
   

  מי מילל ומי פילל

השמד מחלחל גם אל היכלי ; לתוככי מחננו לחדור עמוק הממשיכגזירת הגיוס 
  !ומקיימים קשר הדוק עם הצבא, משרתים כגייסים" ם"רמי": זעזוע. הישיבות

דרכי הפעולה של ציידי הצבא השפלים לצוד בחורים מיום ליום נחשפים 
ל בחורים יקרים מן סיפורים מזעזעים שעוד *  ככי המחנהטהורים ויקרים מתו

  הגייסים *  לשמד שנפלו חללים, המשפחות החשובות של היישוב הישן
  !אתה ישן והוא ער לך* מבני היישוב הישן , "עסיסיים"מצפים לקרבנות     

  מהישיבה לטקס ההטבלה

זעזוע וחלחלה אוחזים בכל מי שאוזניו 

  .נחשפות לסיפור הבא

א בחור חשוב ממשפחה חשובה הו. הבחור מ

בניה הינם מחשובי , ומכובדת ביישוב הישן

עברו עליו . כל ימיו של מ, האברכים בבית שמש

דים ונחשבים מאוד ביהדות במוסדות נכב

שהוא בעל נפש עדינה ומחונן  ,הבחור .החרדית

והלך בדרך  ,רח ושגשגפ, במידות טובות וישרות

  .ריו ומוריוהורוח לנחת , חבריו לספסל הלימודים

. לאחר כמה שנים שבהם למד מ

בראשו ו לעלות החל ,גדולהישיבה ב

', עסקי בחורים'של  שוניםרעיונות 

, הוא התחיל לצבור לעצמו דמי כיס

כמנהג , שונים "ביזנעס"ושלח ידיו ב

לאט לאט הוא החל . חלק מהבחורים

, שונות" השקעות"לאבד את כספו ב

של עד שהפך לבעל חוב , נותזובבזב

  ...כמה אלפי שקלים

  הציידים מריחים ועטים על הטרף

. עלה באפם של ציידי הנשמות טריריח של דם 

מסלתה , הללו הריחו מיד כי יש כאן טרף שמן

שאפשר כעת , ומשמנה של היהדות החרדית

נטפלו אליו כמה  מהר מאוד. לצודו לשמד

ובשיחות ארוכות החלו , "אברכים חסידיים"

המזהיר הממתין לו לשכנע אותו על העתיד 

  .בצבא

הן הוא גדל , בתחילה התנגד הבחור מכל וכל

על חינוך טהור שסולד מכל חיבור לטומאה 

ובפרט לסיאוב , הנוראה של הציונות בכלל

ברית כרותה "ל "אבל כבר אמרו חז .הצבאי

ובפרט , מילות הארס שהטיפו הללו, "לשפתיים

הוא מומחה במלאכת ציד ש, אחד השפלים שבהם

מתגורר הלה (הוא היה המכה בפטיש ו, ותהנשמ

  .)בבית שמש' ברחובות רמה בעל ידינו כאן 

הם כמובן לא שכחו להבטיח לבחור כי כל 

, הצבאעל חשבון , החובות שלו נמחקים באחת

אלא ולא עוד "... לווה רשע"וכך שוב לא יהיה 

וגם ילמד ... הוא גם יקבל משכורת חודשית

השם (חיים מקצוע ויוכל להתבסס בעתיד ה

האכזרים הללו ידעו ). איום שכזהבסיס ישמרנו מ

כשאין לו את , את עדינות נפשוהיטב לנצל 

ולזעוק להם , האומץ לקום ולהוכיחם על פניהם

  .ף רבתי"באל' לא'

  השבר הגדול

מיום ליום הפכו ו, והלכוהטפות השמד גברו 

מוחו , ר ויותר לדבריהםכרויים יות. אוזניו של מ

לרעיון " להסתגל"צריך העדין היה 

בן למשפחה . העוועים שהוא מ

מוסרי הנפש כנגד שבניה הם הדגולה 

, השלטון שמבצע חילול קדשי ישראל

  !?הוא ייהפך לחייל בשלטון רשע זה

שטיפת ! עד שהגיע השבר הגדול

, המוח שעבר הטריפה את הגיונו כליל

שוגע שכבר היה רשום בצבא כמ. מו

ו מחמת בשעת. מעשה  'פטור'את ה(

שמהוה הסכמה עם , הסתייגות מהסדר הדיחוי

והפעם עם , חזר והתייצב בלשכת הגיוס, ...)הצבא

הוא , לאחור הגלגלאת  לסובבכדי , מטרה הפוכה

  .על הפטור שנעשה לו' ערעור'הגיש 

במיוחד , כמובן שערעורו נתקבל חיש מהר

 כיתת חיילים חרדים בטקס ההשבעה

 4גליון 
 ו"תשע ק חוקת"עש



לאנשי לאחר הסברי הציידים החנפנים שהדגישו 

, אותו היטב" מכירים"ר שהם בחו וכי זה, הצבא

ימים לא עברו . והוא ראוי לשרת כלוחם בצבא

 ,שנשמתו הטהורה נכפתה ברשת הציד. רבים ומ

ם ע, והובל למחנה אימונים צבאי חתם על חיול

  .חבריו

  לשמד) השבעה(טקס הטבלה 

מחוויות הכפירה הראשונות שהצבא אחת 

" ההשבעה"הוא מעמד , נועץ בנפשות חייליו

מאתו ושיקוצו מול הכותל בכל טו המתקיים

מתקיים כאשר גדוד שלם אותו מעמד . המערבי

מגיעים כל משפחות החיילים מנער , נכנס לצבא

כדי לעודד את בניהם בדרך , ועד זקן טף ונשים

  .אליה הוא יוצא

, באירוע זה עוברת כל גבולכמובן שהפריצות 

ואו אז , יחד עם אווירת ההוללות ההמונית

י החיילים נוסח כפרני שבו הם מקריאים בפנ

המולך של  :נשבעים להקריב את עצמם עבור

המפקד על כל פקודות ו, הצבאחוקי , המדינה

הטומאה הזאת כל את . אשר יאמר כי הוא זה

כדי , למול המקום הקדושדווקא מקיים הצבא ב

אל התורה לעקור מליבות החיילים כל זיק 

 קדושהולהוציא מליבם כל רגש ל, ומצוותיה

  .המדינהטומאת מ יותראותם עליונה המחייבת 

כדי להחדיר את הרגש הזה בלב הנערים 

פועלים ראשי הצבא , הצעירים המתגייסים לצבא

כך שהוא , סביב הטקס הזה" מצב"להגדיל את ה

לצורך כך , ייחקק עמוק עמוק בלב הבחור

של כל אחד החם משתמשים הם ברגש הטבעי 

גיעה לטקס מהמשפחה כל , להוריו ולקרוביו

כל זה  .איתו" שמחה"ו, טבלה ומעודדת אותוהה

לקשור את רגשותיו של המתגייס הטרי מכוון 

  .ערכי הכפירה והלאומיות שמחדיר בו הצבאל

  קרירות עמלק בתוך המחנה

כשהמדובר בבחור אבל לצערם של המפקדים 

כשכל סביבתו הטבעית מוקיעים בכל , מהסוג דנן

, שמד שלונפשם את טומאת הצבא וטקסי ה

איך יגרמו גם לבחורים מהסוג , מצויים הם בבעיה

, שהם חוטפים בנפשעות, הזה" קיצוני"ה

לכך דאגו . שירגישו חיבור ואהדה לטומאתם

על " רחמנות"בשטניות גם לתעמולה צבועה של 

והוא , שהוריו מחרימים את הטקס, הבחור המסכן

  ...עומד לבדו בשעת ההטבלה לציונות

נענו לקריאת הצבא , רפהלגודל הבושה והח

גם הם , כמה וכמה מן החברים של אותו בחור

וכעשרה אנשים באו , מהחוגים החרדיים ביותר

  .לחזקו ללא שום בושה בצעדו הנואל

הגיע , השבעה-יש לציין כי באותו טקס הטבלה

ובתמימות . אחד ממכריו של מבחור חשוב 

הוא שאל אותו באידיש אם כדאי לו גם , מעושה

חודשי  3שכבר היה לאחר . מ, גייס לצבאכן להת

לא לא אל תעשה את הטעות : נזדעק, אימונים

כמו כן הוא שומע לפתע עוד חייל ! המרה הזאת

כנראה ששלושה (שפונה אליו באידיש  ,אחד

חדשים הספיקו להסיר ממנו את המראה 

: וגם הוא מפציר בו, )שהיה עליו מקדם" חסידי"ה

על הרגע  אנו מתחרטים, אל תלך בדרכנו

  !כי מאז אין עוד דרך חזרה, שחתמנו

פשע השבעתיים  מקומםלאור הדברים האלה 

כבר הגיע . אם מ ."מחזקים"אכזרי של אותם ה

, לטקס ההטבלה בלב שבור על שכה עלתה לו

וכעדות , ואולי אולי עוד היה אפשר להצילו(

ו אלו אותם קרי נפש מתוך בא, )העסקנים להלן

הצליחה להקפיא את שקרירות הצבא , המחנה

לתת לו את החיזוק האחרון והטפיחה , ליבותיהם

לדחפו סופית אל השאול הממתין לו  ,על שכמו

  .בצבא

  דחיפה למעמקי השמד -טפיחה על השכם 

סקנים חשובים עכי כשבאו , עוד יש להוסיף

לאותו טקס במטרה להציל את הבחור ברגע 

, בכך המחזקים- הבחינו עדת המרעים, האחרון

הבחור העלימו אותו " לטובת"ב דאגתם ומרו

ביניהם ונכנסו לתוך הערבוביה הנוראה ששררה 

ביודעם כי העסקנים היראים לא יהינו , שם

, אוי לנו לאן הגענו! להדחף בתוך זוהמה כזאת

, שכזאת יפעלו אנשים השייכים למחנה החרדי

מבלי טיפת יראה ורחמנות על נשמת הבחור 

  !שאובדת במדבר הצבאי

, מחזה זוועה שכזה לא מתפלץ נוכח לב מי

, שהחן היהודי עדיין נסוך על פניועומד לו בחור 

, אבל הבגדים הצואים עוטפים את כל גופו

ואנשים שפלים מן הדיוטא התחתונה סובבים 

, פניו של הבחור מביעות זעקה נוראה. סביבו

אבל הכוחות העצומים . עיניו משוטטות מצד לצד

וכך נחטפת נשמתו , נושמקיפים אותו גדולים ממ

משם יוצאים נשמות , בסערה לכור ההיתוך

  .ן השמד ששוטף אותםחרוכות מ

. מי יוכל לעמוד בפני צערם של הורי הבחור מ

בנים גדלו , חינכוהו, גידלוהו, הם שילדוהו

התורה  החינוך לדרךורוממו והם פשעו בם ובכל 

איך אפשר להביט בפני אב . שביקשו ללמד אותם

אם היה ! ?מות נשמתו של בנו יקירואת המבכה 

. המדובר במוות חד פעמי היה אפשר להתנחם

כל יום נוסף , אבל הלא המוות נמשך עוד ועוד

מטריף את , שקוע שם בטנופת הצבאיתשבנם 

  !אוי מי ינוד להם. דעתם

  

  גוי גמורל לאחר תקופה בצבא הפך
בים עוד מעשה נורא המגיע אל המערכת מאת אחד העסקנים החשו

  :וכך הוא מספר. הגיוס בהצלה משמד

שמעתי כי בנו נפל ו, פגשתי במאן דהו ממכרי, היה זה באחד הימים

ניגשתי אליו ושאלתי אותו , "ל החרדי"נח"והוא משרת ב, לשמד הצבא

ואינו רואה בזה שום , הלה ענה לי בגאון כי הדבר נכון. האם הדבר נכון

  .מד להתגייס לצבאמאחר שהיום מתירים למי שאינו לו, בעיה

להסביר לו כי המדובר במכונת שמד לכל , אני ניסיתי לפקוח את עיניו

אבל אינו יודע איך יוצא מהמכונה  ,איך בנו נכנס לשםאולי והוא יודע , דבר

, זה הכל דמיונות, אבל אותו אבא התעקש בגאוותו שאין שום בעיה. הזאת

בצער . תגייסע לבנו שהושום נזק לא יאר, יש שם פלוגות חרדיות לחלוטין

  .רב עזבתי אותו והמשכתי בדרכי

, מסקרנותי ניגשתי אליו שוב, והנה לאחרונה פגשתי את אותו יהודי

ושאלתי מה שלומו של , הזכרתי לו שדיברתי איתו מעניין בנו שהתגייס

, אוי לי: "פניו של האב התכרכמו מרוב בושה וכאב? ומה מצבו, הבחור היום

, אוי לדאבוני איבדתי את בני לחלוטין ,דקת אז בדבריךכמה צ, מה אומר לך

וכהיום הוא השתדך עם , לאחר תקופה בצבא הוא פרק עול תורה לגמרי

  !בהרצליה וחי כגוי גמורנכריה 

רק נדתי בראשי לאב , נחשף לעובדות רבים מספור, אני שלצערי

ת מהובדרכו לא היה מסוגל לשמוע כמה מילים על שברוב בטחונו , האומלל

...ביותרוהנוראה בצורה הקשה , עד שהדבר טפח לו על פניו, הצבא באמת



  !בא לצבא? החלפת ישיבה? התחזקת
והפעם מתרחש המעשה עם . הצבא מנסה למשוך מכל הכיוונים, בושו

  .בירושלים. מ.בחור יקר מהישיבה החסידית ח

יותר שנחשבת חלשה , הבחור דנן למד מקודם בישיבה גדולה אחרת

והוא החליט כי ראוי , את עיניו' וביום מן הימים האיר ה, בה הנוכחיתמהישי

וכך הוא . שבו יוכל להתעלות גבוה יותר, לו לחפש מקום תורה טוב יותר

  .והוא עולה ומתעלה בה. מ.נכנס לישיבת ח

בפרט בנוגע לבחורים שנדמה כי אינם , כידוע מעיני הצבא לא נעלם דבר

מודיעין "על הקמת , פי שכבר חשפנו כאןוכ(יציבים במקומות לימודיהם 

, )שבו אוסף הוא פרטים על כל בחור ובחור חרדי, על ידי הצבא" חרדי

, ביטלו לך את מעמד בן הישיבה: "והטלפון לבחור החשוב לא איחר לבוא

  "!אתה מוזמן לצבא להמשך ההליך

השיב כמובן בשלילה , גנוב אותו מן הישיבההבחור המזועזע מהרעיון ל

מבול של טלפונים פוקד מאז את ביתו . אך הסיפור לא הסתיים כאן, נחרצת

, וגם את הפלאפון האישי שלו שרשום אצלם ,של הבחור בן התורה היקר

ח בכבודו "עד כדי כך שמפקד הממ. בנסיונות שכנוע עזים שיתגייס לצבא

נראה כי הציידים . תעמולת השמדובעצמו התקשר אליו לקחת חלק ב

  .מי מסוגל להוכיח שמד גדול יותר, השפלים מתחרים על נשמתו

כי עליו לא ה "בעז ומקווים, את הבחור היקר הזה אנו מכירים היטב

אבל מה , בעקבות היראת שמים הגדולה של הבחור, יצליחו שפלי האנוש

איתנים כל כך  מה עם בחור שהוריו אינם? כל כך' מחוזק'עם בחור שאינו 

) בטרם חזרו בתשובה, ולפעמים הם עצמם שירתו בצבא(בהתנגדותם לצבא 

  ?האם הוא יוכל להתמודד מול הטרור הצבאי

  

  !את תלמידו" שורף"מ ש"הר
מצמרר נוסף שהתרחש בימים סיפור 

, מאודכ עם משפחה יקרה "ג, האחרונים ממש

. ששומרים בחירוף נפשם על מסורת הדורות

והם , יקירם עומד להחטף מהם בנםולצערם 

ומנסים לקרוע שערי , מבכים את מר גורלם

  .שמים בתפילה ותחנונים

מפי מובא הסיפור כולו ( ומעשה שהיה כך היה

שליבו רותח נוכח השמד , גיסו של הבחור

  :)המתחולל לנגד עיניו

אשר נשמתו עדיין (ו "דוד היהבחור היקר 

שיבה למד בי, )טהורה בטרם נכנס למחנות הצבא

המיועדת לבני עולים מארצות  ,לצעיריםמצויינת 

 התגלע סכסוךביום מן הימים נודע כי , העולם

  !הוחלט לסגור את הישיבהובהנהלת הישיבה 

להמשך , כמובן כל אחד התחיל לדאוג לעצמו

דוד נשלח על ידי הוריו . עתידו בעולם הישיבות

ד המשיך לעשות חיל "שם בס, לארץ מוצאם

בין חברים , ם מצא את מקומו הראויוש, בלימודיו

  .יראים ושלמים

  תרמית העסקנים

נים שונים אל אביו של קכעבור שנה ניגשו עס

התחילו להציע בפניו הצעות להחזיר את ו, דוד

ימשיך כי חבל שבחור יקר כזה לא  ,בנו ארצה

יב את דוד הפצירו באב להשהם . ק"לפרוח בארה

הם כבר כי  מתחייבים בפני האבכשהם , ק"לארה

ידאגו כשיהיה בארץ ישראל להכניסו לישיבת 

  .ולדאוג להמשך צמיחתו בתורה, קול תורה

, ק"האב בתמימותו אכן החזיר את דוד לארה

תומו אל העסקנים שהבטיחו רוב נה בוהוא פכש

אך כאן התבררה . תמכובד ישיבה לבנולמצוא לו 

אותם העסקנים שמקודם כה . לו טעותו המרה

בטענות דחו אותו כעת , התלהבו לסייע לו

מחוסר כל ברירה נשלח . בלך ושובוומענות 

הסמוכה לכותל , "אש התורה"הבחור לישיבת 

ל וביניהם "ליהודי חוהישיבה מיועדת , המערבי

, תיליהודים הרחוקים מאוד מהיהדות החרד אף

  .ועושים את צעדיהם הראשונים בדת

שכל שיגו ושיחו  ,לשם נשלח בחור צעיר ויקר

לא , ואכן .עמלההוא תורה ועד אותו היום  בחיים

הירידה הדרסטית , היו צריכים להמתין זמן רב

שעדיין נזהר  היקר על אףדוד , ניכרה מהר ומיד

החל להתעניין בפגעי , בקיום התורה והמצוות

  .לחרדת אביו ואמו, הטכנולוגיה

  תחילת התדרדרות והתקווה

כי מידותיו , אך זאת היתה תקוות הוריו

בעמל  ות והחינוך התורני שהעניקו לוהנאצל

ר שמפתה "יצההל יגבר בסופו של דבר ע, כפיים

והוא ינטוש בצורה מוחלטת את כל הבלי , אותו

  .ויחזור לדפי הגמרא הנצחיים, זההעולם ה

כי היה יסוד  מעידכל מי שמכיר את הבחור 

בעל מאחר שדוד הינו בחור , גדול לתקווה זאת

כן , ל נפשו ומאודוחם ומכבד את הוריו בכלב 

, שמר באדיקות על כל מסורת בית אביו

, לדיני התפילהכשרות ללא סייג ועד  מחומרות

מתרחק בסופו של דבר וחזקה עליו שהיה 

  .משליך את כל מה שגורם להם צער וייסוריםו

אבל לאחד , תקוות ההורים, אולי, זאת היתה

ם בישיבה היתה תוכנית אחרת לגמרי "מן הרמי

  !בשבילו

כשהופיע דוד לסדר , אחד מאותם ימיםב

בלי שום בושה ו ,ם"פנה אליו אחד הרמי, הישיבה

להתחיל חייב הוא החל להטיף לדוד היקר ש

ואם התחיל דוד להתבלבל , לחשוב על עתידו

: הרי שהלה הבהיר מיד, מ"הר מכווןלמה לרגע 

גם ! אם תלך לצבא יפתחו בפניך כל השערים"

גם יהיה לך , מיושבתצא משם מחונך כראוי ואיש 

וגם יקבלו אותך בכל מקום עבודה , מקצוע ביד

  ...".רציני

שבתוככי היכלי , שומו שמים לאן התדרדרנו

לחטוף מבין , הישיבות יעסיק הצבא גייסים

אוי ! ?נשמות טהורות למילוי היעדיםהספסלים 

האם אי מי חלם פעם שנגיע לצרה מרה , נא לנו

להיכן ? תהמה נעשה עוד מע! ?ומרורה כזאת

אם גם היכלי התורה , נברח מפני הגזירות

  !?מאורות של המסיון הצבאיוהישיבות הפכו ל

  הגייס -מ "הר

. מתמקד בדודמ שהוא צייד "ר: כך זה נראה

החיצים , שולח אליו את חיציו המשונניםהוא 

  ".דעת תורה"ארסי שמהול ב משוחים ברעל

כשירידתו הרוחנית דוד המסכן שבימים אלו 

כמעט ולא עצר כח בנפשו להתנגד מול , ומהבעיצ

כבר כמעט הסכים להצעה הוא , נסיון שכזה

 אמו: "אבל בעיה אחת עמדה בפניו, ההמביש

כאשר !". אינה מוכנה אפילו לשמוע על הרעיון

נבהל , מ בפני אימו"העלה דוד את הצעתו של הר

דוד : "כולו למראה התפרצותה הפתאומית

זהו הדבר . לעולם לא תעשה את הצעד הזה



ביום ! האחרון בחיי שאני מסוגלת לחיות עימו

  )!".חלילה(שאראה אותך במדים תפרח נשמתי 

לא , עם איומים קשים שכאלו של אמו יולדתו

, הגייס -מ "הוא חזר אל הר !היה יכול להתמודד

  !יני יכול להמרות את פי אמיא: ובפיו הטענה

אותו צייד שפל שחשש כי הנה הטרף עומד 

הוא , לא הניח לו בקלות, מבין ידיו להתחמק

לו לשמוע לאימו בדבר  כי אלהתחיל להסביר לו 

והוא  ,הפכה כעת לסם המוות מ"הר תורת. הזה

לדוד על ההלכה כי אין לאדם לשמוע  הסביר

אם הוא סובר  ,לקול הוריו בעניין מקום לימודיו

מכוון וא כשה... ששם ייטב לו מבחינה רוחנית

" הכי טוב"הוא המקום שם  ...כמובן לצבאהכל 

ואימו מבקשת למנוע ממנו את , לדוד ברוחנית

  ...וממילא אסור לו לשמוע בקולה, הזה" הטוב"

אבל לא , אכן שורות אלו נראות דמיוניות

מ בישיבה שהוסיף "כאשר הם יוצאות מפי ר

כי הסיבה האמיתית שאמו , להסביר בטוב טעם

ן בלה כי היא מתביישת שיהיה , מתנגדת היא

אבל ... זה פשוט לא מתאים לה, בצבא שמשרת

, של הבחור לעתידו "באמת"מ דואג "הוא הר

שאין טוב בשבילו מלהתגייס , ולכן הוא מייעץ לו

  ...לצבא

  !הבטלה גרועה מן הכל: כח ההכרעה בבני ברק

בין דעת , לאחר שדוד לא היה מסוגל להכריע

החליט , מ המפתה"אמו היקרה לו לדעת הר

" פסק"האח . יו לשמוע מה דעתולערב את אח

שהחוג . ק.ח.ירב השצריך לשאול את דעתו של 

כשהציעו את . שלהם נוהגים להתייעץ עימו

השאלה לפני הרב נענה אליהם כי שאלה קשה 

יש להפנות , כזאת העוסקת בדיני נפשות ממש

בדיני " כח ההכרעה"שם יש את , לבני ברק

  .נפשות שכאלו

אח מסביר את כשה, הללו הגיעו לבני ברק

ל דוד אינו "מ הנ"הרמאחר שלדעת , השאלה

, "מתבטל"כיוון שהוא , נמנה על לומדי התורה

או לשלחו , האם כדאי להשאירו במצב הנוכחי

התשובה הבני ברקית , ..."אולי יבנה שם"לצבא 

  !!!".הבטלה גרועה מהכל: "לא איחרה לבוא

  "!דוד לצבא: "כח ההכרעה הכריע

דוד כבר . מ צלחה"הרעתה לאחר שדרכו של 

השלב עכשיו הוא מתחיל את , מסכים להתגייס

הבחור . נשמתו של דוד תשמדההמעשי של 

כי הוא באמצע תהליך , מ בתומו"התמים סיפר לר

אותו הוא מצליח להשיג , מהצבא" פטור"של 

והוא כבר הצליח , באמצעות התחזותו למשוגע

הוא כבר עכשיו . לקבל אישורים על רפות שכלו

א לצבא לשם בדיקה אחרונה של מצבו נקר

  .יקבל את הפטור השלאחרי, הנפשי

כלל לא שבע נחת , מ בשמעו על כך"הרמובן ש

, הלא תראה: "הוא התחיל להסביר לדוד. וכלל

והפרופיל שלך יהיה , אם תתגייס כעת לצבא

אזי המקסימום שייתנו לך הוא , פחות מהרגיל

, בוזה מאוד לא טו, לקלף תפוחי אדמה במטבח

הרי שם יש ערבוביה והדבר יעמיד אותך בפני כי 

לך ללשכת הגיוס , אם תשמע לעצתי. נסיונות

שלך זה היה " שגעון"שכל ה, ותתוודה בפניהם

אבל עכשיו אתה רוצה ללכת , הכל התחזות

ואתה מראה להם שאתה כן חכם והגון , לצבא

  ...".לשרת בגדודים לוחמים

  !?מי בחש במחשבי הצבא

כאשר הגיע : שפים לגודל החורבןוכאן אנו נח

פנה הוא , גייסו- דוד ללשכת הגיוס כמצוות רבו

, לפקידה כדי להעמיד אותה על מצבו האמיתי

עוד בטרם החל , ומה מאוד התפלא לשמוע מפיה

כל , אנחנו מאוד מצטערים, תשמע דוד: "לדבר

אין לנו כרגע , התיק שלך נמחק לנו מהמחשב

מתחיל עכשיו  אתה, שום מידע מוקדם על מצבך

  ...".הכל מהתחלה" בלית ברירה"

עד , יד אותו רשע הגיעה כה עמוק ,ל"רח אוי

מ בישיבת אש "ר! לתוככי מחשבי לשכת הגיוס

המחטט בתיקיות המחשב של , התורה בירושלים

וסולל את דרך השמד בפני , לשכת הגיוס

ומוודא בכל האמצעים הנפשעים שאכן , תלמידו

  ...!יפול בה

כי היצר הרע עלול חשבנו מעולם לא 

 כדי לפתות, הדתקיום להשתמש בטענות של 

הוא  "רב"מעולם לא פיללנו ש, בחורים להשתמד

אבל זאת ! ת נשמתו של תלמידוישרוף אזה ש

  !המציאות שמתחוללת מול עינינו

  שברון לב נורא

דוד וכי  ,כששמעו במשפחה שהחורבן קרה

ת לא ידעו היכן לשים א, עומד להתגייס בקרוב

אמו של דוד שבורה ורצוצה בימים אלו . עצמם

היא התבטאה בפני מספר , עד עמקי נשמתה

כי היא כבר מרגישה מחושים , המעשה הנורא

. בליבה מגודל צערה עד התהום מהצעד של בנה

מה אינה עושה האמא הצדקנית להציל את נשמת 

  ?בנה

ק "אני חושב שאין שום קבר של צדיק בארה"

, "שערי שמים בתפילותיה שחמותי לא קרעה בו

אנו מנסים את כל הסגולות "אומר חתנה 

אולי עוד יתהפך ליבו של דוד והוא , שבעולם

יפקח את עיניו ויעצור ברגע האחרון את התהליך 

  ".הנורא הזה

כלל הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים 

עבור הבחור היקר הנבוך והמבולבל , מרובים

, י זדים עליושלא ישלטו יד, "דוד בן רחל מיכל"

ויפקחו עיניו וליבו לראות את חומרת המוקש 

וכן יאורו עיניו , שהוא עומד ליפול בו חלילה

לכוון אותו אל , למצוא את דעת התורה האמיתית

  .דרך האמת והאמונה

עורו עורו לעמוד על ! העיירה בוערת! רבותי

!נפשנו
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