ולילות שקד לטכס 
עצות ותכסיסים והיה מעתיר בתפילות כלפי 
ואת  שמיא להעביר את רעת מפירי הברית 
מחשבתם. חברי הועדה הציבורית לביטול 
גזירת שרות לאומי היו משכימים ומעריבים 
לפתחו ולא עושים בלעדיו דבר קטן כגדול. 
צבא של אברכים, תלמידי חכמים מובהקים, 
ישלחם.  אשר  לכל  כמצותו  לפעול  התגייס 
יזם  הוא השתדל למצות כל דרך אפשרית, 
וניצח סדרה של פעולות לעורר דעת הקהל 
בארץ ובעולם נגד הניסיון להפעיל כפיה על 
הבנות הדתיות. הורה לעכב קריאת התורה 
חומרת  על  הציבור  את  ולהעמיד  בשבתות 
עיר  של  ברחובה  עצרות  לקרוא  המצב, 

לתפילה ולמחאה". 
מרן הרב מבריסק זצוק"ל יצא אף הוא 
שונות,  בפעולות  המערכה  בחזית  לעמוד 
יהדות  את  והפעיל  פעל  היתר  כשבין 
ולהביע  המצוה  למלחמת  להתגייס  העולם 
בסדרת  זו.  לגזירה  החריפה  ההתנגדות  את 
'ילקוט  בספר  שנדפסו  בנושא  מכתבים 
הדברים  מובאים  הגרי"ז'  ממרן  מכתבים 
"עשו  בארה"ב:  לרבנים  בטלגרמה  ששלח 
כל מה שביכולתכם להעביר את רוע הגזרה 
כי אנחנו פה חסרי אונים לפעול דבר. החלצו 
כמו  המצב".  להציל  מועד  בעוד  בזריזות 
מרן  כתב  זצ"ל  סילבר  להגר"א  במכתב  כן 
ולהתרשל  לחשות  עת  "לא  זצ"ל:  הגרי"ז 
בזה, חייבין אתם לעשות כל מה שבכוחכם 
בזריזות יתירה למחות בעד הגזרה הנוראה 
הזאת שסופה כליון וחרפה שלא תמחה ויפה 
שעה אחת קודם כי מי יודע מה ילד יום".    

לבד מזאת, אף לנציגי הציבור פנה מרן 
הרב מבריסק והתרה בהם לעמוד על המשמר 
ללא שום שינוי, וכך כתב בטלגרמה להרי"מ 
לוין: "נא להלחם בכל עוז בענין גיוס הבנות 
באיזה  ופשרות  ויתורים  שום  בלי  הדתיות, 
מחיר  בכל  זה  על  ללחום  נא  שהוא,  אופן 

שהוא". 
נערכה  תשי"ג  בכסלו  כ'  שני  ביום 
בירושלים ישיבת מועצת גדולי התורה, בה 
חומרתה,  כל  על  הנוראה  הגזירה  נידונה 
וכן הצטרפות סיעת פא"י לממשלה בניגוד 
שפרסמה  בהודעה  התורה.  גדולי  לדעת 
"בישיבת  כך:  נכתב  מועצגה"ת  מזכירות 
ב'  ביום  שהתקיימה  התורה  גדולי  מועצת 
ירושלים  באב"ד  במלון  תשי"ג  בכסלו  כ' 
רבי  מרן  הישיש  הגאון  נכחו  שבה  עיה"ק, 
איסר זלמן מלצר שליט"א, האדמו"ר מגור 
דובער  רבי  הגאונים  הרבנים  שליט"א, 
רבי  פינקל,  יהודה  אליעזר  רבי  וידענפלד, 
יחזקאל סרנא, רבי דוד שפרבר, רבי שבתי 
זלמן סורוצקין,  יגל, רבי מאיר קרליץ, רבי 
רבי יוסף אדלר שליט"א ובתור אורח נכבד 
הנשיאות  חבר  שליט"א  מבויאן  האדמו"ר 
של אגו"י ומועצגה"ת בארה"ב, הוחלט פה 
אחד ששרות לאומי של בנות ישראל באיזו 
מסגרת שהיא ואפילו שלא במסגרת הצבא 
האמורים להעביר במדינה, אסורה בהחלט 
על פי דין ישראל וכפי שכבר הורו בזה גדולי 

הדור שליט"א".    
פעלו  המערכה,  ימי  ובהמשך  במקביל 
את  למנוע  שונות  בדרכים  הדור  גדולי 
העברת החוק, כשבין היתר נערכה הפגישה 
זצ"ל,  מלצר  הגרא"ז  מרנן  של  המפורסמת 

זצ"ל  והגר"מ קרליץ  זצ"ל  הגרצ"פ פראנק 
העמיד  הפגישה  בראשית  גוריון.  בן  עם 
של  חרדתה  את  זצ"ל  פראנק  הגרצ"פ 
הנוראה:  הגזרה  למול  הנאמנה  היהדות 
ההלכה  פי  על  כי  לרה"מ  להודיע  "באנו 
לאומי  לשרות  או  לצבא  בנות  לגייס  אסור 
מבקשים  אנו  כן  על  שהיא.  צורה  בכל 
שלא  ובודאי  בכלל  הבנות  גיוס  את  לבטל 
לחוקק חוק על גיוס בנות לצבא או לשירות 
על  החוק  שנתקבל  אחרי  בשעתו,  לאומי. 
לבטל  רה"מ  את  ביקשנו  לצבא  בנות  גיוס 
את החוק והוא השיב לי כי אחרי שהכנסת 
קיבלה את החוק, אין כל אפשרות לשנותו. 

מקבלת  שהכנסת  לפני  כעת  באים  אנו  לכן 
זאת".  למנוע  ומבקשים  החדש  החוק  את 
בהמשך הפגישה הרהיב בן גוריון בחוצפה 
ואמר לחברי המשלחת כי "יודע אני שאין 
אתם הפוסקים היחידים של כלל ישראל. אני 
גיוס נשים והן  מכיר רבנים שאינם אוסרים 
בעד שירות לאומי... אני אחראי בעד דברי 
כאלה,  רבנים  מצויים  כי  לכם  אומר  ואני 
וכמו שהיו תמיד בית שמאי ובית הלל אצל 
יהודים, כן גם היום מצויים רבנים אוסרים 

ורבנים המתירים", עפ"ל.
על  הסתמכותו  את  כי  לשער  נקל 
ה"רבנים המתירים", כיוון בן גוריון על רבני 

המזרחי, אשר על דעתם כבר עמד זה מכבר.        

השפעת המזרחי על חברי 
הרה"ר

היקף  רבת  ושכנוע  הסברה  פעילות 
מרן  השקיע  הגזירה,  של  חומרתה  אודות 
ה'חזון איש' בקרב חברי הרה"ר, ביודעו כי 
רבנים  על  להשפיע  עלולים  המזרחי  נציגי 
לא  חששו  לאומי.  שירות  את  שיתירו  אלו 
חיים  רבי  הגדול  הגאון  אחיינו  לשוא.  היה 
שאול קרליץ זצ"ל שנשלח על ידו לשוחח 

"שאם ייצאו מהממשלה - נפסיד את כל ההישגים 
שהשיגה הדת על כל השטחים"

לפנינו מכתב מיוחד אותו כתב הרה"ר לרה"מ משה שרת 
להיווכח  ניתן  שורותיו  בין  אשר  המדינה(,  ארכיון  )באדיבות 
בשיקולי הדעת שעמדו בפני מועצת הרה"ר בבואה לדון אודות 
הסופית  החלטתה  הנראה  שכפי  אף  על  לאומי,  שירות  גזירת 

היתה לאסור אכן את השירות לאומי מכל וכל, וכה כתב: 
"את הדברים האלה אני כותב בשם עצמי, לא בשם המועצה 
המורחבת של הרבנות הראשית לישראל, היות ולא הספיק לי 
הזמן לכנס אותה לפני נסיעתו של השר שפירא הי"ו לארה"ב". 
"אנחנו הוצאנו חוות דעת כנגד השירות לאומי לבנות, אבל 
ולא מצאנו מקור מפורש לכך בחז"ל  לא הטלנו איסור, היות 
בפעם  דננו  שבה  בישיבה  היה:  כך  שהיה  מעשה  ובפוסקים. 
השניה והאחרונה על שאלת השירות הלאומי לבנות, הוצאנו 
בכתב שתי החלטות שתכנן היה: א. שאנו עומדים בהתנגדותנו 
לחוק הזה, מפאת החששות המוסריות שהוא מעורר, וכן מפאת 
בכל  מתנגדים  ומגדוליה  החרדית  מהיהדות  שהרבה  העובדה 
תוקף עוז )עד שהכריזו על החוק 'יהרג ואל יעבור'(, וכדי שלא 
למפלגות  קראנו  זאת  עם  יחד  ב.  בישראל.  מחלוקת  להרבות 
יצאו  לא  אופן  שבשום  והמזרחי(  המזרחי  )הפועל  הדתיות 

מהממשלה".
"יש לי להוסיף עוד כדלקמן: בישיבה ההיא שמענו מהשר 
על  ממושכים  נאומים  שני  ורהפטיג  הד"ר  ומסגנו  שפירא  מר 
עצם הענין של מהותה השירות הלאומי לבנות ועל התיקונים 
שהממשלה מבטיחה להכניס באותו החוק בצורה של תקנות 
ועל המצב. מתוך דבריהם יצא: א. שאי אפשר יהיה להם להשאר 
בממשלה אם לא יצביעו בכנסת בעד החוק של שירות לאומי 
ההישגים  כל  את  נפסיד  הממשלה  מן  יצאו  שאם  ב.  לבנות; 
והגירושין  הנישואין  חוק  א.  השטחים,  כל  על  הדת  שהשיגה 
וגירושין אזרחיים במדינת ישראל(;  נישואין  יבואו  )וכתוצאה 
רק  שנתקבל  )דבר  העצמאי  החינוך  בעד  האחוזים  שישים  ב. 
מהצבא,  הישיבות  בני  שחרור  בממשלה(;  אחד  של  ברוב 
וכדו',  בשבת  הרכבת  שביתת  כגון  הציבורית,  השבת  שמירת 
טריפות  להבאת  דיניזם  מלתת  והימנעות  הציבורית  הכשרות 
במדינה וכו' וכו'. לאחר ששקלנו את הדברים הללו המסוכמים 
א.  היה:  שתכנה  החלטה  בכתב  הוצאנו  וב',  א'  בסעיף  כאן 
ב.  עומדת;  בעינה  הבנות  בשביל  לאומי  לשרות  שהתנגדותנו 
שחלילה למפלגות הדתיות )הפועל המזרחי והמזרחי( מלצאת 
מהממשלה. זה היה התוכן בכתב, ואולם בעל פה הודענו להנ"ל 
בתקנות  יתגשמו  לפנינו  שתיארו  שהתיקונים  ישוכנעו  שבאם 
אפשר  אי  גיסא  ושמאידך  הנ"ל,  לחוק  בקשר  העבודה  שרת 
יהיה להם להשאר בממשלה אם לא יצביעו בעד החוק הנ"ל 
יצביעו  הדתיים  כל  אם  אפילו  גדול,  ברוב  יתקבל  )שבודאי 
נגדו(, ושיציאתם מהממשלה בהכרח תגרור איתה את ההפסדים 
המתוארים בסעיף ב' לעיל, אנו לא מתערבים בענין ההצבעה 
ויעשו כפי מצפונם. אנו לא נפרסם ההודעה שבע"פ הלזו, אבל 

אם הם יפרסמו, אנו לא נכחיש".  
זמן  כעבור  התייחס  שכאלו,  לסברות  כי  לציין  הענין  מן 
נחרץ  זצ"ל, אשר במכתב  פראנק  הגרצ"פ  ירושלים,  רבה של 

קבע כי "קנוניית איסור היציאה מהקואליציה אינה אלא דברים 
לאומי,  לשירות  הבנות  גיוס  חוק  "בדבר  כתב:  וכה  בטלים", 
שבאמת  הראשית  הרבנות  בשם  דעת  גילוי  שהוציא  מי  שיש 
אסור להוציא חוק שכזה, אבל לעומת זאת קיבלו פיסקה שניה 
וכפי הנראה ישתמשו בו לחפות  שאסור לצאת מהקואליציה, 
על מעשיהם להצביע בעד החוק באמתלא זו שאסור לעזוב את 
הממשלה, ובעיניהם איסור היציאה דוחה את איסור ההצבעה 
בעד החוק. לזאת הנני להודיע בשער בת רבים שחוק זה שהוא 
נגד התורה הקדושה וכפי הוראת והחלטת כל גדולי ירושלים 
פה אחד, כולל גם האיסור להצביע בעד חוק זה, ואין מי שיכול 
וקנוניית איסור היציאה מהקואליציה אינה אלא  לחלוק עליו, 
דברים בטלים, וכל ירא וחרד לדבר ד' הלא יראה שחוק זה הוא 
שורש פורה ראש ולענה, להרס וחבל כרם בית ישראל ואחריתה 
מי ישורנה, ומי לד' אלינו לא ירים את ידו נגד התורה ולגדור גדר 

בפני המהרסים".  
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עם רבה של טבריה הגאון רבי רפאל הכהן 
במועצת  בענין  הדיון  אודות  זצ"ל  קוק 
הרה"ר, שמע מרבי רפאל כי "הרבנים הינם 
'כחומר ביד היוצר' בידו של זרח ורפהטיג 
)מבכירי המפד"ל ששימש כסגן שר הדתות 
דאז. ז' פ'( ויש לחשוש שמא יהססו להמרות 

את פיו"...  
חברי  על  להשפיע  פעולותיו  יתר  בין 
הרה"ר, שיגר מרן זצ"ל משלחות אל חלק 
מהרבנים אשר הביעו את דעת התורה כנגד 
המשלחות  אחת  על  לאומי.  שירות  חוק 
זצ"ל,  גרוסמן  ישראל  רבי  הגאון  נמנה 
אשר שח לימים: 'זכורני שפעם אחת שלח 
מרן ה'חזון איש' את הגר״ש שבדרון זצ״ל 
לו  לומר  הראשיים  מהרבנים  לאחד  ואותי 
בלשון זו: 'אינדעם נאמען פון חזו״א, אויב 
די גזירה פון שירות לאומי וועט ח״ו נתקבל 
ווערין, האט דאס נישט גימאכט בן גוריון, 
נאר איהר'! )-'בשמו של החזו״א, אם ח״ו 
עשה  לא  אזי  לאומי,  שירות  גזירת  תתקבל 

זאת בן גוריון, אלא אתם!'(... 
בתבונתו ופקחותו, הלך מרן זצ"ל כנגד 
ופעל אצל כל רב  ואחד  רוחו של כל אחד 
מתוך  למדים  שאנו  וכפי  לו.  הראוי  כפי 
המעשה אותו שח הגאון רבי אברהם רייסנר 
איש':  'מעשה  בספר  המובא  שליט״א, 
"למדנו בכולל 'חזון איש' ובאו ואמרו בשמו 
אביב,  בתל  הרה״ר  לביתו של  כעת  שניסע 
נסענו מהכולל  גדול...  ׳סקנדל׳  ונעשה שם 
במצוות ה'חזון איש' וכשהגענו לביתו של 
אותו רב, הציץ מחלון ביתו וברח, ולא היה 

אפשר להיכנס לביתו'... 
הרב  דרבנן  שלוחא  לימים  שח  גם  כך 
רבינו  ביקשני  אחד  "ערב  לורנץ:  שלמה 
להתלוות אליו לשמחת בר מצוה לנכד של 
כבעל  נודע  אשר  הדור,  רבני  מזקני  אחד 
השפעה גדול ובמיוחד בחוגי הרה״ר. חגיגת 
ברק,  לבני  מחוץ  התקיימה  מצווה  הבר 
מעל  יחסית,  רב  זמן  בה  השתהה  ורבינו 
ומעבר להרגלו. בצאתנו, הבעתי בפניו את 
הכבוד  ידי  'על  לי:  הסביר  והוא  תמיהתי, 
עמי  ויזדהה  לי  יגמול  הוא  לו,  נותן  שאני 

בפסק נגד שירות לאומי'...
גם  פעל  זצ"ל  מבריסק  הרב  מרן 
ולשכנעו  הרה"ר  על  להשפיע  רבות  הוא 
האסיפות  באחת  המערכה.  נחיצות  בדבר 
כי  זצ"ל  מרן  הציע  במעונו  שהתקיימה 
כדי  הרה"ר  עם  לשוחח  ילך  הרבנים  אחד 
לדבר על ליבו. קם מרן הגרא"י פינקל זצ"ל 
ילך  עצמו  מבריסק  שהרב  והציע  ממקומו 
לדבר עם הרה"ר. מרן הרב מבריסק השיב 
לעוד  אני  זקוק  אך  ללכת,  מוכן  "אני  מיד: 
כי  רב  אותו  ידע  אך  עמי,  שיבוא  נוסף  רב 
ואילך לא תהיה  לאחר שנבוא אליו מעתה 
לו יותר דריסת רגל אצלו"... )מחמת חריפות 

הדברים שעומד לומר לו(.
הרבנים  רוב  נרתעו  אלו,  דברים  לשמע 
זצ"ל  מרן  בבית  האסיפה  משתתפי 
רבי  הגאון  עד שקם  מלהשתתף במשלחת, 
את  עצמו  על  וקיבל  זצ"ל  גרוסמן  ישראל 
הגה"צ  מתלווים  אליו  כאשר  השליחות, 
מאיר  רבי  זצ"ל,  סלאנימער  מוטל  רבי 
קלירס זצ"ל ורבי דוד צבי גוטשטיין זצ"ל. 
לימים,  ישראל  רבי  שח  לביתו",  "כשבאנו 
בקוראה:  בנו  לגעור  הרה"ר  אשת  "החלה 
ועמדה  מיד'...  מכאן  הסתלקו  'חצופים, 
ואמרתי  אליה  פניתי  פנים.  בבושת  לסלקנו 
לה בעוז: 'דרך ארץ! היודעת מיהו העומד 

מולך כאן? הלוא הוא רבי מוטל סלאנימער 
היודע את כל הרמב"ם בעל פה בכל מקום 
והיא  הועילו  התקיפים  דברי  שיישאל'... 

נאותה להכניסנו לשוחח עם הרה"ר"    
אף מרן הגר"א קוטלר זצ"ל פעל רבות 
הימים  באחד  כאשר  המזרחי,  אנשי  אצל 
הלך בצוותא עם מרן הגר"י אברמסקי זצ"ל 
לפגישה עם אחד מחברי הרה"ר שישפיע על 
חברי המזרחי שלא יהינו להצביע היפך רצון 

תורתנו הקדושה.
אהרן  רבי  מרן  נפגש  גם  הימים  באחד 
זצ"ל עם נציגי המזרחי בכנסת באותה עת, 
מתוך ניסיון לשכנעם לתמוך בעמדת גדולי 
במהלך  המוצע.  לחוק  ולהתנגד  ישראל 
הפגישה גוללו הנציגים בצדקנות מתחסדת 
את טענתם כי המאבק העיקש לביטולו של 
שכן  התורה,  בהיכלי  לפגוע  עלול  החוק 
קץ  לשים  עלולה  החילוני  השלטון  הרגזת 
לויתורם של אלו על ההסדר הקיים לדחיית 
גיוסם של בני הישיבות, וכך יופסד גם המעט 

שהושג בעמל רב.
רבי אהרן זצ"ל שהכיר את בני שיחו ואת 
נפשם, נשא את משלו בשנינות: 'אל מעונו 
ביום  הובא  פולין,  של  מפריציה  אחד  של 
שנחשב  ונדיר  יקר  יי"ש  בקבוק  הימים  מן 
ליבו,  בטוב  המציאות.  ליקר  ימים  באותם 
חפץ הפריץ להטעים גם החוכר היהודי של 
אחוזתו מאותו משקה חריף ויקר המציאות, 
וקרא לו אל טירתו. להוותו של הפריץ, סירב 

"על  כי  במבוכה  והפטיר  להצעתו  היהודי 
פי ההלכה שתיית משקה זה אסורה עליו". 
היהודי:  הוסיף  הרהור  של  קל  רגע  לאחר 
לשתיית  היתר  של  אפשרות  יש  "אבל, 

היי"ש. במקרה של פיקוח נפש".
והבין  בקדקדו  לו  היה  שמוח  'הפריץ, 
את  לכוון  מיהר  אליו,  ששוגר  הרמז  את 
והוא  היהודי,  של  עיניו  מול  אל  האקדח 
באחת נטל את כוסית המשקה והוריקה אל 
תוך גרונו כשהוא אינו מסתיר את התפעלותו 
דעתך?"  מה  "נו,  לחיכו.  הערב  הטעם  על 
שאל הפריץ כשהוא משיב בנחת את אקדחו 
בכוסית  נפשו  שחשקה  והיהודי,  לנרתיקו. 
תוכל  "האם  מבוקשו:  את  הביע  נוספת, 

לכוון שוב את האקדח?"...
"גם אתם", סיים מרן רבי אהרן זצ"ל את 
אצל  הגזירות  את  "מזמינים  הנוקב,  משלו 

החילונים, בכדי למלא את מאוויכם"...

"צאו והפגינו"!

נודע לציבור יראי ד' כי למרבה  כאשר 
הצעת  את  להגיש  הממשלה  עומדת  הצער 
באב  י'  רביעי  ביום  הכנסת  לאישור  החוק 
בכל  המחאה  וצעדי  פעולות  גברו  תשי"ג, 
שדרות היהדות החרדית. החל מראשיתו של 
ועצרות  הפגנות  התקיימו  אב  מנחם  חודש 
ימים  באותם  היראים  ציבור  ריכוזי  בכל 

ובתוכם בבני ברק, בתל אביב, בפתח תקוה 
ונדירה  מיוחדת  הפגנה  נוספות.  ובערים 
פי שליחותו של  ימים על  שנערכה באותם 
מרן ה'חזון איש' זצ"ל להרב מנחם פרוש, 
היא ההפגנה המפורסמת של נשים צדקניות 
את  להביע  מגדרן  יצאו  חריג  באורח  אשר 
שיאן  הנוראה.  הגזירה  ביצוע  מפני  חרדתן 
בראשות  האדיר  במפגן  היה  ההפגנות  של 
זצ"ל,  הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 
ברחובה של עיר הקודש ירושלים, שהתקיים 
להצבעה  הכנסת  בפני  החוק  עלה  בו  ביום 

בקריאה ראשונה - למחרת תשעה באב. 
בשל התמקדות היריעה במעלליהם של 
שראוי  במקום  כאן  קיצרנו  המזרחי,  נציגי 
אלו,  ועצרות  הפגנות  אודות  להאריך  היה 
ובהוראתם  בהשתתפותם  התקיימו  אשר 
של גדולי ישראל זצ"ל שקראו לכל שלומי 
אמוני ישראל: 'צאו והפגינו!'... הפגנות אלו 
במלאות  בעיתוננו,  בעבר  בהרחבה  סוקרו 

שישים שנה להפגנה האדירה בירושלים.
המבטא  קצר  בציטוט  אפוא,  נסתפק 
מתוך  הרבות,  ההפגנות  של  תכליתם  את 
ב'מעריב'  שהופיעה  החדשותית  הכותרת 
בירושלים:  האדיר  המפגן  למחרת  יום 
"חרדים מקבלים עול מלכות שמים ופורקים 

עול מלכות ישראל"... 

נציג המזרחי: הסכמנו 
לחוק כי הוא "הרע 

במיעוטו" 
לאחר המפגן האדיר, החלו ראשי ונציגי 
תוך  ד',  יראי  בציבור  להשתלח  המפד"ל 
העמידה  לנוכח  תסכולם  את  מביעים  שהם 
בנות  של  וטהרתן  קדושתן  על  האיתנה 

ישראל. 
במודעה שפורסמה באותם ימים על ידי 
אנשי המזרחי, אך נחתמה תחת השם 'נאמני 
באותיות  הכותרת  זעקה  התורה',  יהדות 
קידוש לבנה: "למה רגשו???". בפשקוויל 
הוצגו "הישגי" המזרחי בחוק שירות לאומי 
להביא  עומדת  ישראל  "ממשלת  כי  וציון 
השבוע בפני הכנסת חוק שירות לאומי אשר 
לפיו בנות דתיות לא תלבשנה מדי צבא, לא 
תתגוררנה במחנות צבא, לא תהיינה כפופות 
לשום מרות צבאית, לא תדרשנה ללון מחוץ 
לא  משפחתן,  מחיק  תורחקנה  לא  לביתן, 
תדרשנה לנסוע מחוץ לעירן, אלא תשרתנה 
במחנות עולים ובמעברות, אך ורק בשירותי 
הרוצות  רפואי,  בטיפול  או  וסעד  חינוך 
דתי  ביישוב  תהיינה  חקלאית  בהכשרה 
תשמורנה  חקלאי,  דתי  במוסד  או  חקלאי 
בכל מקרה על אורח חייהן הדתי, בבוקר הן 
יוצאות ובערב הן שבות לביתן ולמשפחתן, 
העבודה.  משרד  במסגרת  ייעשה  שירותן 
הודות  הושגו  הללו  והזכויות  ההנחות  כל 
הדתיים-הלאומיים  נציגנו  של  לפעולתם 

בממשלה ובכנסת".
"ואם כן", מקשה הכרוז הנבזה, "למה 
יראים  תורה,  גדולי  נא קמו  הנה   - נזעקנו? 
היתה  לאמר:  זעקה  קול  וירימו  ושלמים, 
עצרה  ויקראו  הפקר,  ובנותינו  לבז  תורתנו 
וביטול מלאכה, ויקהילו עם רב איש ואשה, 
זקן וטף להפגין ברחובות קריה ולתקוע בקול 
כי  עלינו  יאמרו  למה  הכצעקתה?!  שופר. 
תחת מסווה הדת פרקנו עול של חובה לעם 
ישראל ולמדינת ישראל. למה יגידו בגת כי 

המודעה שפרסמו אנשי המזרחי תחת השם "נאמני יהדות התורה"
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בנותינו משתמטות ורק להפגנות תצלחנה? 
נסיר לעז ההשתמטות מעל בנותינו, תחלצנה 

בנותינו לשירות הלאום"... 
את  הביעו  בכנסת  המזרחי  נציגי  אף 
היהדות  של  המחאה  מפגני  על  מחאתם 
הנאמנה, תוך הבהרה כי החוק המוצע של 
וזאת  במיעוטו'  ה'רע  הינו  לאומי  שירות 
ישראל...  קדשי  את  להציל  רצון  מתוך 
בנאומו אף תקף את מפיצי המודעות כנגד 
משתמשים  הם  כי  בטענה  לאומי,  השירות 

"בביטויים גסים בכרוזיהם"...
וכך דווח ב'חרות' מיום י"ט מנחם אב 
תשי"ג תחת הכותרת 'השר שפירא מתקיף 
'אגודת  עמדת  את  ומגנה  הכלליים  את 
לחזור  ישראל'  'אגודת  "על  ישראל": 
מפא"י  ועל  אתנו  יחד  ולהלחם  לממשלה 
את  ולפזר  הדתית  היהדות  עם  להתחשב 
החששות בקשר לחוק שירות לאומי לבנות, 
שפירא,  משה  מר  והסעד  הדתות  שר  אמר 
ביום  המזרחי  הפועל  מטעם  עם  באסיפת 
כן  'אהל שם' בתל אביב.  ה' בערב באולם 
אמר כי הרה"ר לא אסרה את השירות לאומי 
של בנות, אלא ביקשה לדחות את הדיון בו 
בכנסת, אין החוק המוצע מכיל סכנות לבת 

הדתית, הוסיף הנואם".
"בתחילת נאומו יצא שר הדתות והסעד 
נגד מחברי הכרוזים נגד חוק שירות לאומי 
גסים  בביטויים  השתמשותם  על  לבנות, 
בכרוזיהם. כן יצא נגד 'אגודת ישראל' אשר 

יפה לדתיים "כי  התחילה במלחמה שאינה 
להלחם צריך לדעת, ואם כי אנו חיים במדינה 
צריך  הדיבור,  חופש  שורר  ובה  דמוקרטית 
ופנה  שפירא  מר  אמר  להגיד",  איך  לדעת 
ל'אגודת ישראל' שלא יחריפו את המלחמה 

בין הדתיים והלא-דתיים"...
"הנואם אמר כי הפועל המזרחי לא יזם 
הסכים  אלא  לבנות  לאומי  שירות  חוק  את 
גדול,  יותר  דבר  להציל  רצון  'מתוך  לחוק 

זוהי תפיסת הרע במיעוטו'... 
כך אף כתב אחד מראשי המזרחי, מעל 
גבי 'הצופה': "אנו שללנו ושוללים את גיוס 
מעיקרו,  עלינו  כפוי  וכולו  וכל  מכל  הבנות 
אולם אנו יושבים בפנים ולכן גם אם לבבנו 
לתקן,  דרך  חיפשנו  החוק,  עם  שלם  אינו 
לצמצמם, לתפוס את הרע במיעוטו, 'ואנחנו 

מה כי תלינו עלינו'".
בהמשך דבריו התאונן כי "מעשי שטן 
למעשה  שהוא  המזרחי  הפועל  הצליחו 
הנושא הראשי בעול החיים הדתיים בארץ, 
גם במאבק הפוליטי וגם בעבודה המעשית, 
הדתי  הציבור  לעיני  מסולפת  בצורה  הוצג 
כמעביר על דת, כשותף לדבר עבירה וכו'".  

ההפגנות ברחבי העולם 
והתנגדות המזרחי

התקיימו  הקודש  ארץ  ברחבי  רק  לא 

הפגנות וצעדי מחאה כנגד השלטון הרודני 
הציבור  על  עמדותיו  את  לכפות  המבקש 
יצאו  כולו  העולם  ברחבי  אלא  החרדי, 
זיע"א,  ורבנן  מרנן  קריאת  לקול  המונים 
כולה  הנאמנה  היהדות  זעקת  את  להשמיע 

בעמידתה על משמר חומותיה. 
במכתב ששיגר מרן הרב מבריסק זצוק"ל 
ובאירופה,  בארה"ב  תורה  וגדולי  לרבנים 
עורר הוא על חובת המחאה שתישמע מסוף 
העולם ועד סופו. לבד מהמכתבים שהובאו 
לעיל אותם כתב לרבני ארה"ב, אף למדינת 
כתב  וכך  אלו,  כעין  בקשות  שלח  אירופה 
"בענין  מלונדון:  גודמן  אהרן  רבי  להעסקן 
גזירת שירות הלאומי שניגשים עכשיו לבצע 
בפה, וכבר נקראו הרבה בנות ללשכת הגיוס 
רפואית,  לבדיקה  הביטחון  משרד  שע"י 
וכפי הנראה כל הענין כבר נשתתק בחו"ל 
ואין מוחה ומשתדל עוד בזה וכו' ומוסיפים 
להם כח להשתלט על היראים ועל בנותיהם, 
על כן מצאתי לי לחובה לבוא בדברי אלה 
לעורר הרחוקים על חומרת המצב וכי נחוץ 
ובחזקה.  האפשרי  בהקדם  זה  על  להגיב 

בזה  יתרשל  לא  כי  אקוה 
למען  בזריזות  ויעשה 
ישראל  בנות  הציל 

מגזירה אכזרית זו".
הגר"א  מרן  אף 
נרעש  זצ"ל  קוטלר 
על  בארה"ב  ממקומו 

אודות הגזירה הנוראה, ובראשית משאו על 
ענין הגזירה עמד על כך שהחומרה היתירה 
דיו אף  גיוס הבנות אינה ברורה  של חובת 
לציבור בני התורה וזאת עקב פעולות שונות 
ובלבול  "טשטוש  ימים:  באותם  שנעשו 
בכך  המעונינים  של  זדון  מכוונת  נובע  זה 
כשהם  שקרים,  תחילה  בכוונה  שהפיצו 
נשענים על כספים רבים העומדים לרשותם 
רבים  ופרופוגנדה  תעמולה  אמצעי  ועל 
ומגוונים, עד שהעיזו מצחם לכנות את כל 
הזאת בשם  הגזירה הרעה  נגד  המשתדלים 
הרס  בלבול  לזרוע  והצליחו  ציון'  'שונאי 
הירא  זה  אף  וטשטוש אצל חלק מהציבור 
וחרד, וכנגד העזת פנים זו הנני מוחה בכל 

תוקף". 
יראים  יהודים  כאלף  יצאו  בארה"ב 
הישראלית  הקונסוליה  בנין  אל  ושלמים 
וחרדתם  מחאתם  את  להביע  בוושינגטון, 
לגורל היהדות. כך גם באנגליה צעד הגאון 
מרן  של  גיסו  זצ"ל,  גריינימן  שמואל  רבי 
ה'חזון איש' בראשות משלחת רבנים ביניהם 
סימיטיצקי  והגר"ז  זצ"ל  רבינוב  הגרש"י 
זצ"ל, אל השגריר הישראלי לשטוח בפניו 
הענין,  חומרת  את 

הכינוס הראשון כנגד גיוס בנות 
שנערך בחודש מנחם אב תש"ח

לפנינו גילוי נדיר והיסטורי על הכינוס הראשון כנגד גזירת גיוס בנות, שנערך 
בבית הכנסת שבבתי ברוידא בירושלים.

זה בחודש מנחם אב תש"ח. חודשים ספורים בלבד חלפו מאז פרוץ  היה 
ומזימותיו של השלטון  גזירותיו  כבר לחוש את  ד' החל  יראי  וציבור  המדינה, 

החדש, ובראשן גזירת גיוס הבנות לצבא. 
אודות  לדון  מיוחדת  אסיפה  להקהיל  נזעקו  ירושלים  וחכמי  התורה  גדולי 
הגזירה הנוראה. באסיפת ההזמנה המוצגת כאן לראשונה באדיבות ר"י מינצברג 
נכתב כי הינה מתקיימת על כמה גזירות לעקירת התורה והיהדות ובכללן "הגזירה 
הנוראה של גיוס נשים פנויות ונשואות עד גיל 30 שנה מכל החוגים בלי יוצא מן 

הכלל".
י"ג מנחם אב תש"ח נשאו דברים  בכינוס שנערך ביום רביעי 
נחרצים אודות הגזרות הקשות )לפי הסדר( הגאון רבי אברהם משה 
סלומון זצ"ל הרב מחרקוב וממקורבי מרן גאב"ד בריסק זיע"א, 
הגה"צ רבי מוטל סלאנימער זצ"ל, הגאון רבי דוד יונגרייז זצ"ל, 
זצ"ל,  בלויא  עמרם  רבי  הרה"צ  זצ"ל,  פרוש  אליהו  רבי  הרה"ג 
הרה"ג רבי אהרן קצנלנבוגן זצ"ל והגאון רבי פנחס עפשטיין זצ"ל.

כמו כן נשא דברים רבי יונה צוובנר זצ"ל אשר העיד כי ראה כתב 
חתום בידי מרן ה'חזון איש' כי ענין גיוס הבנות אסור לדון עליו אפילו על 

גיוס שעות בלבד וכדומה, ושהוא ביהרג ואל יעבור. 
במהלך הכינוס כתבו גדולי התורה את המכתב הראשון אודות גיוס בנות, 
אשר צילום כתב היד מתפרסם כאן לראשונה, ובו נאמר כך: "מצאנו לנכון לחוות 
דעתנו דעת תורה כי גיוס הבנות פנויות ונשואות לצבא הוא אסור על פי תורתינו 
הקד' והיא אביזרייהו של אחת משלושת העבירות... שהדין הוא יהרג ואל יעבור 
ואין שום מקום לשום פשרות ומשא ומתן בעבירה חמורה זו. ומוטל על כל אב 
ואם להדריך את הבנות הפנויות והנשואות שעליהן להיות מוכנות לסבול ייסורים 
ובית הסוהר כחנה ושבעת בניה וכארבע מאות ילדים וילדות ישראל שהשליכו 
עצמן לים. ועל זה הכתוב אומר אשיב ממצולות ים כי עליך הורגנו כל היום, וד' 
יעזרנו להנצל מגזירה נוראה זו". על המכתב חתמו מרן הגאון רבי זליג ראובן 
בנגיס זצ"ל ועמו הגאונים רבי פנחס עפשטיין זצ"ל ורבי דוד יונגרייז זצ"ל וכן 

הגאונים רבי ירוחם פישל ברנשטיין זצ"ל ורבי ישראל יצחק רייזמאן זצ"ל.  

נדירגילוי 
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כשמאחריהם צועד קהל המונים.
היטב  שסוקרו  אלו,  אדירות  הפגנות 
ראשי  את  הוציאו  העולמית,  בתקשורת 
הפגיעה  על  נזעקו  והם  מכליהם  המזרחי 
ריחה"  "הבאשת  ועל  המדינה"  ב"כבוד 

בעיני העולם.
המזרחי  תנועת  בבטאון  נכתב  וכך 
הכותרת  תחת  תשי"ד,  אדר  בי"ב  'הצופה' 
האגודאיים':  המשמיצים  את  'מוקיעים 
הקיצוניים,  החרדים  הפגנת   - יורק  "ניו 
שנערכה בניו יורק נגד גיוס הבנות לשירות 
גלים  להכות  מוסיפה  בישראל,  הלאומי 
אידיש  בשפת  היהודית  העיתונות  דפי  מעל 
כגון  יורק. כל העיתונים האידישאיים,  בניו 
ה'טאג', 'מארגען ז'ורנאל' וה'פארווערטס' 
המקדישים למאורע את מאמריהם הראשיים 
אחריות  כחסרי  המפגינים  את  מוקיעים 
קבל  ישראל  מדינת  של  לענינה  וכמזיקים 
ה'טאג',  שלדעת  למרות  החיצוני,  העולם 
למשל, אין לשלול את הזכות להביע השקפה 
מאשר  אחרת  בצורה  הנשים  גיוס  חוק  נגד 

הפגנה בחוצות נגד מדינת ישראל".
"אל מוקיעי המפגינים", נכתב בהמשך 
מפלגות  גם  "הצטרפו  ב'הצופה',  הידיעה 
ה'מזרחי' ו'הפועל המזרחי' הפונות מעל דפי 
העיתונות האידיאית אל כל הרבנים להקדיש 
מעשיהם  להוקעת  שלהם  השבת  נאומי  את 
שני  פונים  כן  המוח.  חמומי  של  המזיקים 
הדתיים  ולארגונים  לישיבות  אלה  ארגונים 

לא לתת ידם ליסודות הבלתי-אחראיים".   
מאותו  'הצופה'  המערכת  מאמר  אף 
היום הוקדש למפגנים האדירים, וכך נכתב 
"ידיעה  דיבה':  'מוציאי  הכותרת  תחת  בו 
וחמש  'אלף  הפגנת  על  מספרת  מניו-יורק 
הקונסוליה  לפני  ומנהיגים'  רבנים  מאות 
הישראלית נגד חוק גיוס הבנות. המפגינים 
נשאו כרזות 'אנו פונים אל ממשלת ארה"ב 
בדת',  ללחום  ישראל  לממשלת  תתן  שבל 
'איך נוכל לתמוך בממשלה הלוחמת בדת' 
ידיים  תגרת  נמנעה  בקושי  באלה.  וכיוצא 
והמשטרה היתה נאלצת לפזר את המפגינים. 
המתפאר  ליפשיץ,  הרב  המפגינים,  ראש 
ש'זוהי ההפגנה הגדולה ביותר של רבני ניו 

יורק משעת עלית היטלר לשלטון'".
הראשונה  הפומבית  ההפגנה  זו  "אין 
זוהי  אך  לאומי,  שירות  חוק  נגד  יורק  בניו 
היוזם,  של  כהתפארותו  ביותר',  'הגדולה 
ששת  משמידי  כנגד  כמותה  היה  שלא 
מיליוני יהודי אירופה. אין אנו יודעים בדיוק 
וכמה  בהפגנה  אז  השתתפו  יהודים  כמה 
דיה  אולם  בהפגנה,  עתה  השתתפו  יהודים 
בזחיחות  שנאמרה  הנחמדה,  ההשוואה 
הדעת על ידי ראש המפגינים, מוכתר בתואר 
לישראל:  בשטנתה  אותנו  שמזעזעת  'רב' 
בעיר גדולה של ארץ זרה, מפגינים יהודים 
ואומרים  מדינתם  של  הקונסוליה  בפני 
כחומרת השמדת  להפגנה  הגורם  שחומרת 
העם היהודי באירופה. ולא עוד אלא דורשים 
מממשלת ארה"ב להשתמש באמצעיה כנגד 
'ממשלת ישראל הלוחמת בדת'. אנו מניחים 
תמימים  יהודים  גם  היו  המפגינים  שבין 
הזוועה כמות שהיא,  שקיבלו את תעמולת 
בקונסול  למחות  יצאו  והם  אבחנה,  ללא 
הישראלי בניו יורק, אך המארגנים והיוזמים 
של ההפגנה רחוקים מרחק עצום מתמימות. 
המין  מן  דווקא  ולאו  פוליטיקאים  הם 

המשובח".
המשך  נכתב  מאמינים",  אנו  "אין 

המאמר, "בערכן של הפגנות בשביל ענינים 
ובתל  בירושלים  בהפגנות  לא  אף  דתיים, 
ובתל  בירושלים  המפגין  כל  אך  אביב... 
שהמפגינים  בעוד  צועק,  הוא  בביתו  אביב 
הגויים  באוזני  עלינו  מלעיזים  יורק  בניו 
להזיק  באים  הם  התערבותם,  את  ודורשים 
לראות  לא  אפשר  אי  וליושביה...  למדינה 

בהם ממשיכי חטא המרגלים"... 

"גזירה היא וקורעת כל 
לב"

ביום המיועד, עשירי באב תשי"ג, ביום 
בו המשיכה שריפתו וחורבנו של בית קדשנו 
ישראל  רשעי  להם  התכנסו  ותפארתנו, 
בנות  לגיוס  החוק  בהצעת  לדון  בכנסת 

ושירות לאומי וקיום ההצבעה הראשונה. 
במליאת  הלילה  בשעות  שנערך  בדיון 
לוין,  הרי"מ  נרגשים  דברים  נשא  הכנסת 
המפגן  את  דבריו  בראשית  מזכיר  כשהוא 
האדיר ברחובה של ירושלים, שהסתיים זמן 
את  לפניכם  להציג  "רצוני  לכן:  קודם  מה 
ותפילין  בטלית  עומדים  שיהודים  התמונה 
זועקים  וכולם  שלם  יום  של  צום  אחרי 
דיננו'".  גזר  רוע  'אבינו מלכנו קרע  למרום 
בהמשך דבריו הבהיר כי "אם הכנסת תקבל 
עליה  מושבעים  שהננו  התורה,  נגד  חוקים 
מהר סיני, הם לא יחייבו אותנו, כי רק חוקי 

התורה מחייבים אותנו!"
בסיומו של הדיון, נערכה ההצבעה וכבר 
אז נתגלה קלונם של נציגי המזרחי ברבים. 
הצביעה  והדתית  החרדית  שהנציגות  בעוד 
המזרחי  אנשי  ביכרו  הנורא,  החוק  כנגד 
מההצבעה,  להמנע  רק  המזרחי  והפועל 
כאשר לדברי סגן שר הדתות זרח ורהפטיג 
היה זה בהתאם להוראתה של הרה"ר אשר 
היא  אולם  כך,  על  איסור  הוציאה  "לא 
חיוותה דעתה שעלינו לא לתמוך בחוק זה. 
הם חוששים מאד לתוצאותיו של החוק"... 
שקר  זה  היה  הימים  קורות  חוקרי  לדעת 
היתה  הרה"ר  של  דעתה  כאשר  מוחלט, 

מפורשות לאסור את החוק.
ראשונה  בקריאה  החוק  העברת  בין 
לקריאה שניה ושלישית, התכנסו להם חברי 
מועצת הרה"ר בכדי לדון בדבר. מרן ה'חזון 
כובד  כל  את  להטיל  המשיך  זצ"ל  איש' 
משקלו כדי שההכרעה תצא חדה וברורה - 
אף שירות לאומי שלא במסגרת הצבא אסור 
מכל וכל! באחד מהימים שקדמו לאסיפה 
הגרי"א  לרה"ר  בענין  נחרץ  מכתב  שיגר 
ברוב  תשועה  סמך  "על  כתב:  וכה  הרצוג, 
יועץ, רצוני להעתיק מחשבת לבי בגזרת גיוס 
בנותינו לשירות לאומי... ידינו בבנין חומות 
ולהקים חיץ בין הצפיעים והצפיעות שלנו, 
וחמדת  הכחש  שאיית  הפריעות,  לחוצות 
אכזריה  ומה  הכאב,  נורא  מה  התועבות. 
עלי  הנאמנות  בנותינו  על  לאכוף  המכה, 

צניעות המפוארה לצאת חוץ למחיצותיהן, 
בשרם,  ובחמדת  התענוגים  בחיי  להסתכל 
קטורת  להריח  עין,  מרהיב  מיופי  ליהנות 
עלי  וההתלוצצות  הלעג  את  הזרה, לשמוע 
הצניעות החביבה, על האמונה ועל המצוה. 
כל עין תדמע לשמע, אוזן כל רוח נשברה... 
לשמים  עינינו  לב,  כל  וקורעת  היא  גזירה 
לסבב את הסיבות שלא יגזרו עלינו כאלה, 
ואשרי  הזאת.  הרעה  מחשבתם  את  ויעזבו 
שנשוב  ידו  על  זכות  שיגולגל  שיזכה,  מי 
למנוחה ונתבשר שהגזירה נתבטלה ושלום 

על ישראל".
לחברי  נשלחה  מיוחדת  אגרת  כן  כמו 
ורבני  חכמי  הדור,  גדולי  ידי  על  הרה"ר 
כ"ב  ביום  ידם  על  נכתבה  אשר  ירושלים 
נידונו  בה  מיוחדת  מנחם אב בתום אסיפה 
דרכים נוספות לסכל את קיומה של הגזירה. 
הרה"ר  לחברי  מוען  שכאמור  במכתב 
נכתב: "בצער רב ובחרדה עמוקה אנו עוקבים 
שמחוגי  פוסקות  הבלתי  השמועות  אחרי 
בחומרת  לערער  מנסים  שונות  מפלגות 
הסכנה הצפויה בחוק זה, ומשתמשים בלחץ 
איומים אשר ראשי השלטון אומרים לאיים 
וחוקתה  התורה  בסמכות  לערער  זה  ועם 
ומרהיבים עוז בנפשם לדרוש לשינוי דעתנו, 
הנ"ל  שהחוגים  שמענו  כן  התורה.  דעת 
שינויים  שיכניסו  בזה  להסתפק  עומדים 
אנו  לזאת  אי  בביצועו.  או  בחוק  והקלות 
מרשים לעצמנו להביא לידיעת הדר"ג כת"ר 
שליט"א גם אם דעתנו לא ללכת שולל אחרי 
כי  והשינויים  ההקלות  אחרי  ולא  האיומים 
כל עצם החוק המחייב בנות לשירות לאומי 
ונוגד  גמור  איסור  הוא  שהיא  צורה  באיזה 
פירצה באין  ומהווה  לדת תורתנו הקדושה 
דומה לה ביסוד שמירת צניעות בנות ישראל 
ומהרס את כל יסודות התורה". על המכתב 
חתמו מרנן הגרא"ז מלצר, גאב"ד טשעבין, 
הגרצ"פ  קרליץ,  הגר"מ  פינקל,  הגרא"י 
פראנק, גאב"ד פרשבורג , חברי הבד"צ של 
'העדה החרדית' זצ"ל ועוד מגדולי התורה 

זצ"ל.
התכנסה  אב  מנחם  כ"ג  ביום  ואכן 
מועצת הרה"ר ובסיומה הוחלט אכן לאסור 
אלא  מוחלטת,  בצורה  לאומי  שירות  את 
שאישים שונים בפועל המזרחי הפיצו ידיעה 
מסולפת כי אמנם חל איסור על ביצוע החוק, 

אך חל גם איסור לפרוש מהקואליציה... 
אמנם גם לידיעה זו שפורסמה בעיתונם 
והעיזו  המזרחי  ראשי  התכחשו  'הצופה', 
שקיבלו  ההוראה  אודות  לשקר  פנים 
מהרה"ר, אלא שכפי הנראה לא תיאמו הם 
את גרסותיהם יחד, וכך בעוד שבנאום שנשא 
משה שפירא מעל במת הכנסת, הודיע הוא 
ישראל"  לבנות  סכנה  משום  בחוק  "אין  כי 
לרוח  בהתאם  וזה  החוק,  בעד  "נצביע  וכי 
ההחלטות שנתקבלו במועצת הרה"ר", הרי 
מיוחד  בכינוס  מסר  ורהפטיג  זרח  שעמיתו 
לחברי תנועת המזרחי בירושלים כי "הרה"ר 
באמרה  לאומי  שירות  לאסור  הצעה  דחתה 
אסור.  שאינו  דבר  לאסור  יכולה  שאינה 
הרבנות גילתה לפנינו דעתה שרוח חכמים 
לא תהא נוחה מהצעה בעד השירות לאומי 

ויעצה לנו להמנע מהצבעה".

החוצפה: שקר גס 

על אף סלידתו הגדולה מאנשי המזרחי 

דו"ח המשטרה אודות העצורות בהפגנת הנשים. אחת מהן, הרבנית ע"ה 
אשת חבר ליבדלחט"א רבינו ראש הישיבה שליט"א
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ה'חזון  מרן  ערך  הפסולות,  ומהשקפותיהם 
הכנסת  ל'חברי  מיוחד  מכתב  זצ"ל  איש' 
בעד  "ההצבעה  כי  כתב  בו  פוהמ"ז שיחי" 
על  אסורה  לאומי  לשירות  בנות  גיוס  חוק 
פי ההלכה, ואין דבר בעולם שיאפשר היתר 
בזה,  חובתכם  שתמלאו  מובטחני  בזה, 
שיתקדש  אתכם  מברך  אני  הלב  ומעומק 

שמו ית' על ידכם". 
את  המזרחי  ראשי  שקיבלו  לאחר  מיד 
מכתבו של מרן זצ"ל, ירדו הם, משה שפירא 
וזרח ורהפטיג, לבני ברק שם נכנסו למעונו 
של מרן ה'חזון איש' זצ"ל כדי לשוחח עמו 

אודות דעתו. 
עם  דיבר  אותם  מהדברים  חלק  על 
נציגי המזרחי, שח מרן זצ"ל למחרת היום 
לתלמידו הגאון רבי שלמה כהן זצ"ל: "אמש 
היו אצלי משה וזרח ואמרו לי שחיפשו בכל 
ד׳ חלקי שולחן ערוך ולא מצאו איסור על 
שירות לאומי... אמרתי להם שדין זה כתוב 
במפורש בשו״ע חלק חמישי... אולם חלק 
זה אינו מצוי אצלם, כי נמסר רק לתלמידי 

חכמים"...
לאחר שהשמיע נחרצות את דעת התורה 
כנגד החוק הנורא, המשיך מרן ה'חזון איש' 
זצ"ל להכות על קדקדם, וכך מתואר הדבר 
הוכיח  השיחה  "במהלך  הדור':  ב'פאר 
למאי  הפועהמ"ז  מנהיגי  את  איש'  ה'חזון 
הרצוג  הרב  של  דינו  לפסק  מצייתים  אינם 
כי  במפורש  שקבעו  הרבנות,  מועצת  ושל 
מדין  אסור  שהיא  צורה  בכל  הנשים  גיוס 
הם  אבל  לחוק,  להתנגד  עליהם  וכי  תורה 
השיבו לו במצח נחושה כי אמנם זהו הפסק 
רשמי,  פסק  אם  כי  זה  אין  אך  שנתפרסם, 
הפרגוד  מאחורי  קיבלו  עצמם  הם  בעוד 
הוראה חשאית להצביע בכנסת בעד החוק. 
הוא  בקולו.  אינם מחויבים לשמוע  ממילא 
הסמיק, כדרכו, כל אימת שהיה שומע דברי 
אדם שפיו וליבו אינם שווים. השקר הגס פגע 
בנפשו העדינה, עד כדי כך שנעתקו המילים 
באותו  להשיב  מסוגל  היה  שלא  ועד  מפיו 
במכתבו  בעצמו  שהעיד  כפי  מאומה,  רגע 

שהריץ מאוחר יותר למשה שפירא".
התיאור  ממשיך  האנשים?",  עשו  "מה 
כשיצאו  יותר:  ולא  פחות  "לא  המצמרר, 
שעשתה  בדותא,  להפיץ  נזדרזו  פניו,  מעל 
ה'חזון  כאילו  ובגולה,  בארץ  כנפיים  לה 
איש' הורה להם שיקיימו את מצות הרה"ר 
ויצביעו בעד החוק. ואת הבדותא הזו דאגו 
בעיתונים  התקשורת,  אמצעי  בכל  להפיץ 
בתעתועיהם  שגרמו  עד  הרדיו,  ובשידורי 
 - בתפוצות  בקרב  הבנה  וחוסר  לבלבול 
אל  קרובים  שהיו  ישראל  ארץ  יהודי  בעוד 
ה'חזון איש' ואל חוג תלמידיו עמדו מיד על 
- ולחיזוק דעת הקהל העוינת של  התרמית 

החילוניים כלפי המתנגדים לחוק זה". 
השקר הגס התנוסס גם מעל גבי בטאונה 
של המזרחי 'הצופה', וכך דווח בו: "בשעת 
הפגישה של השר שפירא ומר זרח ורהפטיג 
כי  במפורש  להם  אמר  איש',  ה'חזון  עם 
הורתה  כבר  הראשית  שהרבנות  ידע  אילו 
החוק  על  בהצבעה  איסור  דעתה שאין  את 
אתם  ושכמובן  המכתב,  את  כותב  היה  לא 

צריכים לשמוע בקול הרבנות הראשית"...

"אסור לו להרוג את בנו"

דעתו  על  גם  שקר,  על  שקר  זה  היה 

של מרן ה'חזון איש' זצ"ל שהפוכה היתה 
אך  הרה"ר,  החלטת  אודות  וגם  בתכלית 
למרן  לו  שנגרם  הכבד  הזעזוע  אף  על 
זצ"ל בעקבות הדברים שפורסמו הכרוכים 
שקר  והינם  כמותו  מאין  השם  בחילול 
למשה  מיוחד  מכתב  הוא  ערך  מוחלט, 
שפירא בנסיון אחרון להניאו מלתמוך בחוק 
יום רביעי ט"ו באלול  הנורא, ובחצות ליל 
החוק  את  לאשר  הכנסת  בו עמדה  תשי"ג, 
בידו  אותו  שיגר  ושלישית,  שניה  בקריאה 
לנדוי  יהושע  רבי משה  של תלמידו הגאון 

זצ"ל. 
וכה כתב: "רצוני לפרש דעתי. ההצבעה 
בעד שירות לאומי אסורה, אף אם ההמנעה 
לאדם  שאומרים  כמו  הפסדים,  מאיימת 
ומאיימים עליו בהריגת  להרוג אחד מבניו 
בנו,  את  להרוג  לו  שאסור  הנותרים,  בניו 
מעיני  נעלמו  לא  מכתבי  שכתבתי  ובשעה 
חייבים  שאינכם  היו  דבריכם  האיומים. 
סודית,  חשאית  שהוראה  מפני  לי,  לשמוע 
נמסרה לכם, נגד ההוראה הפומבית שגיוס 
צניעות  את  מהרסת  לאומי  לשירות  בנות 
התורתי. כמובן עדינות נפשי לא נתנה עוד 
דעתי  על  כי  הזכרתי  בזה.  להכנס  מקום 
הצעת  בראשית  שנה  חצי  מלפני  כי  היה, 
כפיה  בתור  יציאה  למטרה  קלע  לא  החוק 
להממשלה, ואין זה ענין להנידון. בבקשה 
בקלות  לדון  ולא  לאשורם  הדברים  להבין 

ראש".
החוק  הגשת  יום  קרב  כאשר  בבד,  בד 
הרב  מרן  יצאו  ושלישית,  שניה  לקריאה 
זצ"ל  מלצר  הגרא"ז  מרן  זצ"ל,  מטשעבין 
תחת  מיוחד  בכרוז  זצ"ל,  סופר  והגר"ע 
קראו  בו  ומרה'  גדולה  'זעקה  הכותרת 
לשלומי אמוני ישראל להתכנס יחדיו ביום 

שלישי י"ד אלול לביטול רוע הגזירה.
למגינת לבה של היהדות הנאמנה, החוק 
בקריאה  אושר  לאומי  לשירות  בנות  לגיוס 
הגלויה  בתמיכתן  הכנסת,  במליאת  סופית 
המזרחי,  והפועל  המזרחי  סיעות  חברי  של 
אשר לא רעדה ידם בהרימם יד בתורת משה 
הנורא,  החוק  של  קיומו  בעד  בהצבעתם 
כאשר רק אחד ויחיד מסיעות אלו, ר' אליהו 

משה גנחובסקי נעדר ממליאת הכנסת בזמן 
ההצבעה ולא היתה ידו במעל. מרן ה'חזון 
איש' זצ"ל קילסו על כך ובאוזני אחיו, ר"נ 
את  הציל  "אחיך  כי  התבטא  גנחובסקי, 

נפשו!"... 
הופיע  'הקול'  ישראל'  'אגודת  בטאון 
ביום שלמחרת ההצבעה במהדורה מיוחדת 
מעל  כולו,  העיתון  של  לרוחבו  כאשר 
קידוש  באותיות  נדפס  שמו,  עם  ה'לוגו' 
לבנה הפסוק: "עוצו עצה ותופר דברו דבר 
ולא יקום כי עמנו ק-ל". בכותרתו הראשית 
דיווח העיתון: "הכנסת גזרה גזירת השירות 
הלאומי - הכרזת היהדות החרדית: החוק לא 

יחייב אותנו!"
למחרת ההצבעה, היה מרן ה'חזון איש' 
שרוי בצער גדול, ואף התאונן על מיחושים 
בלבו, אך כעבור שעה קלה התאושש ואמר: 
״הלא רק דיברו דיבורים בעלמא״, כשהוא 
מוסיף לומר לאחד מבאי ביתו אמר: ״החוק 
לא יבוצע, אבל עצם ההצבעה היא שערוריה 

מאין כמותה"... 
אף לאחר חקיקת החוק, המשיכו גדולי 
כנגד  וזעקה  מחאה  קול  להשמיע  ישראל 
הגזרה  את  הפועל  אל  להוציא  הכוונה 
הנוראה "הקורעת כל לב". כאשר יצא הקול 
השלטון  אנשי  כי  תשי"ד,  חורף  בראשית 
בנות,  לגיוס  במבצע  לפתוח  עומדים 
קודם  יומיים  איש'  ה'חזון  מרן  אליו  קרא 
הסתלקותו, את המחנך הרה"ג רבי אברהם 
כי  מפורשות  לו  והורה  זצ"ל  וולף  יוסף 
הבנות חייבות להתנהג ב"שב ואל תעשה" 
להתייצבות  קריאה  לשום  להיענות  ולא 
אל  נכנס  במקביל,  לחיוב.  בין  לפטור  בין 
אשת  ע"ה,  קניבסקי  מרים  הרבנית  אחותו 
חבר למרן הסטייפלער זצ"ל, והזהיר: "הרי 
אותן  שיגייסו  במקרה  דעי  בנות,  לך  יש 
ולא  ליהרג  בפשטות  מחויבות  הן  הרי   -

להתגייס!"...
פעל  תשי"ד,  חורף  במהלך  כן  כמו 
להסערת  רבות  זצ"ל  מבריסק  הרב  מרן 
יהדות העולם לעמוד לימין ציבור יראי ד' 
הפגנות  מארגן  תוך שהוא  הקודש,  בארץ 
גדולי  הזעקת  באמצעות  שונים  ומחאות 

כי  ציין  התורה שבגולה. באחד ממכתביו 
עכשיו  תבוא  שאם  ברור  הדבר  "כמעט 
מחו"ל  חזקה  והשתדלות  גדולה  צעקה 
על  בזרוע  יתנפלו  ולא  זה  עם  יתחשבו 
הבנות החרדות ותהיה מזה הצלה מרובה 
מביצוע  לגמרי  עכשיו  יחדלו  גם  ואולי 

החוק". 
המזרחי  ראשי  ניסו  הרבה,  בעזותם 
ובעת  בדבריהם  עת  באותה  אף  להערים 
תשי"ד  הפסח  חג  קודם  בחו"ל  שהותם 
הפיצו הם כי אין בדברים הנשמעים מארץ 
הקודש "כצעקתה". מרן הרב מבריסק זצ"ל 
נרעש להזים את דבריו ועל פי המסופר בספר 
'הרב מבריסק' פנה הוא להרב מנחם פרוש 
הציבור  מאישי  לאחד  זאת  אודות  שיכתוב 
הנני  דלהלן  "הדברים  כתב:  וכך  בארה"ב, 
כותב על דעת כ"ק גאב"ד בריסק שליט"א - 
אין לקבל כל פשרה בשאלת השרות לאומי, 
אין לקבל כל הבטחה של מר שפירא או של 
מי שיהיה, כי הבנות הדתיות לא תוכרחנה 
החוק  נגד  הננו  אנו  כרחן.  בעל  להתגייס 
עצם  פוגע,  החוק  עצם  מעיקרו,  מיסודו, 
בלי  נגדו  ללחום  ועלינו  מסוכן,  הוא  החוק 
הננו מלאי  וכל הבטחה...  לקבל כל פשרה 
חרדה מהלך-הרוח אשר השאיר אצלכם מר 
שפירא כאילו יש מקום למו"מ איזה שהוא. 
לביטול  ללחום   - לפנינו  ויחידה  אחת  דרך 

החוק מיסודו".  

"דבר אלוקינו יקום 
לעולם" 

גדולי  של  והנחרצת  האיתנה  עמידתם 
ישראל, כמו גם ההפגנות ועצרות ההמונים 
עיר  של  ברחובה  האדיר  המפגן  ובראשם 
ואומץ  נחישותה  את  הביעו  אשר  הקודש, 
ליבה של היהדות הנאמנה כנגד גזרת השמד 
והרצון לפגוע בטהרת וקדושת בנות ישראל, 
הביאו את ראשי השלטון לגנוז את יוזמתם 
מושלמת,  בצורה  נחקק  שהחוק  אף  ועל 

בחרו להניח לשומרי המצוות מבחינה זו. 
ופשרנותם של אנשי  אל מול רפיסותם 
"הדת והחיים", אשר עליהם ועל שכמותם 
"יבש חציר  ניתן להמליץ את דברי הכתוב 
לוח  על  זה  כביר  מאבק  נחרט  ציץ",  נבל 
הובעה  בו  החרדית,  היהדות  של  ליבה 
עמדתה הנחושה והתקיפה למסור נפש בעד 
אלוקינו  "דבר  כי  שכזו,  נוראה  שמד  גזרת 

יקום לעולם".

גזירת  אודות  הנרחבת  הסקירה  בשולי 
גיוס בנות לשירות לאומי, מן הענין להביא 
ואשר  דיו  ידועה  שאינה  מפעימה  עובדא 

הדיה מהדהדים את עצם היום הזה: 
הנורא  החוק  חקיקת  לאחר  זה  היה 
'הועדה  עסקני  לאומי.  לשירות  בנות  לגיוס 
הציבורית לביטול גירת שירות לאומי' נכנסו 
והתאוננו  איש'  ה'חזון  מרן  של  למעונו 
בכאב: 'למי אנו עמלים, וכי כל המאמצים 

המרובים לביטול החוק עלו בתוהו?'
התרגש מרן זצ"ל והשיב: "ואולי די לו 
להקב״ה בעשרה יהודים מתוך כל הדור"...

והמשיך  קלה  אתנחתא  עשה  וכאן 
ברגש: "ואולי רצונו באיש אחד בלבד אשר 

יהיה מוכן למסור עבורו את הנפש"...

מכתב גדולי יהדות ארה"ב, ובראשם מרן הגר"א קוטלר זצ"ל וכ"ק האדמו"ר 
מסאטמר זצ"ל ליום תפילה אודות גזירת גיוס בנות ושירות לאומי
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לא מוותרים על אף יהודיה
איש החינוך הרה"ג רבי מאיר פיין שליט"א, מי ששימש בשעתו כמזכיר "הוועדה להצלת 

בנות מגיוס לצבא", מגולל מזכרונותיו ל'הפלס' את קורות הימים ההם
ב ה ל  ' י

היה זה בשנת תשל"ז. בעקבות עלית הליכוד לשלטון, 
ערכה יהדות התורה הסכם קואליציוני עם רה"מ הנבחר 
מנחם בגין, בו הובטח המשך הפטור המוחלט של בנות 
וזאת לאור דרישתם הנחרצת של  ישראל מגיוס לצבא, 
מרנן ורבנן זצ"ל. גם לאחר שהוסדר חוק גיוס בנות ועוגן 
לורנץ  שלמה  הרב  ח"כ  של  פעילותו  בעקבות  בכנסת, 
ז"ל, עדיין נותרו חורים שנזקקו לפתרון מיידי. לרוב לא 

היו אלו בנות חרדיות, ועימם החוק הקשיח פניו.
מי  שליט"א,  פיין  מאיר  רבי  הרה"ג  החינוך  איש 
ששימש בימים ההם כמזכיר "הוועדה להצלת בנות מגיוס 
הימים  קורות  את  ל'הפלס'  מזכרונותיו  מגולל  לצבא", 
ההם, אודות פעילות הקודש של הוועדה מול שלטונות 
הצבא ומאמציה למנוע מבנות ישראל לרדת שחת רח"ל. 
לכנסת,  נכנסו  שהחרדים  הראשונה  "הקואליציה 
לנשים  הגיוס  כי חוק  ובהבטחה  בגין,  בזמנו של  היתה 
ההצהרות  עו"ד.  בפני  הצהרה  שתהיה  נקבע  יוסדר. 
בהתייצבות  צורך  היה  שלא  כך  מאורגן  באופן  נשלחו 

כלל, ואף הבעיות התקציביות נפתרו, 
כמו יתר התקלות.

החרדיות  הבנות  שעם  בעוד 
שהיו  הרי  לחלוטין,  הוסדר  הנושא 
סקטורים נוספים שנותרו ללא מענה, 

ובעבורם היה עלינו להיאבק. 
המשרד של תנועת צא"י ברחוב 
השל"ה 2 בשכונת זכרון מאיר בבני 
ברק הוקצה ע"י הרב שלמה לורנץ, 
ואף  שהצטברו,  בבעיות  טיפלנו  ובו 
כשהתעורר  בענין,  אסיפות  ערכנו 
שמדובר  התברר  מהרה  עד  הצורך. 
מקרים  רצופה,  סיזיפית  בפעילות 
שהגיעו דבר יום ביומו. ייזכרו לטוב 
מספר יהודים טובים ויקרים, כמו רבי 
ואחרים,  שליט"א  וויכלדר  מרדכי 
שמסרו נפשם כפשוטו למען המעלה 
כמזכיר  שימשתי  אנכי  הנעלה. 
הועדה וריכזתי למעשה את הפעילות 

הברוכה.
התמקדה  שלנו  הפעילות 

ספר  בבתי  שלמדו  הבנות  את  היו  מישורים.  בשלושה 
אולם  חילוניים,  במוסדות  שלמדו  אלו  את  היו  ממ"ד, 
הבעייתית  והקבוצה  הצבא,  למלתעות  להכנס  רצו  לא 
וחזרו  בצבא  שירתו  שכבר  אלו  אותן  היתה  במיוחד 

בתשובה.
בעיקר  צורך  היה  הראשונה  הקבוצה  לבנות  בעוד 
בהסברה, ובדיון מדוע לא ללכת לשרת בצבא או בשירות 
בבנות  כשמדובר  כשלעצמו,  מורכב  פרויקט   - לאומי 
שאצלן זו אחת מה'מצוות' החדשות של המפד"ל; הרי 
שהסקטור השני עסק בפתרון בעיות שנוצרו אצל כאלו 
שלמדו  בבנות  היה  מדובר  לרוב  להתגייס.  רצו  שלא 
במוסדות שאינם דתיים או חרדים, והיו צריכות להגיש 
הצהרה על היותן בנות למשפחות דתיות  ושומרות שבת, 

ובהמשך לעבור ועדות פטור.
שאלות  סדרת  הבנות  נשאלו  הועידה  במסגרת 
בשאלות  הבנות  את  ולהכשיל  לנסות  היתה  שמטרתן 
ממתן  הניתן  ככל  להמנע  וניסו  ומפולפלות  מסובכות 

פטורים. 
עיקר הפעילות היתה להדריך אותן לקראת הועדה. 

לקראת  אותן  להכין  לענות,  עליהן  מה  אותם  לעדכן 
שאלות מוגדרות, ולהסביר כיצד תוכלנה לעמוד על זכותן 
מבלבלות,  או  מכשילות  ולא  עניניות  שאלות  להשאל 
שהרי ניסו להכנס איתן לפרטי הלכות שלא היה להן כל 
מושג בכך, וההצהרה שכל בת חרדית היתה חתומה עליו 

)שהיא לומדת במוסד חרדי(, לא התאימה להן. 
כשאנו מדברים על ועדות פטור, צריך לדעת שהישג 
נוסף של הרב לורנץ בענין היה שבועדות הפטור לא ישבו 
אנשים שכל מטרתם להביא נפשות נוספות לגיוס. למרות 
זאת, באופן טבעי, כחילוניים, ניסו הללו להביא בכל דרך 
אבל  מכוונת,  ממשלתית  כמגמה  לא  לגיוס.  הבנות  את 

כרצון אידיאולוגי.
הבעיה היתה במקרים שלמרות הכל, הבת נכשלה. 
עו"ד  ולהשיג  במהירות  בכך  לטפל  צורך  היה  אז  או 
שיטפל בענין מול שלטונות הצבא. זה היה מצב מורכב 
יותר ובזה טיפלו בעיקר הרב לורנץ ועוזרו, הרב חיים 
האישיים  בקשרים  בעיקר  התבטאה  עזרתם  ברילנט. 
היה  הלה  הביטחון.  משרד  מנכ"ל  מול  להם  שהיו 
האיש החזק וה'כל יכול' במשרד. הוא עצמו היה שומר 

בכל  כמעט  דת.  לעניני  סימפטיה  לו  והיתה  מסורת 
הבעיות   - מתערבים  היו  וכשהם  לסייע  נחלץ  מקרה 
הסיטואציות  אלו  היו  לא  ועדיין  נפתרים.  היו  ברובן 

הקשות ביותר. 
המישור הבעייתי יותר, בו לעזרתם של חברי הכנסת 
בנות  של  במקרים  היה  לסייע,  יכולת  כך  כל  היתה  לא 
שכבר גויסו לצבא, לאחר שהוכשלו בועדות הפטור ולא 
נוצר ביניהן קשר עם הועדה להצלת בנות מגיוס, שהיתה 
המפקד   - זצ"ל  הלברשטט  יצחק  הרב  של  בראשותו 
נפש של ממש.  כולה במסירות  והמפעיל של המערכת 
הוא היה זה שהניע את הפעולות הללו בעוז ובגבורה, 
ואני שימשתי כעוזרו ופעלתי מטעמו ומטעמם של אנשי 

צא"י.
המקרים הקשים באמת היו של בנות שכבר שירתו 
מדובר  לרוב  לשחררן.  אבו  לא  הפטור  וועדות  בצבא, 
להוציאן  והנסיון  היהדות,  אור  את  להכיר  שזכו  בבנות 
הקשים  במאבקים  כרוכים  היו  הצה"לית  מהמסגרת 

ביותר. 
חיילות שחזרו בתשובה ורצו לצאת משערי הטומאה, 

נתקלו בקשיים לא פשוטים. במקרים אלו נפתחה מערכה 
על כל בת ובת. הן היו בורחות ומסרבות פקודה בכדי 

להגיע לבית משפט ולהצהיר על יהדותן.
עליהם  היה  צבאיות,  במסגרות  היה  שמדובר  היות 
להסדיר את החלק החוקי יחד עם עו"ד המתמחה בענין 
במקרים  שהרי  הצבאי.  המשפט  בית  מטעם  והמאושר 
בבית  ושפיטה  מעצרים  היו  ואז  עורקות,  היו  הן  רבים 
משפט צבאי והיה צורך בעו"ד המאושרים להופיע בבית 

משפט שכזה.
נאלצנו להתעמת במכתבים ובטלפונים עם זו שהיתה 
היתה  עימה  שיחה  וכל  בצה"ל,  אדם  כח  אגף  ראש 

מלחמה של ממש.
שחזרה  חיילת  לשחרר  זכינו  הפעמים  באחת 
בתשובה. היא נישאה לבן דודה של אותה ראש אגף כח 
אדם, ובחתונה היא פנתה לכלה ושאלה אותה: "מי זה 
'חוטפת  הייתי  שמו,  את  שומעת  שכשהייתי  פיין,  הרב 
חום'? הייתי יודעת שכעת מתחילה מלחמה. מי הוא הרב 

הזה, שעזר לך?"...
מאחר  משפטית,  לעזרה  נזקקנו  הללו  במקרים 
תוך  משפטיים  בהליכים  ומדובר 
היו  הח"כים  של  וידיהם  צה"ליים, 

כבולות.
זכינו  מהמקרים  כ-99%  בס"ד, 
לאחר המאבקים  הבנות  את  לשחרר 
הללו. האחוז היחיד שלא שוחרר היה 
חסויים  תפקידים  שנשאו  בנות  של 
היה  אפשרי  שבלתי  מורכבים  או 

לשחררן, והן היו ספורות. 
יום- במסגרת  היתה  הפעילות 
היתה  שלנו  הכתובת  ממש.  יומית 
מפורסמת באופן מסיבי בכל מסגרת 
שהיה  מקום  ובכל  אפשרית  דתית 
צורך בכך: רבני שכונות ובתי כנסת, 
בחזרה  שעסקו  וגופים  עסקנים 
היינו,  שליחות  חדורי  בתשובה. 
ומצידנו עמלנו ללא לאות בשכנועים 
ובהפצת חומרי הסברה בעיקר בערי 
מסורתיות  משפחות  אצל  הפריפריה 
הרוחנית  הסכנה  על  עמדו  שלא 
שירות  או  לצבא  בנותיהן  שבגיוס 
לאומי. כמו כן פעלנו רבות בקרב בנות התיכונים. הדפסנו 
הדתיים  התיכונים  כל  בקרב  הסברה  חומרי  והפצנו 
בארץ. לכל תיכון השתדלנו להתאים את חומר ההסברה 
שכן  ולמיקומו,  למעמדו  בהתאם  לו  והמתאים  הראוי 
לא הרי תיכון בתל אביב ובהרצליה כהרי תיכון בירוחם 
העלאת  עם  מתאימה  ערכה  קיבלה  בת  כל  ובדימונה. 
כל הנושאים הרלוונטיים, הן הרגשיים יהודיים, והן עם 
פירוט הסכנות לעתידה. היו מקרים של מנהלים ומנהלות 
שזרקו את החומר היקר שלנו לפח האשפה הקרוב כדי 
שלא יפול לידי הבנות. מוכרחים להבין שהפעילות שלנו 
בקרב  "קדוש"  שהיה  לאומי  שירות  כנגד  גם  התמקדה 
עלינו  היה  כך  ימים. לשם  בעיקר באותם  ציבור הד"לי 
בהיחבא  החומר  את  שתחלק  מיוחד  לב  עם  בת  לאתר 
ותעביר אותו מיד ליד. פעלנו אמנם באופן חוקי לחלוטין 
אך מול ממסד עוין שעושה הכל כדי להצר את צעדנו 

ולמנוע מאתנו הצלחה בהצלת הנפשות.
עם בודדות שזכינו לשחרר נותר לנו קשר. ידוע לי על 
כאלו שזכו להקים בתים מפוארים בישראל, והסיפוק על 

שזכיתי להיות חלק מכך הוא לאין ערוך".

הרב שלמה לורנץ עם רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זצ"ל


