
 

עמוד ההוראה משא מרן   

שליט"א ציון בוארון חכם  
 

  
יום ראשון י"ג טבת תשע"ח -  ירושלים "זכרון משההגדול "בבית הכנסת   

 
  לעבדים ולשפחות נמכרנו

עיקר האשמה מוטלת על המפלגות החרדיות, ש"ס 
 שותקים, עומדים מנגד, יש להם את כל הכחשהם ואגודה 
ים, משלה היום שיכולה לעמוד בלי החרד, אין מלהילחם

ביבי צריך אותם, ליברמן עם ארבע מנדטים עושה מה 
ש"ס עם שבעה  , ואילואף אחד לא מפריע לו ,שהוא רוצה

חוסם של דטים שיש גוש שה מנמנדטים ואגודה עם ש
  לא עושים כלום. ,שלוש עשרה

  

בלית  בשבת ארבע מאות אלף יהודים שעובדיםכיש 
בשבת, בתי עסק, בתי  , מפעלים פתוחיםהבריר

 גם ביוםאם לא תעבוד " :אומרים שעשועים, והמעסיקים
שה ימים נפטר אותך, אתה לא יכול לעבוד ש שבת אנחנו

 –מדברים על כפיה דתית , הם "אחר פועלובשבת נביא 
על  ,והם כופים עלינו חילולי שבת ,כך החילוניים מדברים

שרוצים  ,יהודים תמימים ופשוטים שרוצים לשמור שבת
מכריחים אותם לעבוד  –לפחות לעשות קידוש בבית 

מחוקקים חוק, מה החוק? שהמרכולים אלו  .בשבת
עכשיו כל ? אומר החוקעוד הפתוחים בשבת ישארו. מה 

לחוקק חוק עזר אם היא רוצה לחלל שבת  צריכהרייה עי
צריכה אישור של שר ומעתה תהיה בבתי עסק ומפעלים 

 יש שר הפנים אריה דרעי ,הפנים, טוב נאמר היום בסדר
לפיד י. אם  עוד שנתייםמה יהיה בוהוא לא יאשר את זה, 

שהוא  זה חוק ?כץ יהיה שר הפנים ? או י.יהיה שר הפנים
ק הזה, נלחמים והחרדים תומכים בחוממש בושה וחרפה, 

  לחוקק את החוק הזה.
  

שחקני כדורגל שחזרו  ,יש שלוש מאות, ארבע מאות
שחקים ביום לקיים את המבתשובה ומתחננים תנו לנו 

כמה  למה כי לא מאפשרים להם,לא בשבת  ,אחר
ים? בושה חילונים מתנגדים לזה, איפה הכח של החרד

  .הגענו וחרפה, איפה

כמה " זה דעת דעת" שום אין ?שיש פה איפה הדעת תורה
מה הם מה הם חושבים, עסקנים הם עושים מה שרוצים, מ

לא  .לא מעניין אותם ,עומדים מנגד פוחדים, למה הם
אכפת להם הקדושה של שבת לא היה אם  .אכפת להם

בבחירות הבאות אולי ים שאלא מה? הם חוששהיה כך... 
הנציגים האלה שיקימו מפלגה  שידעו להםיבחרו  לא הם

  ., זה המצבכי אין ברירה ,אחרת שתתחרה בהם
  

  גיוס בנות! -ידענו שהמטרה 
כאשר לגיוס בני הישיבות, לו את המלחמה יכשהתח

המזרחי לצערנו הם אלו שהרימו את דגל המלחמה נגד 
הישיבות, ידענו שהמטרה שלהם הסופית היא לא בני 

הדבר הכי חמור שיכול זה הישיבות אלא גיוס בנות! 
כלה שמלכות הרשעה שגזרו מובא במדרש להיות בעולם! 

לשיחה אצל  צריכה להכנסמחופתה בלילה הראשון 
אכפת לו עד שקמה בתו אף אחד לא היה ו וכו' ההגמון...

של מתתיהו כהן גדול שהרימה את המרד בצורה הכי 
ואז  כך האנשים קלטו את הדבריםו ,קשה שיכולה להיות

  היום. גםכך ומלחמת שם שמים  היתה

  
  כדין גיוס לצבא רח"לשירות לאומי דין 

נגד שירות ונגד גיוס בנות, נלחם הרב מבריסק בשעתו 
ית הדין שג"כ חמור לא פחות, אמר לי פקיד בב לאומי

י היה אחד מהעורכים של הגדול שמוצאו מהמזרחי: אב
הוא היה ראש  עיתון הצופה של המפד"ל של פעם,

מה זה שירות לאומי זה  –לאומי המקימים של השירות 
לא צבא, זה שמשרתים בבתי חולים כאילו עושים שירות 

לשירות  שהתנדבהה מהראשונות לעם, ואחותו הית
ואת התדרדרות של בתו הוא כאב עד יומו האחרון  לאומי

זה שירות לאומי. הרב מבריסק עליו השלום שהיה ראש  –
אם ואמרו לו: איימו עליו  ,הלוחמים יחד עם החזון איש



תמשיך להילחם נגד שירות לאומי לבנות אנחנו נגייס את 
כל  כלמוטב שיגייסו את ''אמר להם:  ,כל בני הישיבות

ס' הרב (הישיבות ולא תלקח בת אחת לשירות לאומי'' 
 .הקדושה של עם ישראלענין זה  )49מבריסק ח''ג עמ' 

(דברים כ"ג ט"ו)  "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"
בנים ובנות שיכול להיות שם  בקרבואיך יתכן צבא שיש 

אם אפילו בבית המדרש  ,קדושה לא יתכן כדבר הזה
אין  ,כל היום בנים ובנות יחד לא יהיה קדושהילמדו תורה 
אם יש תערובת של בשמחת שבע ברכות כדבר הזה. 

כי אין שם , "שהשמחה במעונו" נשים וגברים לא אומרים
(ספר חסידים, ועיי' יביע אומר ח"ג  שמחה בקדושה

  .אבה"ע סי' י' אות ט')

  
  !מלמעלה למלאות את המכסותההוראה 

מה  ,עכשיו גיוס בנותלצערנו והתחילו עם בני הישיבות 
 ,בלשכת הגיוס בוועדהשהבת תתייצב  ?המטרה שלהם

יבלבלו . בכל מיני שאלותו אותה ויתקיפ יבחנו אותה
תרגשו בשעת הרבה בנות שיגם מטרה שלהם. וה זו ,אותה

ו כשילכך בקיאות בהלכות י-המבחן או שהם לא כל
  .רח"ל חייבו אותם בגיוסיאותם ו

אותם מהדברים  מענייןלא  ,ף מפלגהאחד, א לצערנו אף
 פונים הרבנים. סאות שלהםכולם דואגים לכ ,הללו

כפי הידוע לי הכל בסדר" לראשי המפלגות והם אומרים: "
הישיבות? בחורי מה הכל בסדר? ועד הישיבות לא נגד 

בן אחותי שהוא בן ישיבה והוא  ,בדידי הווה עובדאאני 
והוא  שיוןיעקב הר ועשה רישיון נהיגה והישיבה זרקה אות

על מנת להישאר בישיבה הלך למשרד הרישוי וביטל את 
במסירות כזו הלך הרישיון, בחור ישיבה בן שמונה עשרה 

כולם מבינים ( ביטל את הרישיון ע"מ להישאר בישיבה,ו
בהמשך הם עברו דירה  כמה בחור צעיר מתלהב מרשיון)

 ,באיחורלשכת גיוס התייצב בוהוא קיבל את ההזמנה ל
עד שאיתרו אותו והודיעו לו שאם הוא לא יגיע מחר עם 

ועד וואחותי פנתה ל לצבא. יגויסאישור ועד הישיבות הוא 
שהוא לומד בישיבה וכו' ויביאו לו ואמרה הישיבות 

אנחנו בחופש, היום בין הזמנים" מה , הם ענו לה: "אישור
זה היה  ות.ן מה לעשאותו? אי עומדים לגייסחופש? בחור 

תה חזקה והתקשרה כל אבל אחותי ב"ה הילפני שנתיים. 
 תדעו לכם בתל השומר ואמרה רבע שעה ללשכת הגיוס

זה מקרה שאתם חייבים לעזור לי וכו' והם היו אנשים יותר 
אנושיים מועד הישיבות! נתנו לו דחיה לשבועיים עד 
שישיג את האישור, באים לדבר נגד ועד הישיבות 

 הם לאאולי לא נכון!  זהצדיקים גמורים" אומרים: "הם 
הם קיבלו הוראות מלמעלה למלאות את כי  אשמים כ"כ

  המכסות של הגיוס.

  "הכל בסדר" "הכל מתוקן"
אגודה ראשי ראשי ש"ס וצריכים לדעת את האמת 

שהמצב הוא נורא! ועכשיו שמתחילים עם גיוס בנות 
רים עליהם עלהכדי שאומרים להם להתייצב בועדה 

איום ונורא, חייבים לעורר את הציבור דבר זה  ,קשיים
על נפשם, שלא ילעיטו את  ולעמוד שידעו להיקהל

" "הכל מתוקן" זה לא נכון בסדרהאנשים בשקרים "הכל 
התחילו עם בחורי הישיבות  .המצב מדרדר מיום ליום

ועכשיו התחילו לאחרונה לעשות צרות לבנות על מנת 
  את הבנות.גם לגייס 

  
  כוונתם להרוס את הדת

מי שמכיר את המצב יודע שיש עשרות אלפי חיילים שהם 
עם, זה משועממים, המלחמה של היום זה לא כמו של פ

רגלי כמו פעם, היום זה  לא מלחמה של טנקים וחיל
 הרבה המצב הוא שיש ,ולא צריך הרבה חיילים טכנולוגי,

תשעים  ומחפשים את בחורי הישיבות.מובטלים  חיילים
מה אין להם צורך להיות והחיילות מהבנות אחוז ותשע 

עשרות שהם צריכים זה אחוז אחד, מה שהם מגייסים 
 .זה להרוס את הדת .זה בכוונה נגד הדתחיילות אלפי 

"כל המצר לישראל נעשה ראש"  לצערנו זה המצב כיום,ו
כולם מריחים את הבחירות אז כל אחד  (סנהדרין ק"ד ב')

כמה להיות יותר אנטי נגד השבת, נגד  מתחרה בשני
ולא מפחדים מהדר  הישיבות, נגד הכשרות, זה המצב,

אנחנו אומרים לראשי המפלגות החרדיות שידעו גאון ה'. 
להם שהמצב הוא בלי שליטה ואם הם חושבים או 

באות הם לא חוששים שיפרקו את הממשלה ובבחירות ה
ים לסבול שלא יכול גדול ציבוריבחרו שידעו להם שיש 

מזה הם  ,את המצב ויעשו דברים אחרים שיזיקו להם
  ."..בלשון שלהם"דבר אנחנו צריכים לפוחדים ו

  
  התחבאנו תחת המיטות

כמובן כמו שדיברו קודמי אנחנו מוקיעים את ראשי 
על יסוד שלילת הדת ועל  המדינה שהקימו אותה לצערנו

אנחנו גרנו  סבלם של העולים בני עדות המזרח בעיקר.
באו לקחת אותנו  ,אנחנו יודעים מה היה שם ,במעברות

אנחנו התחבאנו תחת המיטות שלא יקחו אותנו ואת 
בתי 'הקימו  ,האחיות שלנו לבתי ספר חילוניים בכח

אלא על מנת  ,ילדיםב טפללמה? לא בשביל ל 'תינוקות
היה למכור אותם לעבדים ולשפחות זה לגנוב ילדים ו

 ,בנוסח אחר ועכשיו המצב חוזר לצערנו עוד הפעם .המצב
, אין איש שם אף אחד לא אכפת לו, אין מי שילחם וכיום

   .על לב, צריכים כולם להתעורר
  



!הרג ואל יעבורי
בלשכת הגיוס להצהרת דת תייצב לא לתת לאף בת לה

 .גם מי שישלחו לה הזמנה שלא תתייצב .בשום אופן
זה אם להתייצב, בחורי ישיבות זה משהו אחר יש ויכוחים 

עניין אחר, אבל שום בת בשום אופן לא להתייצב שם לא 
החזון  בשעתו , בנפשנו הדבר.לתת להם את התענוג הזה

 הרבנית קניבסקי: תדעי לך שמהאיש אמר לאחותו 
זה יהרג ואל  –שפסקתי ששרות לאומי זה יהרג ולא יעבור 

יעבור ממש, יש לך שתי בנות, אם ח"ו נגיע לכך שירצו 
לקחת אותן בכח לשירות לאומי, הרי שהן חייבות למסור 
נפשן על כך, כפשוטם של דברים (ס' במחיצתם ח"א עמ' 

ובזכותם של גדולי עולם דאז הגזירה התבטלה אבל  ).58
, כי אין מודעות אצל לאן שהגענו לצערנו היום הגענו

ב וע"כ אין מי שיעמוד על חומרת המצ גדולי התורה
   .בראש המערכה

צריכים עוד  ,את הכינוס הזה שארגנואני מברך את כל מי 
 ,שידעו את חומרת הדבר כנסים כאלה לעורר את הציבור

גיוס בני הישיבות חמור מאוד אבל גיוס בת אחת זה חמור 
  .פי אלף

התחזק כולנו בתורה ויראת שמיים ה' יזכה אותנו ל
  לגאולה במהרה בימינו אמן.צניעות ונזכה וב

  משא מרן רבינו שליט"א מתוך
  בעצרת לרגל ימי השובבי"ם, בית הכנסת 'אביר יעקב', רמת אהרן, בני ברק.

  

  אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים
החרדיים על מה שקורה בלשכת הגיוס  "... אף אחד לא מעניין אותו, שלחנו מכתבים לכמה מהחכי"ם

בירושלים, כמה בנות מפתים אותם שם, מטרטרים אותם, התקשר אלי אחד, לא משנה מה השם שלו, 
ואומר: "אני בדקתי אין כלום", וזה שקר! תראו מה קורה שם, ואותו הדבר ועד הישיבות, למי הם עושים 

  צרות? רק לבחורים הספרדיים ולבנות הספרדיות."
"אני לא אומר כשיטה של רבי שמואל אויערבאך שיהיה בריא, שלא להתייצב כלל בלשכת הגיוס, 
אלא להתייצב ולקבל דיחוי. אלא שגם לאותם אלה שרוצים ללכת להתייצב שם, עושים להם צרות ועד 
הישיבות, זה כך וזה כך וכך, ולמה? כי יש להם הוראה שחייבים למלאות את המכסות של החרדים 

  ו לצבא, ואנו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים."שילכ
כמה שיותר. אף שבדרך כלל  - "בימים אלה אנחנו צריכים להתחזק יותר בתפילה ובתחנונים ותעניות 

  אנחנו נגד תעניות, אבל אין ברירה, המצב היום מחייב."
  

  שירות לאומי, כמו צבא רח"ל. לא פחות!
הרי שהרסו את כל הקדושה בעם ישראל. לפני ששים שנה היה מלחמה  "אם ח"ו יקחו את הבנות לצבא

על גיוס בנות, המזרחי עשו "פטנט" שיעשו "שירות לאומי" רח"ל, לא צבא. אתם יודעים מה זה שירות 
לאומי? זה לשרת בבתי חולים עם ערבים עם זוהמה עם הכל...! בנות ישראל ילכו לעשות שירות לאומי? 

  מוהו? זה כמו צבא רח"ל. לא פחות!" זה לא חורבן שאין כ
  

  גורמים להשחית ולקלקל אותם
"הם באו ואיימו על הרב מבריסק, אם אתה תילחם נגד שירות לאומי אנחנו נגייס את בחורי הישיבות 

ס' הרב (שיגיסו את כל הישיבות ולא תלקח בת אחת לשירות לאומי'' ''לצבא, הרב מבריסק אמר להם: 
ואנשים לא מבינים מה שהולך. אנחנו מדברים עם חבר כנסת כזה או אחר, עם  .)49מבריסק ח''ג עמ' 

חכם שלום שיהיה בריא, הם אומרים: "הכל בסדר", וכי הוא יודע מה שהולך? מאיפה הוא יודע? כל היום 
המצב מאד חמור, ואף אחד לא מעניין אותו. אם אתה מדבר  הוא יושב על התורה! הוא יודע מה הולך?

אומרים "אתה נגד ראש הישיבה", זה לא נכון, המצב מאד חמור, ובעיקר מי נפגעות? הבנות הספרדיות  
  שאין להם גב, פוגעים בהם, רוצים להשחית אותם ולקלקל אותם היל"ת."

   

.ליונותילכות טהרה, ובעז"ה יובאו דבריו בהרחבה באחד הגכאן הרחיב רבינו שליט"א, ועורר על לימוד הלכות שבת וה
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