אמנת ה"חמאס" תנועת ההתנגדות האסלאמית

בשם אללה הרחמן והרחום הייתם (אתם היהודים) הטובה באומות שהוצעו לבני
אדם ,מצווים את הטוב ושוללים את הרע ומאמינים באללה .לו האמינו אנשי הספר
כי אז היה להם טוב ,ויש והם מאמינים אך רובם מושחתים .הם לא יזיקו לכם אלא
במעט ואם יילחמו בכם ,יוסוגו מפניכם ולא ינצחו אתכם .הם נידונו להשפלה היכן
שיהיו ,אלא אם כן יחזיקו במוסרותיו של אללה.
הם נידונו לכך משום שמרדו ועברו על "החוק" (חוקי התורה) "ישראל תקום
ותתקיים עד שיחסל אותה האיסלאם כשם שחיסל את קודמיה" "העולם
האיסלאמי בוער ,על כל אחד מאיתנו ליצוק ולו מעט לכבות את מה שביכולתו
מבלי לחכות לאחרים".

סעיף שמונה עשרה באמנה

לאשה בבית ובמשפחה הלוחמת ,בין כאם או כאחות .תפקיד נכבד בטיפול בבית
ובגידול הילדים על ברכי הערכים והמושגים המוסריים השואבים מן האיסלאם.
עליה לחנך את בניה למלא את מצוות הדת כהכנה לתפקיד המצפה להם בג'יהאד.
מכאן שיש לטפח את בתי הספר לבנות .כדי שתהיינה אמהות ישרות המודעות
לתפקידן במערכת השחרור .על האשה להיות בעלת יכולת מספקת של מודעות
והבנה בניהול ענייני הבית והמשק ולנהוג בחסכנות במסגרת היכולת בתנאים
הקשים הסובבים אותנו.
"אללה הכין מחילה ושכר גדול למוסלמים ולמוסלמיות ,ולמאמינים
ולמאמינות ,לצייתנים ולצייתניות ,ולישרים ולישרות ,לסבלנים ולסבלניות,
לכנועים ולכנועות ,לנדיבים ולנדיבות ,לצמים ולצמות ,ושומרים ולשומרות
על המוסר למרבים ולמרבות בהזכרת שמו".

ּכָל ׁשְ מִי ָרתָן ׁשֶ ל י ִׂשְ ָראֵל ּתְלּוי ָה ּכְׁשֶ ּי ֵׁש הַׁשְ רַָאת ׁשְ כִינָה ְּבי ִׂשְ ָראֵלּ .ו ְל ַמעֲׂשֶ ה ,זֶה ּכָל ַּת ְכלִית
ָהרָצֹון ׁשֶ ל הַּבֹורֵא ִּב ְבנִּי ַת ַהּמִׁשְ ּכָן ּובֵית ַה ִּמ ְקּדָׁשּ ,וכְמֹו ׁשֶ ּנֶ ֱאמַר" :וְעָׂשּו לִי ִמ ְקּדָׁש וְׁשָ ַכנְּתִי
ּבְתֹוכָם" (שמות כה ,ח) ,וְזֶהּו ּכָל רְצֹון ה' ְּב ַת ְכלִית ַה ְּברִיָאה  -לִׁשְ ּכ ֹן ּבְתֹוְך עַם י ִׂשְ ָראֵל.
וַ ֲחזַ"ל אֹו ְמרִיםּ ,כְׁשֶ ׁ ְּשכִינָה ְּבי ִׂשְ ָראֵלֲ ,הרֵי ׁשֶ הֵם מֻׁשְ ָּפעִים ּבְׁשֶ פַע ּגָדֹול ׁשֶ ל ָּבנֵי ַחּי ֵי ּומְזֹונֵי.
ַּשכִינָה מְסֹו ֶככֶת ֲעלֵיהֶם ְּכ ִאּמָא עַל ָּבנֶיהָ,
וְאֵין לְָך ׁשֹומֵר ּגָדֹול ְלי ִׂשְ ָראֵל ּכְמֹו ִּבזְמַן ׁשֶ ה ׁ ְ
ּו ַמּצִי ָלתָן ִמּכָל ֻּפ ְר ָענֻּיֹות קָׁשֹות וְרָעֹות .אּולָם אֵין לְָך ָּדבָר ַה ְמ ַסּלֵק ׁשְ כִינָה ִמּי ִׂשְ ָראֵל ַּכעֲֹון
ַהּזִּמָה ,וְ ַכּנֶ ֱאמַר ַּבּפָסּוק (דברים כג ,טו) "וְֹלא י ִ ְראֶה בְָך ֶע ְרוַת ָּדבָר וְׁשָ ב מֵַא ֲחרֶיָך" ׁ -שֶ ַּבעֲֹון
ַּשכִינָהַ ,ר ֲח ָמנָא ִל ְצלַן .וְָאזֲ ,הרֵי ׁשֶ עַם י ִׂשְ ָראֵל חָׂשּוף ְלכָל
ֶע ְרוַת ָּדבָר ׁ -שָ ב מֵַא ֲחרֶיָך ,סִּלּוק ה ׁ ְ
ַּשכִינָה ַהּקְדֹוׁשָ ה ,נִ ְס ַּת ְּלקָה ֵמהֶם.
ַה ֻּפ ְר ָענֻּיֹות וְ ֶה ֳח ָלי ִים ׁשֶ ּבָעֹולָםׁ ,שֶ ֲהרֵי ַה ֲחסִינּותׁ ,שֶ הִיא ה ׁ ְ
אֹוי ,מִי יִסְּת ֹם ּפֶה ְמ ַק ְטרֵג זֶה? הֲֹלא הּוא ָּתפַס אֹותָנּו ֶּבעָוֹון ָה ָרגִיׁש ּבְיֹותֵרַ ,ה ֵּמבִיא
ְל ֶקצֶף ה' עַל עַּמֹו "וְרָָאה ּבְָך ֶע ְרוַת ָּדבָר ,וְׁשָ ב מֵַא ֲחרֶיָך" ,וְעֹוד ְּבמִי הּוא נִ ְדּבַק? ֹלא
ּפָחֹותּ ,כִי אִם ִּבנְׁשֹות ְּבנֵי הַּתֹורָה .נָׁשִ ים ַהמְַאפְׁשְ רֹות ְל ַב ֲעלֵיהֶן ַלעֲס ֹק ּבַּתֹורָה יֹומָם
וָ ַליְלָהּ ,גִּבֹורֹות ַחי ִל " ַה ְמנַ ְּטרָן ְל ַג ְב ַרי ְהּו ,עַד ּדְָאתּו ִמּבֵי ִמ ְדרָׁשָ א" .אֹותָן נָׁשִ ים ַה ְמ ַגּדְלֹות
ּשטָן ַּב ֲאבִיזְרֵי
ַּש ְפרָא ׁשֶ ְּבעַם י ִׂשְ ָראֵל ,אֹותָן ַּדוְקָא ָּתפַס ַה ָ ׂ
ְּבנֵיהֶן ְל ַתלְמּוד ּתֹורָה ,ה ׁ ֻ
ֶהעָוֹון ַהּגָדֹול ּבְיֹותֵרֲ -ערָיֹות" .אִם ַּב ֲא ָרזִים נָ ְפלָה ׁשַ ְל ֶהבֶת ,מַה ּיַּגִידּו אֲזֹובֵי ַהּקִיר"?
ּכֵיצַד ִה ְצלִי ַח ַהּיֵצֶר ֶלאֱט ֹם ָאזְנָן ׁשֶ ל אֹותָן ַהּנָׁשִ ים הַּמֹורֹות ֶהּתֵר ְל ַע ְצמָן ִללְּב ֹׁשלְבּוׁש ָקצָר ,צַרׁ ,שָ קּוףַּ ,ג ְר ַּבי ִם ׁשְ קּופֹותּ ,פֵאֹותּ ,ובְׁשּום אֹפֶן אֵינָן מִׁשְ ַּת ְכנְעֹות
ְל ָהבִין ָּדבָר ּפָׁשּוט ,וְהּואׁ ,שֶ ּלְבּוׁשִ ים ַהּנַ"ל ֹ -לא י ִ ָּתכֵןֶ ,אּלָא ׁשֶ ָּבאִים ,אֹו ִמּיֵצֶר
הַּטֹובּ ,ו ִמּמֵילָא עֹוׂשִ ים ְּבזֶה נַחַת רּו ַח לַּבֹורֵאּ ,ומְׂשַ ְּמחִים אֹותֹוּ ,ו ְמ ָק ְרבִים אֶת
ּשטָןְ ,ל ַה ְכעִיס אֶת ה'ּ ,ו ְל ַרחֵק אֶת ַה ְּג ֻאּלָה .אֵין ּכָאן מָקֹור
ַה ְּג ֻאּלָה ,אֹו ׁשֶ הֵם ִמּצַד ַה ָ ׂ
ׁשְ לִיׁשִ י הַּדֹוחֵף ַלּלְבּוׁשִ ים ַהּנַ"ל .וְאִם ּכֵןַּ ,כּמָה ׂשֵ כֶל וְ ִהּגָיֹון ָצרִיְך ְּכדֵי ְל ָהבִין
ׁשֶ ִּב ְגדֵי ָא ְפנָה אֵּלּו אֵינָם ֶאּלָא ֲעצָתֹו ׁשֶ ל ַהּיֵצֶר ָהרָעּ ,ו ִמּמֵילָא ַמ ְכעִיסִים ֵהּמָה אֶת ה'.
(מתוך הספר מראות הצובאות מאת הרב הגאון יעקב ישראל לוגאסי)

בס"ד

רגל תחת רגל

(שמות כא ,כה)

מתוך ספר "סידנא בבא סאלי" חלק ב' עמ' נ"ז  -ס'

היה זה בשנת התשכ"ו אדמו"ר הבבא סאלי זיע"א בא לירושלים
לבלות בה כמה ימים ,בבית חתנו .באחד הימים בהיות רבינו
וחתנו ועוד אורחים נכבדים מסובים לשולחן ,קם האדמו"ר
בפתאומיות רבה ,ונכנס לחדרו ,נעל את דלת חדרו יחד עם
משרתו ,הילד יצחק ,ואף אדם לא ידע פשר דבר.
באותו יום בא ידידו הגדול והדגול של רבינו ,הרה"ג יעקב מצאפי
זצוק"ל ,אב"ד העדה החרדית הספרדית ,לבקר את רבינו .מיד
החלו לדפוק על הדלת ולהודיע לרבינו ,כי הראב"ד הגיע ,אך
רבינו לא שעה ולא ענה.
לאחר ההתבודדות ,שארכה כעשרים וארבע שעות ,יצא
אדמו"ר מחדרו ופניו פני להבים וקרא לחתנו ואמר:
"שב לפני ,ואספר לך":
לפני כששים שנה ,כאשר החלוצים והציונים החלו להתרבות
בארץ ,והחלו ניצני פריקת עול מלכות שמים בריש גלי ,תערובת
של בחורים ובחורות ,ובגדי פריצות לנשים ,בערך הדור ההוא,
שהכל היו צנועות ,עמד בשמים שר ישמעאל וקטרג קטרוג גדול
לפני הקב"ה באומרו :הנה בניך באים לארץ הקדש ומטמאים
אותה במעשיהם ותעלוליהם ,תערובת של בחורים ובחורות
ובגדי פריצות וכו' ,מה שאין כן בני ישמעאל ,כולם מקפידים
על הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים ונשותיהם כולן מכוסות
מכף רגל ועד ראש ,מקפידות לצאת רחובות קריה רעולות פנים
וכו' .והרי אתה הקב"ה שונא זימה ,ואיך אינך מעניש את בניך
ובנותיך ואינך נותן שכר טוב לבני ישמעאל? מבקש אני עונש
של כליה ל"שונאי ישראל".
באותה עת עמדו צדיקי הדור דאז לפני הקב"ה ובקשו רחמים
על עם ישראל ,שהקטרוג לא יעשה רושם בשמים ולא יתקבל.
הפצירו והעתירו בתפילה ,והוחלט בשמים ,כי יעשו ניסיון לבני
ישמעאל אם יעמדו בנסיון ,ח"ו לא תהיה תקומה לעם ישראל,
ואם לא יעמדו בנסיון ,ממילא הקטרוג בטל.
הוחלט בשמים לנסות שתי מדינות חשובות ומרכזיות הדוגלות
בדת הישמעאלים – האיסלם .אחת "תורכיה" ,שהיתה מושלת
בכיפה בכל המזרח ,והשפעתה היתה גדולה בעולם .והשניה
"פרס" ,שבה היה מרכז קנאי האיסלם – השיעים ימ"ש.
בתורכיה היתה מהפכת התורכים הצעירים נגד השולטן ,ומתוכה
צמח אתא תורק ,שמשל שם וקבע סדרים חדשים במדינה ,כסדרי

ערי אירופא – הקדימה ,החופש והדרור .1וגזר כי אין רשות
לאף אשה לצאת רעולת פנים ,כנהוג .הנשים חויבו ללכת גלויות
פנים והורשו ללבוש בגדים בנוסח אירופאי החושפים זרועות
וברכים ,באין פוצה פה ומצפצף .יתר על כן ,אשה ,שתמשיך
ללכת רעולת פנים ,תקבל קנס.2
בפרס עלה לשלטון ריזה שאה פהלווי ,וגם הוא חולל מהפכה
בדרך אתא תורק ,וגזר על הנשים ,לא לצאת רעולות פנים
[בכיסוי הנקרא צ'אדור בלשונם] ,3כל שיך או מופתי ,שעמד
נגדו ונגד דעותיו ,הוצא להורג ,וכך הביא את הקידמה לארצו,
לפי דעתו .ניתנה אף פקודה לשוטרים להעניש ולבזות כל אשה,
אשר תצא לרחוב רעולת פנים ,כדי שכל הנשים ישמעו וייראו
ולא יצאו רעולות פנים...
כיום עומדים להנהיג בארץ אופנה חדשה של שמלות
וחצאיות קצרות ,שהארוכה שבהן תהיה טפח לפני הברכיים.
ונעשה קטרוג גדול על עם ישראל ונגזרת גזירת כליה ב"מ.
צדיקי הדור עמדו בתפילה ובתחנונים לפני הקב"ה לבטל את
הגזרה ,אך לא הצליחו לבטלה כליל ,כי אם החליפו את הגזרה,
במקום כליה ח"ו ,זקנים וזקנות יפלו וישברו את רגליהם
ויקויים בהם "רגל תחת רגל" .ואכן באותו פרק זמן נפלו ,באופן
פתאומי ,ורותקו למיטתם שנים רבות הרבה זקנים צדיקים
וחסידים ,ונזכיר כאן אחדים מהם .הרה"ג המקובל האלקי ר'
יהושע שרבאני זצוק"ל ,מו"ר הגאון כמוהר"ר ר' עזרא עטייה
זצוק"ל וזיע"א ,הרה"ג החסיד כמוהר"ר יוסף זרוק זצוק"ל,
ומנשים צדקניות ,הצדקנית והחסידה מרת עישא אמסלם ז"ל
חמותו של אדמו"ר ,והצדקת שרה שלומיוף ז"ל מחותנתו של
אדמו"ר אשר עליהן אמר אדמו"ר זיע"א ,שהן דוגמת האמהות
שרה ,רבקה ,רחל ולאה ת.נ.צ.ב.ה.4.
הוסיף אדמו"ר ואמר ,שיש צורך לעורר את העם מתרדמתו
ולדרוש ברבים על חומרת הענין ואף להוציא כרוזים ומודעות
ברחובות קריה בחתימת רבני הדור גדוליו מכל העדות .עכ"ל.
והיום ערב ז' באב תשע"א נקברו למעלה מששה עשר צדיקים
בתוך חודשים סיון ,תמוז ,אב – היום בפריצות של היום,
לוקחים לא רק את הרגליים ,את כל הצדיק ,רחמנא ליצלן .מה
נאמר ומה נדבר ומה נצטדק.

 .1כשהגיעה לארץ בשורת המהפכה יצאו אנשים לרחובות קריה וצעקו בהתלהבות
"חוריה" "חוריה" זאת אומרת חופש ודרור .הרה"ג ניסים אלישר זצוק"ל החל
לבכות בדמעות שליש .וכששאלוהו .מדוע הוא בוכה .הרי ישתפר כעת מצבינו
אמר :אינכם מבינים פירוש הדברים .חוריה – חופש פירושו ,שאדם לא יוכל להעיר
להוכיח את חבירו .מדוע עשית כך וכך ,חללת שבת ,וכיו"ב .ואף לבנו לא יוכל אדם
לומר מאומה ,וחומת התורה נפרצה ומאור הדת נכבה ,כפי שעינינו רואות כיום.
 .2וסיפר הרה"ג יעקב ברוך זצוק"ל ,כי ראה בעיניו בהיותו באותם ימים
באסטמבול בירת תורכיה ,שכאשר החלו הנשים ללכת בגילוי זרועות ובפריצות
בעיר ,באו כמה כפריים מערי אנדוליה ,ובראותם אשה חשופת זרועות ,בער
בהם יצרם הרע ,וכולם התנפלו עליה ...עד אשר עשאוה חתיכות חתיכות.
 .3וסיפרה אשה צדקנית בשם רחל אמינוף ז"ל ,ילידת "משהד" בפרס ,כי זכורה היא
באותה תקופה רצתה אשה ללכת ולבקר את בתה ,אך בשום אופן לא היתה מוכנה

לוותר על רעילת הפנים ,מה עשתה? נכנסה לתוך ארגז מעץ והזמינה סבל ,שיקח את
הארגז על כתפיו לבית בתה ,וכך תגיע לבית בתה בלי שיראו את פניה .באמצע הדרך
התעייף הסבל והניח את משאו על גדר אבנים כדי לפוש מעט .האשה ,בחושבה כי הנה
הגיעו לבית ,שאלה מתוך הארגז את הסבל :האם הגענו ,האם הגענו לבית בתי? מטעם
השלטון היו מסתובבים שוטרי חרש ,וכאשר שמעו קולות בוקעים מתוך הארגז עץ,
עצרו את הסבל ושאלוהו :מה בארגז? איני יודע אני רק סבל ,פתחו את הארגז והנה...
אשה .חוטף נשים אתה ,האשימוהו .אך האשה אמרה לא! לא חוטף הוא ,כי אם סבל,
אך אני בחכמתי עשיתי זאת ,כדי שלא אצא לרחוב גלוית פנים .ומיד הענישוה וביזוה...
 .4לפני שבועות אחדים דרש את הדברים חתן רבינו ברכסים אשר ליד
כפר חסידים ואז סיפר לו יעקב בנו של שלמה מאמאן ,מי שהיה משרת
בקודש אצל האדמו"ר ,כי בזמנו כאשר החלו בנות המקום ללבוש מיני,
 15נשים זקנות צדקניות וחסידות נפלו במשך שבוע אחד ושברו רגליהן.

דעת הפוסקים היא כי החלק התחתון של הרגל הוא הנקרא שוק ונחשב ערוה באשה ודרוש הצנעה כשאר מקומות
צנועים ,משום כך הלכו בנות ישראל מאז ומעולם בחצאיות ארוכות עד הקצה האחרון היותר אפשרי (וכלשון הג”ר יוסף חיים
זוננפלד ובית דינו בכרוז שהוציאו בירושלים) ולכמה וכמה מגדולי הדורות חצאית עד הקרסול הוא חיוב גמור מעיקר הדין ממש.
לעילוי נשמת רבי אלעזר אבוחצירא זיע”א ,לבריאות והצלחת רפאל בן פרחה שטרית ומשפחתו ,לרפואת מיכאל מכלוף בן מרים ,חיים אריאל בן שפרה ,חיים ישראל בן חוה ,אברהם בן חוה ,לתשובה שלימה בלי יסורים יעקב בן חוה

