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 לבקש סליחה מאשתו: ערב יום כיפור

 [אברמסוןיוסף : עריכה] 

 

העיקר הוא לבקש סליחה , כמובן, אבל. לפני יום הכיפורים יש לבקש סליחה מכל אדם

י "כך כותב האר. זה בין איש לאשתו" ואהבת לרעך כמוך"כי עיקר מצות . בין איש לאשתו

הסברא היא כי אם אין ". עניי עירך קודמים"כי . האחרונים כתבו כי בודאי הוא צודק. ל"ז

הזוג הוא כמו . אבל בין איש לאשתו אין חלופה. לחברך אז מישהו אחר יעזור לואתה עוזר 

להבין . מכל הלב באופן אמתי, לכן צריך הרבה הרבה לבקש סליחה. שאין לו עוזרים" עני"

 .לסלוח לשני ולהתחבר באהבה גדולה מאוד, את השני

http://shlomo-aviner.net/
http://shlomo-aviner.net/
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 הרב אבינר מבקש לא לשקר בשמו בצבא

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

ט דתי למכינה קדם צבאית ובהרצאה שלו אמר "הגיע מח  .מעשה שהיה כך היה: ש

אז רב אחד   .התלמידים הזדעזעו עד עומק נפשם  .שהשירות המשותף הוא טוב מאוד

אנו הולכים כשיטת הרב אבינר שכדי להתקדם בדרגות הצבא יש להתפשר : שנכח אמר

 ?הרבהאמנם זו שיטתו של  .בראשית הדרך כגון להתגלח

כל , כל התשובות שלי, כיון שהנך עורך את כל המאמרים שלי, אני שואל אותך: ת

 ?כמה כאלה כתבתי בנושא צבא –אני מאוד מודה לך על כך  -, המסרונים שלי

 ...מאות: ש

 ?והאם ראית אי פעם שכתבתי דבר כזה: ת

 ...לא: ש

 .מעולם לא אמרתי דבר כזה  .זו התשובה, אם כן: ת

 ?כן אמרומה הרב : ש

וגם , וכן שזו מצוה להיות קצין למי שיכול, ל"אמרתי שזו מצוה גדולה לשרת הצה: ת

אלא על , חלילה לא על הדין ,חומרות ובשביל זה יש לוותר על, לעלות בדרגות הקצונה

, לכן יש תמיד לשקול על חשבון מה היא באה, הרי כשמה חומרה אינה חובה  .חומרות

 .ים בפרק משקל החסידותל במסילת ישר"כדברי הרמח

 ?על אלו חומרות לוותר: ש

ודאי כיפה   .אלא אפשר קטנה, לא חייבים לחבוש כיפה גדולה. א  .ציינתי שניים: ת

ולהוסיף יראת שמים זה , שהרי הגמרא אומרת שהיא מדין יראת שמים, גדולה עדיפה

אך עובדה   .דאי טובוגם ריבוי צניעות הוא ו, ם אומר שזה מדין צניעות"והרמב  .ודאי טוב

לכן אפשר לא , שיש תלמידי חכמים שאינם חובשים כיפה גדולה המכסה רוב הראש

כיפה קטנה   .להחמיר לטובת התקדמות בצבאנו היקר אם כיפה גדולה מפריעה

ו "ת ישכיל עבדי ח"שו  .א א"ח ח"ת אגרות משה או"שו' עי)שתיראה אותה מכל צד הכוונה

 .יל פשוט אינו חייב להחמיר אם כך נדרש לתיפקודו התקיןגם חי, אגב  (.א"דף רצב ע

 ?ומה עם הדבר השני: ש

או לנצל , כגון להתהלך בבסיס עם ספר מול העיניים, שאינו חייב ללמוד תורה כל רגע: ת

, אמנם זו מעלה גדולה ללמוד תורה כל רגע פנוי  .כל רגע פנוי בישיבת קצינים כדי ללמוד

 .אפשר לוותר על כך, גון ענייננוכ, אבל אם יש צורך רציני

גם רבנים חרדים מרשים לבעל תשובה לוותר על חומרות בכשרות כאשר הוא   .ברור: ש

, ומה עם גילוח  .זה דומה לענייננו  (.פו' עמ" טבילת כלים"בספר  'עי)מבקר אצל הוריו 

 ?האם גם זה חומרה

 ?כמה מאמרים כתבתי על גילוח זקן  .אני שואל אותך :ת

פ פרנק מתיר בתנאי שלא לוחצים כך "ורק הגרצ, עשרות פעמים שמכונת גילוח אסורה: ש

 .ושרק עם משחה מותר, וזו דעת יחיד, שבסוף מורגשים זיפים

 ?ישלחו אותו לכלא, ואם לא, ומה כתבתי על חייל שמכריחים אותו להתגלח: ת

 ...שילך לכלא: ש

 !?רגות הקצונהאז אפשר לומר בשמי שמותר להתגלח כדי לטפס בד: ת

 ?ולנושא שלנו של יחידות מעורבות: ש



 ג
 

 ?מה כתבתי על זה פעמים רבות: שוב אני מחזיר את השאלה: ת

ושאם מכריחים קצין לפקד על , שאסור ללכת ליחידה כזאת, שזה אסור באיסור חמור: ש

 ...אז שיפטרו אותו, ל"יפטרו אותו מצה, ואם לא, יחידה כזאת

בדבר כה חמור שהוא על גבול , ילו יש לי שיטה שזה טובאז אפשר לומר בשמי כא: ת

ייהרג ולא יעבור כמבואר בסוגיא בגמרא סנהדרין בסוף פרק בן סורר ומורה בדבר שיחה 

 !?מאחורי הגדר

 !?באמת איך אפשר לשקר כל כך במצח נחושה: ש

 .עלמא דשיקרא: ת

ד ידע אם זה שקר כיצ, אבל בכל זאת מה יעשה התלמיד הקטן ששומע דברים בשם רב: ש

 ?או אמת

כאשר הוא שומע , שנית. ב  .עובדה היא שכל התלמידים הקטנים הזדעזעו, קודם כל. א: ת

עיין  -הראשונים והאחרונים , הגמרא, המשנה, הכתובים, הנביאים, בשמי דבר נגד התורה

 הוא צריך להיות קצת ביקורתי ולבדוק אם -על עירבוב גברים ונשים  981מאמרי הראיה 

הוא יכול לטלפן אלי או , אם אינו מוצא. ג  .זה נמצא במה שכתבתי שהוא מאוד נגיש

אין זה נוגע רק לי , כמובן  .049אז יהיו , ליום 044אני מקבל   .לשלוח לי מסרון

אין להאמין שום דבר שנאמר בשם , אלא כיון שתעשיית השקר היא כל כך רחבה  .הדל

 .מישהו עד שבודקים אם אמנם אמר כן

 ?אפשר לשאול מה כן השיטה של הרב: ש

ואז לא רק , והיה מחניך קדוש: אלא מה שכתוב בתורה, אין לי שיטה חדשה מיוחדת: ת

שאז מלבד הטומאה , חלילה, ולא והיה מחניך טמא  .יש קדושה אלא גם מרוויחים נצחון

 .ישמרנו' ד, גם נופלים בקרב

 ?ובסיכום: ש

  .וגבורה יחד עם צניעות וטהרהלהוסיף בצבאנו הקדוש עוז : ת

 

 

 יהיה טוב -ב טוב שוח

  

ואם אדם חושב שיהיה לו טוב באיזה , קראתי איזה ספר חול הטוען שמחשבה פועלת: ש

 ?זה נכון  .עצם המחשבה הזו תגרום שיקרה לו אותו דבר טוב, ענין

תפילת ברוך " )אומר ועושה גוזר ומקיים"רק הקדוש ברוך הוא   .ודאי לא: ת

וחשבנו שהיה טוב , היו לנו דברים רבים רעים, במשך הגלות  .אנחנו רק בני אדם  (.שאמר

 .וגם אין לו מקור ביהדות, זה ענין מסטי חסר כל בסיס מדעי  .ובכל זאת זה לא היה

חשוב : צ"ופורסם על ידי הריי, ד השלישי"ר מחב"האדמו, מובא בשם הצמח צדק רק הדבר

 .טוב יהיה טוב

אך אין , הצמח צדק היה גאון עולם, כמובן  .טּויין גז   ועטו   טּוט גכ  ַארט   :דישובמקור ביי

 .לזה מקור קדום

שם הוא , במקום מחשבתו של אדם: "יש שהסבירו על יסוד מאמר הבעל שם טוב

 .אז לא די בכך כדי שאותה מחשבה תהיה פועלת, זה ודאי נכון  ".נמצא

הוא יזכה שמשאלתו , אז בתור שכר על כך', בדבטחון   לאדם יש שאם, יש גם מסבירים

 .אז לא די בכך לייצר ודאות, גם זה ודאי נכון  .תתגשם

הקדוש ברוך הוא מצרפה , מחשבה טובה: "ל"ויש שהסתמכו על הכלל של חז

 .אז לא כתוב שצרוף זה דיו כדי שהדבר יקרה, אמת ויציב  ".למעשה



 ד
 

אינו מבטיח שמחשבה פועלת כמו , דודישנאמר בלכה , "סוף מעשה במחשבה תחילה"גם 

 .קסם

ואם הוא מפחד   .זה תורם להצלחתו, מה שנכון הוא שאם אדם פועל מתוך בטחון עצמי

כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי : "כמו שכתוב באיוב, זה בעצמו מכשיל אותו, שייכשל

" ישוגב' בד חרדת אדם יתן מוקש ובוטח: "ל מביא את הפסוק"והמהר  (.ג כה" )יבא לי

כל "ל "וכן הוא מסביר מאמר חז  (.א"נתיבות הבטחון פ, נתיבות עולם  .משלי כט כה)

אם יקח אדם כלי : "הוא מביא משל  (.בבא מציעא לג א" )בא לידי כך, המקיים בעצמו כך

, אם ירצה לעבור, ומניחו על הנהר ויעבור על הנהר מן הקצה אל הקצה( קרש ארוך)=אחד 

וזה בשביל כי , ואם הוא מונח על הארץ לא היה נשמט הכלי ממנו .הנפילה שקרוב הוא אל

כי השכל הוא הפועל הגמור אשר יפעל הכל , השכל שמחשיב על הנפילה פועל באדם

ויש , על הארץ אינו מפחד, אך על הנהר אדם מפחד, זה אותו קרש  (.חידושי אגדות שם")

 .השפעה פסיכולוגית

ו שלאנשים אופטימיים יש סיכון יותר נמוך להתקף לב וכן מחקרים רפואיים הוכיח

 .וכדומה

זה יכול , אדרבה. אבל אדם צריך להיות עניו ולא לחשוב שמחשבתו חייבת לפעול

, מפר מחשבות ערומים: שנאמר, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה: "אמר עולא  .לקלקל

מחשבה שאדם : "...י"ירש רשופ  (.סנהדרין כו ב  .איוב ה יב" )ולא תעשינה ידיהם תושיה

שאין מחשבתו , מועלת להשבית הדבר, כך וכך תעלה בידי, מחשב כך וכך אעשה

 ".כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגירסא, אפילו לדבר תורה, מתקיימת

והצלחה בעסקיו , פעמים רבות נכונים לו לאדם הון ועושר לביתו: "וכתב הבן איש חי

אך בזאת שהוא משוטט בדמיונו ורואה את עצמו כאילו כבר שרוי הוא , חלקולהיות מנת 

ונהנה מדמיין בדמיונו ורואה את עצמו כאילו כבר שרוי הוא בתוך , בתוך הטובה והשפע

" בכך משבית הוא מעצמו את כל אותה טובה וההנאה, ונהנה מדמיון זה, הטובה והשפע

 (.ה שלח תשלח"כי תצא ד, עוד יוסף חי)

ואדרבה אם .אך גם כאן אלו תחנונים ולא ודאות   .המחשבה פועלת, י שבתפילהודא

זה בעצמו עלול לעורר עליו , כביכול אדם לוחץ את הקדוש ברוך הוא על ידי תפילתו

ברכות נח ..." )עיון תפילה... שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם ואלו הן"  .קטרוג

" נראה מה הם -, בוטח זה בזכיותיו: עשיו לומרשעל ידיהן מפשפשים למעלה במ"  (.א

 (.י"רש)

הכל תלוי אם   .אינו סגולה שתמלא משאלתו' ם כתב שבטחון בד"ורבנו אברהם בן הרמב

ובכל , לא הבטיח לו' אך אם ד, ודאי יש להאמין בהבטחתו, הבטיח' אם ד. הבטיח לו' ד

שער ', ובדי דהמספיק לע)הרי זו חוצפה , יעשה רצונו' זאת האדם בטוח שד

אך אם  .הרי זה חסרון בבטחון, לכן מי שאגר מן, הבטיח שירד מן' ד, למשל  (.הבטחון

הרי זו , אדם יצא החוצה ללקטו מתוך בטחון מוחלט שירד, לא הבטיח שירד מן' בימינו שד

 .חוצפה

 .ענווה ענקית', ענווה כלפי ד, זה הכלל

  

 

 

 עם של אמונה ולא עם של אמונות טפלות

 [ראיון בתקשורת]

  



 ה
 

כולם יודעים על כל מיני אמונות טפלות כגון שחתול שחור שחוצה בכביש לפני הולך : ש

חיפשנו מישהו שמבין   .רגל גורם למזל רע ושלעבור מתחת לסולם גורם לאדם לא לגדול

 .שכתב אנציקלופדיה לאמונה טפלות, ומצאנו את הרב שלמה אבינר, בעניינים האלה

  .'נר לאישון לילה'נקרא זה   .נכון: ת

 ?מה ריתק אותך בעניין הזה  ?למה פנית לכתוב ספר על אמונות תפלות: ש

כי לצערנו אנשים רבים , הוא לא ריתק אותי אלא הוא דבר נצרך בגלל הסיבות שציינת: ת

כמובן אי אפשר לתאר את הנזק   .אלפים אלפים אמונות טפלות, שקועים באמונות טפלות

 .שזה גורם

 .זה דווקא דבר חינני, בעיני  ?איזה נזק: ש

אדם במקום לפתור בעיות   .אולי זה דבר חינני אבל זה גורם נזק מעשי ונזק חינוכי: ת

אדם  כך היה נוהג .'המנטליות המגית'מה שנקרא , בצורה אמיתית עסוק בהבלים

חולה הוא  אם אדם  .אבל עכשיו אנחנו לא פרימיטיביים, אין לנו טענות אליו, פרימיטיבי 

הוא צריך , אם אין לאדם פרנסה  .אחרת הוא ישלם על זה ביוקר, צריך ללכת לרופא

ויש גם נזק .זה נזק מעשי  .אחרת הוא ישלם על זה ביוקר, לעבוד והוא צריך לעבוד קשה

ם אומר במורה נבוכים שצלם "הרמב  .זה השכל, כידוע, הדבר הכי חשוב לאדם  .חינוכי

 .הוא מאבד את עיקר מעלתו, ואם הוא מאבד את השכל  .אלהים שבאדם זה השכל

כגון ששמעתי פעם שימיים חושבים ,יש סגולות רבות שקשורות למקצעות מסויימים: ש

, איפה המקור של האמונות הטפלות  .י מנומר בספינה'ינג'שזה מזל טוב להחזיק חתול ג

 ?הן עתיקות או המצאות של העידן החדש

אם אתה רואה אמונה תפלה קשורה לספרדים ולא לאשכנזים   .יש עתיקות ויש חדשות: ת

ואם היא קשורה לאשכנזים ולא לספרדים סימן שמקורה   .סימן שמקורה באיסלם

ואם זו אמונה טפלה הקשורה לספרדים ולאשכנזים סימן שזו אמונה טפלה   .בנצרות

הקדומים עבדו  אבל, הנוצרים זה קשור לצלב  אצל.לנקוש על עץ, למשל  .אלילית קדומה

 .פעם אחת אפילו פגשתי עובד אלילים שעדיין עובד לעצים  .לעצים ,לאשרה עבודה זרה

 ?אולי הרב יודע מה המקור של החתול השחור: ש

הוא חמוד   .צריך לדעת שחתול הוא טורף גדול מאוד, קודם כל  .זה אנחנו יודעים: ת

 5.2רית הוא טורף בכל שנה בארצות הב  רק.מאוד אבל הוא טורף על ימין ועל שמאל

סינדרום "זה מה שנקרא   .אבל משום שהוא חמוד סולחים לו, מיליוןבעלי חיים

לכן , והוא גם שחור, העיניים שלו נוצצות וזה מפחיד, החתול הולך בחושך  ".במבי

אז רצחו המון , בימות הביניים החליטו שהשטן שוכן בו  .אומרים שהוא ודאי שטני

עקב זה התרבו הדבר השחור שהרג בין חצי לרבע , התרבו עכבריםעקב זה , חתולים

 ...כי אנחנו נפגענו פחות בגלל נקיות, וכמובן האשימו אותנו היהודים, אירופה

 ?לחודש חל ביום שישי זה מזל רע 91-הרב יודע למה כש: ש

הוא מספר  91אז החליטו שהמספר , תלמידים ואחד מהם בגד בו 91היו לישו הנוצרי : ת

  .רע

 !91אני גר ברמת גן הנאור וברחוב שלי אין מספר : ש

אדם עסוק בהבלים במקום   .91יש בניינים שאין קומה , 91יש רחובות שאין מספר : ת

היה נשיא ארצות הברית שנפגש באסטרולוגית והחליט על פי מה , אגב  .דברים רציניים

 !טפלותהנך רואה שאפילו אנשים רציניים עוסקים באמונות .שאמרה

 ?מה הסיפור עם לעבור מתחת לסולם: ש

זה מובן   .האדם שעליו יכול ליפול והעובר יכול להיפגע , אם הסולם לא יציב: ת

יש אמונות , יש שני סוגים של אמונות טפלות, בספר שלי  .שטויות –השאר  .מאיליו



 ו
 

ולכן  פלותט מדעיות  ויש אמונות, הקשורות לדת ולכן צריך לבדוק מה הדת אומרת על זה

  .צריך לבדוק מה המדע אומר על זה

זה אמונה   .מה עם דבר האהוב אצל ישראלים לשים חמסה על יד הדלת, בסיכום: ש

 ?טפלה או איקון מסורתי

איני יודע אם הוא , יש סיפור  .כי המספר חמש חשוב, שמקורה מוסלמי  זו אמונה: ת

שהיתה לו פרסה של סוס תלויה  ,אמיתי או לא על אחד הפיזיקאיים המפורסמים בעולם

ודאי שאני לא : אמר  !?כבוד הפרופסור מאמין בשטויות כאלה  :אמרו לו  .במשרד שלו

 ...מאמין אבל אומרים שזה עוזר גם למי שלא מאמין

 ?מה הרב כן מאמין, אני מבין שאתה לא מאמין באמונות טפלות, כבוד הרב: ש

אני מאמין , אני מאמין בתורת ישראל, אלאני מאמין בעם ישר, ה"אני מאמין בהקב: ת

 .במוסר ובצדק, ואני מאמין בטוב  .בארץ ישראל

 

 
 

 לפי רבינו הרב צבי יהודה אין פטור בצבא לתלמידי ישיבה
 [רשם הרב שלמה אבינר -שיחה מפיו ]

 

למה אין סוגרים את הישיבה ומגייסים , אם אנו עכשיו במצב של מלחמת מצווה: שאלה

 ?תלמידיהאת כל 

מעבר לזה . החיוב מוטל עליהם כעל כולם כשווה, במידה שיש צורך בהם למלחמה: הרב

כמפורש בגמרא מגילה וערובין , יש מקום לבירור חשבון אמיתי עד כמה הכרחי הדבר

כשאין איש הצבא . אין היתר לבטל תורה, שאם לא עוסקים בפועל במלחמה, י שם"ורש

לכן בעת שלא היו בני ישראל עסוקים . בטל תורהאין היתר ל, עסוק ממש במלחמה

להוכיח את יהושע על ' בא מלאך שר צבא ד, אלא רק ארבו על יריחו, במלחמה בפועל

בוודאי יש חובה להתגייס ולעסוק , במידה שהדבר הכרחי, בזמן מלחמה. ביטול תורה

שקוד אז חובה לחזור לישיבה ל, אבל כשאין חיוב לשרת בצבא. במצווה זו של תורה

כשיש מצב שמספר אנשים אינם מוכרחים להחזיק . גם בני הישיבה שייכים לצבא. בתורה

אבל כשיש צורך להשתייך . רהעלינו לעסוק בתו, אזי מכיוון שתורתנו אומנותנו, בנשק

מי שהולך . נו היא חיוביתאז גישת -כל אחד מאיתנו לפי חשבון אינדיבידואלי  -לצבא 

ב מלעסוק על היותו מעוכ', בוודאי אינו מנותק מדבר ד, ל"פי צו של הרמטכלצבא על 

צדיקים שאינם "קיים מהלך של . ישראל ולמדינה בלב ונפשאנו שייכים לכלל . בתורה

לעומתם אנו קשורים לעם ומסורים . ונפלאותיו על עמו ונחלתו' במעשה ד" מאמינים

. ון מי ומי הולך לצבאומתוך כך מתגלה חשב, ויחד עם זה מסורים לתורה, למדינה ולצבא

, לפי הצורך, מה במשך זמן. אין לאמר שהליכה ארעית לצבא היא ניתוק מישיבתנו

 .כך חוזרים לתורה ושקידתהואחר , משרתים שם

 ?עכשיו יש מצב של חירום וחסרים חיילים: שאלה

אם . ושוקלים את השיקול, האנשים העומדים בראש הצבא הם נאמנים ומסורים: הרב

אין ברירה  -ושים להם תלמידים אלה עכשיו מיד ישה פרטית מפורשת שדריבואו בדר

יש לברר את החשבון באיזו מידה זה , אבל עד לפנייה אישית מיוחדת. וחובה ללכת

וקיימים מצבים בהם , אלה שיקולים דקים מאוד. הכרחי ובאיזו מידה אין זה כל כך הכרחי

ואם במידה , בא הם אנשים אחראיםהממונים על הצ. אין הכרחיות בכל מאה האחוזים



 ז
 

אפשר להאמין , מיוחדת ומצומצמת הם הסכימו שלא ללחוץ על אלה שתורתם אומנותם

 .להם ולסמוך עליהם

בעוד אחרים נלחמים בחירוף , מה זכותם של בחורי ישיבה לשבת בישיבה וללמוד: שאלה

 ?נפש ומקריבים עצמם על קידוש השם בהגנת העם והמדינה

הוא סובר שאינו . 'הפרופסור לענייני צבא ומלחמה'ה כשר הביטחון והוא בזה הלכ: הרב

על כן יש אפשרות של , נחוץ כיום שבחורי ישיבה אשר תורתם אומנותם ילכו לצבא

, באסיפה משותפת שהתקיימה עם שלטונות הצבא ביחס לפטור תלמידי ישיבה. דחייה

ואיננו משתמטים , אן שום פטוראין כ. ישראלאנו לא מנותקים מכלל ! אין פטור: אמרתי

יש אמנם כמה . שזו דחייה ולא פטור, וכן רשום באישורים עליהם אני חותם. אלא דוחים

קודם כל יש , אלא. חס ושלום, אצלנו אין זה כך. ישיבות המתנגדות לצבא באופן עקרוני

כך אפשר ללכת ואחר , בתורה ולהתחזק ביראת שמים לגדול, ללמוד כמה שנים בישיבה

פי המציאות האינדיבידואלית של אלא חשבון פרטי על , כוללת לכולם אין זו תכנית. לצבא

אלו שתי ". תורה ויאדיריגדיל "הצורך במלחמתיות אינו צריך לבטל את עניין . כל תלמיד

הגדלת התורה בישראל אינה סותרת את . ויש לחזק את שתיהן, ישראליותמצוות כלל 

יש להבין בדעה ישרה שללימוד תורה יש . וות ההתנחלותוגם לא את מצ, מצוות המלחמה

על כן . ומשום כך יש מקום לדחייה, והוא אינו פירוד וניתוק, ערך במובן הלאומי

לחזק את , אלא אדרבה, ההתעניינות בצבא לא צריכה להביא רפיון בשקידת התורה

ע בתורה יש צורך לבדוק אצל כל אחד ואחד ל מה ועד היכן הוא יכול להגי. שניהם

 .ולהחליט בהתאם

 ?עד איפה צריכה להיות השאיפה של תלמיד ישיבה: שאלה

אל ודרוש מאוד ישרחשוב כיום לעם . כמובן לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם :הרב

ולא פחות מזה יש להרבות , יש צורך באנשי צבא ונשק. חכמיםשיהיו הרבה תלמידי 

להתגדל בתורה ולשרת בצבא , ות עלינואמרנו ששתי מצוות מוטל. באנשי תורה ואמונה

כדי שנוכל לישב ללמוד , יש מקום לדחייה של כמה שנים, לפי מצבנו. כדי להציל מיד צר

על יסוד הסכם וסידור יפה בין הצבא  -ורה עד כמה שאפשר כדי להתגדל בה ת' לחטוף'ו

נאמנים  כמו שאנו. מתוך הבנה שבגיל צעיר יש צורך להגדיל תורה ולהאדירה, והישיבה

 -ראשי הצבא הבינו היטב . ואמונתנוכך אנשי הצבא מעריכים את תורתנו , למדינה ולצבא

שהתגדלות זאת בתורה היא גם הכנה  -טנים שתמיד מקטרגים כמו בכל דבר לעומת הק

, אין לשכוח שלגוף הישראלי יש נשמה והיא התורה. לצבא ולתפקידים אשר יטילו שם

קודשא בריך הוא ישראל . ים של אותה חיוניות אלוהיתושניהם מהווים גילויים שונ

 .ואורייתא חד

 ?יש טוענים נגד דחיית השירות לבחורי ישיבה שהיא נותנת מקום למשתמטים: שאלה

איננו מדברים כאן על משתמטים . בלי אחיזה ממשית, זו טענה לא עניינית: הרב

חות רוחניים ותרבותיים אלא במי שתורתו אומנותו ויכול להוסיף לאומה כו, בשקרנות

 .חשובים

 '?חילוניים'יש טוענים שיש בכך חילול השם בעיני אנשים : שאלה

הערך של בניין מספר רב של תלמידי יש צורך להסביר להם בכל תוקף ועוז את : הרב

, כל הדיבורים האלה הם דיבורים של חולשה. ישראלעבור עם , גדולי תורה, חכמים

וקידוש השם , ביטול תורה הוא חילול השם, אדרבה. וןשאינם מוסיפים שמירת הלש

, דתיים_צריך אומץ להסביר לאנשים המכונים לא! הגדול הוא להגדיל תורה ולהאדירה

 .כמה נחוץ וחיוני שיהיו אנשי תרבות בישראל

 ?לא כל אחד מוכשר לשכנע: שאלה



 ח
 

. נה משותפתצריך למצוא אופנים נכונים להגיע להב? ישראל אשם בכךאז מה כלל : הרב

יש יחסים טובים ונעימים בין ', ברוך ד. מתוך התחזקות בלימוד תורה ימצאו כוח לשכנע

ן הבינו שיש ראשי השלטו. מאז ראשית הקמת המדינה עד עצם היום הזה, הצבא לישיבה

יש מוחות מצטיינים , בממשלה ובצבא. ישראלצורך בתורה בשביל עם ישראל וארץ 

הסדרים אלו . שהצבא לא יהרס ללא בחורי הישיבות', הלכה פסקו'והם , הדואגים לצבא

 .'בעזרת ד, בין הישיבה לצבא נקבעו בישרות ובאמיתיות ולא ישתנו

 -וגדולי תורה , חיוניים -נשי צבא א: יש כאן שתי מצוות גדולות ואמיתיות, כפי שהזכרנו

חס ? ללכת לצבאלתבוע מתלמידי הישיבות ; כל קיצוניות אינה צודקת. חיוניים לא פחות

יש אצלנו בירורים מצויינים וצודקים בכל מקרה ! חס ושלום? שלעולם לא ילכו! ושלום

שאין שום מקור , ל"איסר זלמן מלצר זצ' מסר בשם הגאון ר, הרב טננבוים. לגופו של עניין

ם בסוף הלכות שמיטה "ושהסתמכות על הרמב, בהלכה לפטור תלמידי ישיבה מצבא

. חס ושלום, אבל מצד שני אי אפשר לסגור את כל הישיבות. התורה ויובל היא שקר בשם

וראשי הישיבות חייבים לעמוד על , ישראליאלא עניין כלל , ין של פרטי הלכותאין זה ענ

אבל יחד עם זה יש לנו , כולנו מצווים במצוות הצבא. משמרת הגדלת התורה בישראל

אלא שלום מתוך , ין צבא וישיבהאין שום סתירה ב. אחריות על תקומת התורה בישראל

כל . וגם בישיבות חייבים לחנך בכל תוקף לחשיבות הצבא. הוקרה והערכה הדדית

יגדיל "ומתוך גבורת הרוח של , ויש לראות את הדברים בשלמותם, קיצוניות אינה נכונה

 .נגיע לגבורת העוז, "תורה ויאדיר

 

 אגרות

או רשאי , לשרת בצבא תקופה מסוימתהאם בחור שנפשו חשקה בתורה חייב גם : שאלה

 ?ללמוד כמה שירצה

שבארץ , וחיובי פקוח נפשות ישראל מצוה, כאשר הננו כעת במצב של מלחמה: "הרב

מלחמותיהם של אברהם אבינו ושל אסא המלך לא היו . כולם מחוייבים, ישראל ושבכלל

תם מדברי הושע שביטלשנאמר לי' בגמרא מגילה ג. מלחמות מצוה במובן תורה שלנו

ובפרטיות הסידורים . י שם שהרי בלילה אינם עוסקים במלחמה"מפורש ברש -תורה 

האישיים מבוררים גם בהבחנה של העומדים בראש מערכת צבאנו ביחס אל בני ישיבה 

שבאמת מאוד מעריכים את ערכם הרוחני והתרבותי , [לא סתם משתמטים]אמיתיים 

 ".החשוב גם בצבא

, בישיבת הסדר צד של ביטול תורה מפני תקופת השרות בצבא האם יש בלימוד: שאלה

 ?שדווקא לימוד שם הוא לכתחילה

אלה שמוכנים ומוכשרים להתגדל מאוד במעלות התורה : ביחס לישיבות ההסדר: "הרב

כהסכמת , צריכים להיקלט ולהקבע בישיבות הגבוהות למשך תקופות שנים, והדרכתה

לישיבות ההסדר בודאי יש ערך וצורך רב במצבנו  .והכרת העומדים בראש מערכת צבאנו

שאין פרצופיהם שוים ואין , מפורטים הם הבירורים האישיים המיוחדים. בזמנינו

 ".דעותיהם שוות

הישיבות הגבוהות השלמות בשקידת התורה והדרכתה הן העיקריות להגדלת התורה "

ית הנן השניות וישיבות ההסדר המסודרות עם התחשבות בהכרחיות הצבא. והאדרתה

 ".עם הצורך והחשיבות שיש בהן לפי מציאותנו עכשיו, בערך במדרגות רוממות התורה

וידוע שכל גדולי הדור פסקו שאסור , הולכים לצבא' מרכז הרב'תלמידי ישיבת : שאלה

מה שבוודאי מועיל לא פחות , ועליו ללמוד תורה במקום זה, לתלמיד ישיבה ללכת לצבא

 ?ם סוף הלכות שמיטה ויובל"וכן משמע ברמב. מאשר הליכה לצבא



 ט
 

יש ידיעות ממש . 'שכל גדולי הדור פסקו שאסור ללכת לצבא'אין שום ידיעה מזה : "הרב 

. אין שום שייכות להשתמטות מהצבא, ם בסוף הלכות שמיטה ויובל"לדברי הרמב. בהיפך

 ".גויםמה שכולל אפילו ', כל באי עולם אשר נדבה רוחם'הם מתייחסים בבירור ל

מדוע חייבים הם לשרת , אם כן. כולל גם בחורי ישיבה" כל באי עולם"הביטוי : שאלה

 ?ולא די להם הצבא הרוחני, בצבא הפיסי

, כל איש ואיש': טה ויובלם בסוף הלכות שמי"לשון קדשו של רבנו הגדול הרמב: "הרב

לשרתו ולעבדו ' ד להבדל לעמוד לפני, והבינו מדעו, אשר נדבה רוחו אותו, עולםמכל באי 

עול החשבונות הרבים ופרק מעל צוארו , והלך ישר כמו שעשהו האלהים', לדעת את ד

כה לו בעולם חלקו ונחלתו ויז' קדשים ויהי ד_הרי זה נתקדש קדש, האדםאשר בקשו בני 

כולו ברור ומוכח שאינו הלכה פשוטה ופסוקה ככל הלכותיה של  -' הזה דבר המספיק לו

בקביעת הערכים , יראהאלא סיום מורחב של דברי מוסר וקדושת , עולמהת תורה והליכו

. ''וכל בני בשר יקראו בשמך וכו'וכמו בסיום עלינו לשבח , הרוחניים של חיי האדם בכלל

. הקבועים לגידולה של תורה ולימודה בישראל, ומתוך כך גם שבט לוי ובני הישיבות

איסר ' בשם הגאון ר, שרד של ועד הישיבותמזכיר ומנהל המ, וכעין זה אמר הרב טננבוים

ם דברים ברורים ומפורשים ומפורטים לפטור בני "כי אין בהלכות הרמב, ל"זלמן מלצר זצ

אחראים על תקומתה ומחוייבים , אלא שבודאי כולנו תופסי התורה ונושאי דגלה; ישיבות

 ".ם בדברי קדשו בסיומי הלכותיו"וכדרכו של הרמב. לכך

 

 


