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 מצות צבא הבאה בעבירה
 [הרב מרדכי ציון: רשם  .שיחה עם מתגייס]

 

בגלל עירבוב הגברים והנשים , אני תלמיד ישיבה ואני מתלבט אם להתגייס או לא: ש

 ?בצבא

ויחד עם זה לקיים את הוראת התורה שיש לגברים ונשים , מצוה גדולה ללכת לצבא: ת

 .ע קנב ח"קיצור שו  .להתרחק מאוד מאוד

המצב   .תלמידי הישיבות נכשלים בנגיעה וגם בחיבוק הרבה  .לצערנו אין זה מציאותי: ש

ל על אבא שקנה לבנו חנות בשמים ברחוב הזונות ואחר כך "למשל חז  זה דומה  .נורא

 .כעס עליו על כך שחטא

http://shlomo-aviner.net/
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או יחידות , כגון יחידות קרביות ממש, אז צריך לבקש יחידה בה אין נשים ,אם זה ככה: ת

 .רדיםשל ח

וליחידות הנפרדות   .לא כל חייל מתאים ליחידה קרבית מובחרת  .גם זה בלתי אפשרי: ש

 .וחייל לאומי דתי אינו יכול לדרוש להתקבל, מקבלים רק חרדים, של חרדים

או יחידה נפרדת או לא להתגייס   .בינתיים אין ללכת לצבא, אז לצערנו, אם זה כך: ת

 .על ידי עבירהאין עושים מצות צבא . בינתיים

 !ל"אז אנו מורדים בצה: ש

 .כאשר הבעיה תתוקן, ובודאי נתגייס, ל אהבת נפש"אנו אוהבים את צה  .חס וחלילה: ת

 ?ומה יהיה בינתיים: ש

זה מזכיר לי סיפור על חבר שנסע לאמריקה לשליחות חינוכית לשנתיים ובדיוק   .יחכו: ת

: השבתי לו  !?מלחמה ואני אשב באמריקהחבריי יצאו ל: אמר לי .התחיל מבצע חומת מגן

כך .  וכנראה גם לבן שלך ולנכד שלך, כשתחזור מאמריקה יהיו עוד מלחמות

 .ל כמו הבנים"גם בנות דתיות שמתגייסות לצבא מתקלקלות כנ, אגב  .בעניננו

 .כי אין די בנים שמתגייסים, אבל בצבא טוענים שחייבים לגייס בנות: ש

יתר   .אך לא פותרים זאת על ידי עבירה, לחזק את האידאל הלאומיויש , זו באמת צרה: ת

הם מוסיפים  .כפי ששמענו יש בצבא אידאל לכתחילה לערבב את הגברים והנשים, על כן

מתוך עיקרון ולכריח חיילים דתיים לשרת  חטא על פשע להקים דווקא יחידות מעורבות

אף פעם לא   .בא כדי לכפותומשתמשים בצ, זה כבר לא קשור לצבא אלא זו מגמה.שם

זה   .גם במילואים בנות מסתובבות בין החיילים בבגדים לא צנועים  .היה מצב כה חמור

אך אי אפשר להפעיל כפיה , גם אם כל אחד עושה במדינתנו כפי רצונו  .קלקול חדש

למה לא צועקת נגד כפיה , יש צועקים נגד כפיה דתית  .לעבירות בצבא

 .נתגייס במסירות נפש, וכאשר המצב יתוקן, נתאזר בסבלנותבינתיים   !?עברתית

 ?למה בכלל יש הדרדרות כזו בעם השב לציון: ש

לכן היצר הרע נלחץ ומחפש פתרונות   .העם הולך ומתחזק בתורה כל הזמן, להיפך: ת

 .הוא אוחז בעצת בלעם שהציע להכשיל אותנו בעבירות של עריות  .לחסום זאת

 ?ובסיכום: ש

נקוה שהמצב יתוקן   .בתורה ובצבא, או ליתר דיוק  .בצבא ובתורה, ונתחזקחזק : ת

 .במהרה

  

 

 !זה צבא

לחיילים  להיצמד, לעוף בין הכדורים, לרוץ בין הפגזים  ל"בצה לערוך סיור קצרהחלטתי 

 .יאלא סיור ברוח, כמובן, יור בגופילא ס. ולהקשיב למפקדים

צבא  ;להפליאצאתי צבא שהקדיש מאמצים עצומים באימונים מעולים והינו צבא מאומן ח

ט החביב "כולל המזל, בעל יכולת טכנולוגית גדולה ואמצעי לחימה מתוחכמים

-צבא עם ירי דו; צבא עם תיאום אדיר בין הזרועות והחיילות השונים; בשמיים הרוכב

 .נמוך מכל המלחמות הקודמות שלנו ומכל הצבאות שבעולם צדדי יותר

זרוע , ומסובך בשטח בנוי בצפיפותעצום במבצע מורכב   ראיתי צבא שפועל בכישרון

 .ממולכדים מטענים ומנהרות ובתים
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מדברים בטון  ,המשדרים ביטחון ושלווה, המקצועיים, התמוגגתי מול המפקדים המצוינים

החיילים  מפקדים שהולכים קדימה עם; דייקנות ופסקנות, ברהיטות, יבש ותמציתי

 .ובמים ת אחריהם באשולכן חייליהם רוחשים בהם אמון וביטחון ללכ; בשטח

שהוא מחלק  הייתי סובר, שאם הייתי פוגשו ברחוב, אפילו ראיתי מפקד צנום רזה וכחוש

 .ל"בצה מפקד אחד הגדודים החזקים, אך הוא לוחם עז נפש ואמיץ ללא חת, עיתונים

מול  אלא גם יודעים לפעול באופן עצמאי, שמתי לב איך המפקדים האלה אינם ראש קטן

  .מתוכנן מראשמצב בלתי 

לא מתנשאים , גאים בחייליהם ,ל מעריכים את חייליהם"שמעתי היטב איך המפקדים הנ

  .אלא מתנהגים כמו אח בוגר וסמכותי, עליהם

, כמה הם גאים ללבוש מדים, בפעימות לבם של החיילים, עמוקות ברוח היחידה חשתי

ם חדורי תחושת כמה ה, כמה הם חדורי מורל לחימה גבוה, כמה הם גאיםלהילחם

כמה הם , חדורי התרוממות רוח ומוטיבציה ונכונות וחריצות כמה הם, מסוגלות אישית

  .והם מוכנים לצאת מחר למבצע נוסף -חדורי אמונה בצדקת הדרך 

 (.ז"תהילים קכ" )אני שלום וכי אדברהמה למלחמה"בדקתי שכל אחד יודע בנפשו ש

  .שכולם מכירים את כולם, נשמתי את אחוות הלוחמים בין חיילינו

-כמו-אלא בטיב ישן, התלהבתי בראותי שהמילואימניקים הם לא חלודים ולא חרדתיים

  .מלאי אדרנלין נפשי, ממש חדש

להקריב בית , להיפצע ולהיהרג מוכנים, מלאי מסירות הנפש, התמלאתי הערצה לחיילינו

 .וילדים בשביל עם ישראל

בעיתות מלחמה תפקידו הוא לחדור מאחורי קווי מסביר ש ר"נרעשתי בשומעי מפקד פלס

, וזאת הוא אומר בשקט, דקות 31חייו היא בממוצע  ואז תוחלת, האויב ולדווח משם

כמעט התמוטטתי כאשר מפקד בחיל הנדסה אמר  אך. ומפקיד מכתב עבור אשתו וילדיו

ז תוחלת וא, כל אש האויב מופנית אליו ,כי כאשר הוא ראש חץ, דקות זה הרבה 31-לי ש

 .שניות 31חייו היא 

 .לוחמים אחים, לוחמים מצוינים ,פגשתי לוחמים אמיצים

 .אבודים אתם, מול כל אלה, אויבים, דעו לכם

מוכנים לתת  היינו: נשמות אלפיים שנים, מאות דורות שקדמו. ומאחוריי הבחנתי ברחש

של  בושמדיםכדי לל, ל"כדי להיות חיילים בצה, ל"כדי להיות מפקדים בצה, את הכל

 .ל"צה

 

 

 התלמיד החכם המחנך: ל"הרב זאב קרוב זצ

 [דברי הספד שנאמרו בישיבה]
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 .עלה למרומים הרב זאב קרוב זכר צדיק לברכה

סולם מוצב ארצה וראשו מגיעה "הוא היה מין של   .הוא היה תלמיד חכם גדול ומחנך גדול

שלמד , היה תלמיד חכם גדולהוא , קודם ולפני הכל  .חיבר שמימיות וארציות, "השמימה

מ וראש ישיבה בישיבת "אחר כך לימד תורה והיה ר  .תורה בשקידה גדולה הרבה שנים

   .קרני שומרון לפאר ולתפארת הרבה שנים

, התורה היא תורת אמת מן השמים  .זה מושג מיוחד התורה נמצאת בתוך תלמיד חכם

כתוב   .חכם זה אדם שהוא תורה תלמיד  .בתוך אלו שחיים אותה , אבל היא תורת חיים

" הולך לפניהם' ד"שנאמר , כבודו מחול, רב שמחל על כבודו( לב א)בגמרא קידושין 

מה זה : הגמרא מקשה  .מוחל על כבודו קל וחומר תלמיד חכם' אם ד, (כא, שמות יג)

אך תלמיד חכם האם , אז הוא יכול למחול, ה העולם שלו והתורה היא שלו"הקב  ?קשור

חפצו ובתורתו יהגה יומם ' שנאמר ובתורת ד, תורה דיליה, כן: תשובה  ?ה היא שלוהתור

אלא בתורתו ', ובתורת ד' לא בתורת ד -הפרוש ובתורתו   (.ב, תהילים א)ולילה 

האדם חפץ   בהתחלה .אחר כך התורה היא שלו' בהתחלה התורה היא של ד  .שלו

שבלית ברירה   וש על התורה מסבירל בדר"המהר  .ומשתוקק לתורה ואחר כך היא שלו

צריך לכתוב את התורה  באמת אבל, היה צריך לכתוב את התורה על עורות של בהמות

טיפשים קמים בפני ספר תורה ולא קמים לפני (: ב, כא)ובגמרא במכות  .על האדם פנימה

בדימיון , בשכל שלו, התורה כתובה ברגש שלו. תלמיד חכם הוא ספר תורה  .אדם גדול

התורה היא כתובה בכל   .בנשמה שלו, ברוח שלו, בנפש שלו, ברצון שלו, לוש

חיי עולם נטע   .תורת חיים, וכך התורה הולכת וזורמת מדור לדור  .אישיותו

בסופו , חפץ ומאמץ, מתוך לימוד ושקידה  .תלמיד חכם הוא אדם שהוא תורה  .בתוכינו

לכתחילה אסור   .ים וכן מדור לדורהוא גם מוסר תורה לאחר  .של דבר הוא נעשה תורה

, אבל אין ברירה אם לא נכתוב בגלל מועקת הגלות, היה לכתוב את התורה שבעל פה

אבל לידע שזה מה , אפשר לכתוב  .'ולכן עת לעשות לד, ישכח ויתבלבל, הכל ירד לטמיון

 .שכתוב בנשמה בלב במח בנשמה באדם פנימה

פ שזה לא "וזה העיקר אע  .אישיות של תורה, תלמיד חכם: ל"וזה היה הרב זאב קרוב זצ

   .'דבר כל כך בולט ומפליג אבל מבחינת האמת שם שוכן אור ד

היא תאיר בכל פינות   .מתגלה בארץ אך בנוסף לכך היא, היא מן שמים התורה  אמנם

   .כך היה אצלו  .המציאות האומה וההוויה

מקרב   .קרוב -שמו כן תהילתו וכ. את האור של התורה האיר כלפי מטה בעולם הארצי

 .לתורה

. וגם כתב על זה ספרים ועשה סדנאות על חינוך ילדים, לימד רבות מאוד על חינוך ילדים

, המיועד למורים יראי שמים שמלמדים בבתי ספר חילוניים" יחד"לימד בבית המדרש 

ן הרב ל ושל מר"בספרים שלו חקר סוגיות עמוקות של חז. שמביאים לשם אורה של תורה

עסק בשאלות הקיומיות שמטרידות את   .קוק ובירר אותם בצורה שכל אחד יוכל להבין

 .האדם העכשווי לאורה של תורה

מתנה לו , נתנו לו בנס עוד שנתיים חיים  .הוא בעצמו סבל בשנותיו האחרונות מסרטן

 .ומתנה לנו

ממשיכים , באומהכל האורה שהוא הפיץ , אך כל הדברים החשובים, הוא עלה למרומים

 .בעל מידות תרומיות וגם מחנך גדול, עדין נפש, תלמיד חכם גדול  .לרוץ עדי עד

 

 .תהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים
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 ?האם לגרש את המסתננים מאפריקה

  

מסתננים מאפריקה שמהווים מעמסה כבדה על העם  00,444-כיש בארץ   -דילמה קשה

כך אנו   .מאידך הם אנשים מסכנים המעוררים רחמים .היושב בציון מסיבות שונות

 .לכל החלטה יש מחיר .כל החלטה כואבת  .אין פתרון פלא  .נמצאים בדילמה קשה

  

ם "הרמב  .היםבודאי יש לעשות חסד לכל אדם שנברא בצלם אל  -רחמיו על כל מעשיו

במיוחד עלינו   (.תהילים קמה ה ט" )לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ד"מביא את הפסוק 

כיון שמדינות העולם לא רצו לקלוט אותנו כאשר ברחנו מגרמניה , להיות רגישים לזה

ומעשה בתום   .כך שנאלצנו פעמים רבות לחזור לשם ולהירצח במחנות השמדה, נאצית

ואז , ואף מדינה לא רצתה לקלוטם, ינה של פליטים נסחפה ללב יםמלחמת וייטנאם שספ

אבל אז היה מדובר   .בזוכרו את פליטי השואה, קבל אותםממשלת ישראל החליט ל  ראש

 .ולא בשאלה קיומית כבדה כמו היום, במחווה הומניטרית חד פעמית

  

ם ולכן "שייכים לאואין כאן מה לדון שהרי אנו , לכאורה  –ם"אמנת הפליטית של האו

 The-הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם "כלומר , האמנות מחייבות אותנו

Universal Declaration of Human Rights" ,מותר לו לבקש , שאם אדם נמצא בסכנה

רוב הפליטים בארצנו באים מאריתריאה והשאר   .מקלט במדינה אחרת

זו דיקטטורה עם   .אין חופש דת  .מיעוטיםבאריתריאה יש יחס אכזרי מאוד ל  .מסודן

אלא לעבודות כפיה קשות , אך לאו דווקא לתפקיד צבאי, יש גיוס חובה  .כליאה ועינויים

ונשים בצבא הופכות לשפחות לחטאים , על כבישים וחפירות לשנים רבות

 .אפילו גזר דין מות, עריקה מן הצבא נענשת קשות .למפקדים

ם "אנו מצווים על פי אמנת האו, ן עתה מצד ורחמיו על כל מעשיובלי לדו, לכאורה, אם כן

 .לקבל אותם וקל וחומר לא לגרש אותם

אין זה כך שכל פליט רשאי על פי אותה אמנה , קודם כל  .אין זה כל כך פשוט, אך באמת

יש עתה בעולם כחמישים מיליון   .עליו לקבל אישור  .לבוא ולהתישב איפה שהוא רוצה

דתי או , לאומי,עקב רדיפה על רקע פוליטי , וזבים מדינותיהם בלית ברירהשע, פליטים

ם מעניקה "אמנם האו  .רעב, שטפונות, כגון רעידת אדמה, וכן עקב אסונות טבע  .גזעי

מעמד פליט רק למי שבורח מסיבות פוליטיות ולא מחמת אסונות טבע או משבר 

עליו , לשם כך  .כדי לקבל אישורעליו לפנות למדינה בה הוא מבקש מקלט  גם .כלכלי

בינתיים הוא מתגורר  .ואז לחכות לתשובה, להוכיח באופן מספיק שמסוכן בארץ מוצאו

אז הוא במעמד של פליט , ם ורק אם הוא מקבל תשובה חיובית"במרכז קליטה של האו

 .ויכול להישאר כמה זמן שירצה ולחפש עבודה ומגורים

כל יום   .דינות העולם אינן יכולות לקבל את כולםשמ, יש כל כך הרבה פליטים, כמובן

יש גם   .בורחים מאפריקה לאירופה בגלל מלחמות ועוני אלפים וכל שנה מאות אלפים

מדינה איטליה הצילה מאות אלפים וקלטה   .שמפליגים בספינות רעועות וטובעים בים

נן יכולות לקבל את גם אירופה אי  .אך כבר אין לה יותר יכולת של קיבולת  .אותם בארצה

יש גם מדינות שמסרבות   .בערך 00,444למשל צרפת הסכימה לקבל   .כל הפונים

 .ם"לחלוטין וזה נגד אמנת האו



 ו
 

, גם בדרך היבשה  .הם מאוד מסכנים  .כמות הפליטים בעולם הולכת וגוברת משנה לשנה

אונסים את  ,בדרך יש שגונבים את כספם  .במשאיות וברכבות, הם נוסעים בתנאים קשים

למשל על אריתראי שנחטף בדרכו לארצנו דורשים   .חוטפים אותם ודורשים כופר, הנשים

 .כופר של חמישים אלף דולר

המדינות שלא רוצות לקבל   .הם נמצאים בבעיה וגורמים לבעיות בכל מדינות העולם

 ,הפסקת המלחמות והאלימות בארץ מוצאם: אותם בלי סוף מחפשות פתרונות חלופיים

 .וכן חלוקה בין הארצות כפי שהסברנו לעיל, מחנות פליטים סמוכים לגבול שלהם

עליהם להתייצג ללא דיחוי ולתת נימוק מספק , לכל הדעות, על כל פנים

ואלה , חלק מסתתרים, הם מסתננים בלתי חוקיים, אין זה המצב בארץ, כידוע  .לכניסתם

אולי   .הפונים לבית המשפט נדחים וגם, שפונים אינם מקבלים אישור על ידי הרשויות

מה   ?הא כיצד  .קנדה ועוד שזה מגיע לתשעים אחוז, לעומת אירופה, אחוז אחד התקבלו

 ?פשר הפער הזה

הגיעו למסקנה שאינם , הועדות השונות, בתי המשפט, הממשלה, אלא שהרשויות בארץ

חים לאין ערוך פליטים אלא מהגרי עבודה והסיבה העיקרית להסתננות היא שכאן מרווי

למבריחם לגבול $ 3444  עד$ 044לשם כך הם משלמים   .יותר כסף מאשר באריתריאה

ג של אריתריאה בא מכסף ששולחים פליטים בארצות "אכן שליש התל  .ישראל

וכן התורה אינה מחייבת לקלוט כאן זרים כדי , ם"זה דבר שלא נכלל באמנת האו  .אחרות

  .מחר יהיו פה מיליארד מהגרי עבודה, כיםאם נס  .לשפר את מצבם הכלכלי

שירותים רפואיים , עוני, האם נכונה הטענה הזו שהם מהגרי עבודה הבורחים ממדבור

או שזו טענה פוליטית לא , ולא פליטים שבורחים מרצח עם ומשטר מדכא, רדודים

, ה נגדיתכל זמן שאין לנו הוכח, לכן  .אינינו יכולים לשפוט בלי לבדוק, כמובן  ?אמיתית

 .עלינו לקבל טענה זו

בית משפט בארץ פסק שעריקות מצבא אריתריאה אינה עילה לתת לו מעמד , יתר על כן

ח שפליט שיחזור לאריתריאה לא "וכן גוף רשמי של האיחוד האירופי קבע בדו  .פליט

וכן   .ייענש ולא יוכרח לשרת בצבא אלא רק יחוייב בתוספת תשלום מס קטנה על עבודה

בית הדין האירופי לזכויות האדם שלא הוכרח שחזרתו לשם תעמיד אותו בסכנה פסק 

עד כה מדינת ישראל החליטה לא לגרש אף אחד חזרה לארץ מוצאו , איך שיהיה  .חמורה

  כיון שמצרים מסרבת להתחייב שלא להחזירם,הגיעו אלינו ,מצרים  ואף חזרה לארץ

אלא לשכנע אותם לעזוב את , האלה מתוך התחשבות אנושית במסכנים -לארץ מוצאם 

וכך עזבו מרצונם כעשרים   .הארץ מרצון תמורת מענק של עשרת אלפים שקלים בערך

 .ונותרו כארבעים אלף, אלף מתוך כשישים אלף

איפה ניקח , זה יעלה לנו סכום עתק של ארבע מיליון שקל, אם כולם יסכימו, שמא תאמרו

, רווחה, הטיפול באותם פליטים בענייני רפואה  .אלא שבאמת זה סכום זעיר  ?כסף זה

וזאת   .משטרה ועוד עולה למדינה כל שנה יותר מחמש מאות מיליון שקל, ארגון, חינוך

בלי לדבר על הגדר שנבנתה בינינו לבין מצרים כדי לחסוך כניסת מסתננים ועלתה לנו 

ב שישים "ת תשסלפני בנייתה נכנסו עד שנ  .אכן גדר זו יעילה  .מיליארד וחצי שקל

 .נכנסו סך הכך ארבעה מאות וחמישים,ומאז השלמתה באותה שנה , וחמישה אלף

, אינה מגרשת מהגרי עבודה, ם לפנים משורת הדין"יוצא שהמדינה מקיימת את אמנת האו

 .אלא מסייעת להם לצאת מרצונם בתוספת תגמול

וקל , מסכנים בארצנואינינו נותנים מקלט ל, נשארת בכל הרגשה מאוד לא טובה, כמובן

והם לא סתם מהגרי עבודה אלא מסכנים שסובלים שם , וחומר אם הנתונים לא נכונים

גם , עשינו חסד לכל אדם, במהלך הדורות, אנו עם ישראל, ותמיד  .ממשטר מדכא

 .ליהודים גם לגויים



 ז
 

ו לאריתראים א  ?חסד למי. עלינו לבחון מי קודם, כשאנו מגיעים למידת החסד, אך כאן

ידועים היטב המצוקה והלחץ בהם , למשל  .ליהודים שסובלים קשות משכנותם המטרדת

מעשי גניבה ברחוב של : שם מתגוררים כעשרים אלף פליטים, חיים תושבי דרום תל אביב

אמהות מפחדות להביא , קשישות מפחדות לצאת לרחוב, שרשראות וטלפונים סלולריים

 .את אחרי שש בערברבים מפחדים לצ  .ילדים לגן משחקים

ברובם המכריע אינם גרים , אך אלה, יש יהודים טובי לב שלוחמים להשאירם בארץ

ואין זה מן היושר להחמיר על חשבון   .בשכונתם של אותם מסתננים ואינם סובלים מהם

יהיה מקום למשה להתיחס ברצינות , רק אם יתנדבו להזמין אותם לגור בשכונתם.אחרים

ונראה שאין , המסתננים מוכוונים לשכונות עניות ולא לשכונות עשירותכל   .לטענותיהם

גניבות , אלימות, סחר בסמים: הפשיעה גוברת, באיזורי מגוריהם, לצערנו  .זה במקרה

אך   .ולא רק אצל המסתננים, גם אצל יהודים יש פשיעה, כמובן .כמה מקרי רצח  וגם

בל אינינו חייבים להוסיף לנו פשיעה א, היהודים הם אחינו ואנו חייבים לסבול אותם

מכאן גם , אגב  .כידוע המשטרה הוכרחה להקים תחנה מיוחדת באותו איזור  .מבחוץ

תשובה לטענה הידועה שאנו עם ישראל מאוד סבלנו על כך שלא רצו לקבל אותנו 

 .ולא פושעים, היינו אזרחים הגונים, אך אין לשכוח שבכל מקום שהגענו, כמהגרים

אנו נשמח לעשות חסד לכל המין , עניי עירך קודמים: ו חוזרים להלכה הידועהולכן אנ

, אז הקשישים קודמים, אז עניי עירך קודמים, אך כאשר המשאבים הם מוגבלים, האנושי

 .אז כל האוכלוסיה היהודית שם קודמת, אז האמהות עם ילדים קטנים קודמות

, מיות שאינן שכיחות בעולם המערבייש גם להוסיף שהמסתננים הביאו איתם מחלות זיהו

ואנו ,אבעבועות רוח, חצבת, HIVסוגי , מלריה, כגון שחפת, ולכן אינינו מקבלים חיסון

 .שיהיו בריאים.חשופים לסכנת הידבקות 

ל חייב לחקור כל מסתנן אם אין בו סיכון "לכן צה. סודן היא מדינת אויב, זאת ועוד

 .גוני טרורשישמש כמודיע או פעיל של אר, בטחוני

יש להתיחס בחיוב לתכנית ממשלת ישראל להעבירם בהסכמה למדינה שלישית , בסיכום

 .המוכנה לקלוט אותם תמורת תשלום

ויש להתיחס אליהם , אין צורך לומר שיש ביניהם גם כן אנשים מאוד טובים ויקרים

שמתנהגים  גם כלפי אלה, אגב  .טיפולי רפואה, דיור, ולספק להם מזון, בידידות ובכבוד

 .ולפעמים יש מתוכנו שנפגעים מסוג של כפיות טובה מצידם, יש יחס הגון, כעבריינים

אבל זו , יש סכנה אחרת והיא נישואי תערובת, כמובן ביחס לאלה שהם בני אדם הגונים

 .כבר פרשה אחרת

 .עניי עירך קודמים: בסיכום

 

 

 הדלימוד קבלה בלי

  

, להתייחס לתופעה חדשה שכל אדם רואה את עצמו מתאים ללמוד קבלהכיצד : שאלה

 ?ויש מכוני קבלה לציבור הרחב

מרן הרב קוק מדבר על זה בספרו אורות התורה   .אין זו תופעה חדשה, קודם כל: תשובה

כבר התאונן על זה , והרבה דורות לפני כן  (.אורות התחיה ס)וכן בספרו אורות ( פרק יא)

ם מהמון העם כל אחד קופץ ללמוד בתורת הקבלה אשר היא תאוה רבי: "א"הרמ

שאינם , ובחשכה יתהלכו, אפילו בעלי בתים שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם... לעיניים



 ח
 

וכל זה מפני שהדור , י קופצים ללמוד קבלה"יודעים לפרש סדרה או פרשה עם פירוש רש

 (.ד"ג פ"תורת העולה ח" )יתום

, ולא רק עמי הארץ עוסקים בקבלה  .התופעה התפשטה בכמות, אך יתכן שבדור שלנו

ידוענים , ואפילו גויים בעלי מקצועות שפלים, אלא גם אנשים שאינם מקיימים מצוות

 .ושחקני כדורגל  מעצבות אופנה, שחקניות וזמרות, מתעשיית הבידור

אלא , הוכבר נפסק בשולחן ערוך שאין לאדם לטייל בפרדס כלומר לעסוק בחכמת הקבל

וכן כתב רבי   (.ד רמו ד הגה"ע יו"שו)ס ופוסקים "אחר שמילא כרסו בבשר ויין כלומר ש

: וכן סיכם החיי אדם  .ל בתחילת ספר עץ חיים"י ז"חיים ויטאל תלמידו הגדול של האר

ויהיה ירא שמים , ואין לאדם ללמוד חכמת קבלה אלא עד שימלא כריסו בגמרא ופוסקים"

חיים ' וכבר הזהיר על זה מאוד ר, אבל בלא זה אסור, ועוסק בתורהויושב תמיד , גדול

 .וכן כתוב בהרבה פוסקים וגם השכל הישר מחייב זאת, (כלל י סימן יב)ל "ויטאל ז

אינה , והאמת חייבת להיאמר שמה שלומדים על פי רוב בכל המכונים האלה על קבלה

או , במילים של קבלה, החדשהעידן ', אייג-כלומר סוג של ניו, קבלה-קבלה אלא ניאו

 .עיוות נוצרי של הקבלה שקיים כבר זמן רב

קבלה לא -על פי רוב בניאו  .מחפש את עצמו, הוא מהלך בו האדם מחפש חוויה' אייג-הניו

אלא בפסיכולוגיה , על ההלכה, על התורה, על עם ישראל, לומדים על רבונו של עולם

שיפור הרגשותיו של האדם הוא , ובןכמ .עממית שמטרתה לספק רגיעה פנימית לאדם

 .אך אין לזה קשר עם חכמת הקבלה, דבר מותר

 .יהיה בעזרו' וד, לכן כל ירא שמים ירחק מכל זה כמטחווי קשת

 

 

 רבינו הרב צבי יהודה על הר הבית ומורא מקדש
 

הוא הזהיר אותו כמה . רבנו חש שלאחד מתלמידיו ישנה נטייה יתרה לענייני הר הבית

התלמיד המדובר התגורר בירושלים העתיקה ולמד מסכת . ואף נזף בו בשל כך ,פעמים

, זה טוב –ללמוד זבחים : "רבנו הדגיש בפניו. זבחים מתוך התלהבות רבה לבניין הבית

. א: התלמיד אמר לרבנו שהוא מבין שישנם שני עיכובים !"חס וחלילה –אבל לעשות 

וברצונו , העם עדיין אינו מוכן לבניית הבית השלישי. ב  .בעיות הלכתיות שטרם נפתרו

זה תלוי . זה וזה גורם: "רבנו השיב לו. לברר מה מבין שני העיכובים הוא העיכוב העיקרי

 ".בזה

 

הוא  !?"אנו נימנע מן המצווה, האינה נוח וכי מפני שדעת הציבור: "תלמידים שאלו אותו

, השיב שהתפתחות התודעה הישראלית הולכת בד בבד עם מציאת הפתרונות ההלכתיים

 .גם הלכתית לא יתאפשר הדבר, וכל זמן שהציבור לא יהיה בשל

 

הניח לפניו גלויית נוף , ניגש אל רבינו, אדם אחד שהעלה רעיון לפוצץ את כיפת הסלע

מה דעת ! שזה לא יהיה, את זהיש לנו אפשרות למחוק : "הסלע ואמר-פתצבעונית של כי

, השואל לא פירט? "מה למעשה: "הדברים עוררו ברבינו פליאה וחרדה והוא שאל ?"הרב

חזר על   רבינו חזר על שאלתו מספר פעמים והשואל. רק סימן בשתי ידיו לאות מחיקה

י הממשלה והסביר לו שמעשים לבסוף הפנה אותו רבנו אל אחד משר. תנועת מחיקה

 .שכאלה הם בגדר אחריות ממלכתית וממשלתית ואינם עניין ליוזמות פרטיות
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לאחר מלחמת ששת הימים כאשר פינה שר הביטחון את התושבים הגויים מהאיזור 

הרגישו שאין די , כמה בחורים צעירים שלחמו בחטיבת ירושלים', הרובע היהודי'המכונה 

לפני פעולה מעשית הלכו . נפץ כדי לפוצץ את המסגדים על הר הביתוהכינו חומר , בזה

לאחר ". ולא מחלקה, זה צריך לבוא מכל האומה: "ששלל בתוקף את הדבר, להיוועץ ברבנו

ייתן להם , י"ל ובלח"בחשבם שכיוון שתמך באצ, אריה לוין' הלכו לר, שנוכחו בהתנגדותו

הוא . ן הטעם של צורך בהסכמת הכללגם הוא שלל את המעשה מ. תשובה חיובית ומגבה

על דרשן שעבר בין העיירות ועורר , סיפר להם מעשה שגם רבנו נהג לספר לפרקים

ין שהוא אמור 'חיים מוולוז' כאשר נודע לר. והיתה לו השפעה מרובה, למשיחיות שקר

אף שהיה הדבר כרוך , שלח שני שליחים שיעצרו אותו, לדרוש בשבת בקהילה מסוימת

אם , אריה לוין' הבחורים שאלו את ר. וכן עשו, מפני שהיה בזה פיקוח נפש, שבת בחילול

 ".יכול להיות: "ענה  הוא? המקדש תלוי בהחלטת הכנסת-כן גם בית

 

לתלמידים " אורות הקודש"כאשר התחדש לאחר מלחמת ששת הימים השיעור ב

ן משחררי הר השיב תלמיד אחד שהיה מבי? "מה לומדים, נו: "שאל רבנו, המבוגרים

עוד יש לנו שנים : "רבנו אמר לו". אולי הגיעה השעה ללמוד הלכות בית הבחירה: "הבית

: ם"כדברי הרמב, כלומר עוד חזון למועד, ..."רבות ללמוד הלכות מלכים ומלחמותיהם

ולהכרית זרעו של ... למנות להם מלך: שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ"

ראשית יש  –ודווקא בסדר זה ( ב-א, ם מלכים א"רמב" )הם בית הבחירהולבנות ל... עמלק

כך לנצח את האויבים ורק אז לבנות -אחר, כלומר מלכות ישראל, לבנות את מדינת ישראל

וכבר ניתן , מדינת ישראל היא מעין מלכות: "כששאלוהו תלמידיו. המקדש-את בית

אף שרבינו השתוקק לבניין . "צריך מלכות שלימה: "דחה אותם, "להתקדם לשלב הבא

פעם כשעמד על הר . הקפיד להיצמד בסבלנות לסדר הדברים האמור, הבית בכל מאודו

אך . המקדש-ותיאר להם כיצד ייראה בית, הביט משם על הר הבית, הזיתים עם תלמידיו

והדגיש , על אף ההשתוקקות שימש כבלם גדול לכל ניסיונות העלייה להר הבית, למעשה

הבית מכל -הוא שמר על קדושת הר. המקדש תלויים בהכשרת העם-ני ביתשכל עניי

הבית אנחנו -ביחס להר. "לבנייה בלבד אלא אף לכל יוזמה לעלות אליו לא משמר והתנגד

, כשרבו של אחד היישובים שאל אותו האם מותר לעלות להר הבית. אמר, "נטורי קרתא

ל אמר "וכבר מרן אבא זצ, המקדש אסור להיכנס למקום: "תפס את ידו בחזקה ואמר לו

המקדש -נניח שיבנו את בית: "הסביר, את התנגדותו לבניין המקדש באופן מעשי". שאסור

זה ! ?זה יהיה קידוש השם. תבוא הטלוויזיה ותצלם את דם הקרבנות? מה יקרה. עכשיו

 -הוא הסביר שגאולת הר הבית אינה דומה לגאולת מלוא רוחב הארץ !" יהיה חילול השם

אך גאולת הר , גאולת הארץ ושיבת ציון אינה תלויה בתשובה -יש הבדל עצום ביניהן 

 .הבית תלויה בה

 

השיב לו רבנו בצורה " ?מה עם קרבנות, ועכשיו: "גם כאשר שאל אחד התלמידים בדחילו

כך הגיב גם כשהובאה !" המקדש-דוד קרלין אמר לא למהר בבניין בית' ר: "חדה ותקיפה

. המקדש בזמננו-שכתב רב אחד ובה פלפול הלכתי על אפשרות בניין בית לפניו חוברת

, ('א' ת שאילת דוד ס"שו" )המקדש-דוד פרידמן אמר שלא למהר בבניין בית' ר: "שוב אמר

כאשר התעקשו התלמידים . דוד מקרלין תמך בישוב ארץ ישראל' זאת על אף שהגאון ר

הר הבית : "ב וחזר על דברי מוטה גורהוא ש, ואמרו לו שערבים משתלטים על הר־הבית

הוא הסביר שההצהרה על היות הר הבית בידנו . ולא הסכים שיעלו יהודים להר!" בידינו

 .והסידורים המעשיים בשטח אינם משנים עובדה זו, תקפה מפני שיש לנו ריבונות בהר

 



 י
 

המנהג כאשר הזכיר לו תלמיד חכם את  .הוא נזהר מאוד בכל הקשור לאיסור ביאת מקדש

אפילו את , אמר לו רבנו שאין לעשות כן, להכניס פתקים לתוך סדקי הכותל המערבי

הוא . 'ביאה במקצת'האצבעות יש להימנע מלהכניס וציין שיש בכך בעייה הלכתית של 

אבל כך מנהג ישראל : "הקשה השואל. סיפר שמרן הרב נזהר מלנשק אבן שאיננה בולטת

 ".ש מנהג שהוא אותיות גיהנםי: "השיב לו רבנו" ?לשים פתקים

 

כדי להאהיב , אחד מתלמידיו עסק באיסוף סממני הקטורת ברחבי העולם על פי הדרכתו

אתה יודע למה השתמשו במקדש ביין : "פעם שאלו רבנו. את עניין המקדש על הציבור

זאת על פי , "כדי ללמדנו שגם להיות שכנים של ארץ־ישראל זה דבר חשוב -? קפריסין

 .קפריסין, יטות לפיה הביאו את היין מהאי הסמוךאחת הש

 

במטרה לסמן את הגבולות , הבית-כאשר הביא תלמיד חכם לרבנו מחקרים על אודות הר

: שאל אותו רבנו, שלפי דעתו מותר להיכנס אליהן בלא חשש פגיעה במקום המקדש עצמו

ת הוכחות על הוא אף דימה את המחקר הזה לאותו רב שאסף עשרו !?"בשביל מה כל זה"

והביא לגביו את !" ?מה לנו צורך בהוכחות: "ל"ת זצ"שעל ספרו אמר האדר', מציאות ד

. ג, ירושלמי ברכות ב" )מייתי לה מדוכתין סגיאין, כל מילתא דלא מחוורתא: "ל"דברי חז

' שיחות הרב צבי יהודה תזריע סדרה ב)מעל כל ההוכחות ' אנו מאמינים בד(. א, עירובין י

ידי -הר הבית תחום מסביב על: "וכן הוא בענייננו( 00' עמאמונה . 1-0ודש פרשת הח

 ".איננו עוברים אותה ואין לנו צורך במחקרים. חומה

 

אין  -המקדש השלישי ירד מן השמים -הסביר שבית, באשר לבניין הבית בבוא העת

תחילת )ם "כדברי הרמב, אנחנו כן נבנה אותו, אדרבה, הכוונה שאנחנו לא נבנה אותו

אלא שתבוא השלמה אלוהית עליונה מן , (הלכות בית הבחירה ותחילת הלכות מלכים

התיקון העליון שיופיע  –" ושמחנו בתיקונו", מה שאנו עושים –" והראנו בבניינו)"השמים 

וצורך השעה הוא לעורר , אך עדיין לא הגיע זמן הבניין של הבית(. על גבי מעשינו

הוא נשאל האם יש ערך באירגון . ה שהר הבית הוא שלנולהבנ, למודעות כזאת בחברה

הבית -הר: "על כך השיב. הבית על מנת להגביר את התודעה שהוא שלנו-סיורים סביב הר

על ". ית הוא שלנוהב-לא כולם יודעים שהר: "הוסיפו והקשו". אין צורך בסיורים –בידינו 

אך , הגביר את תודעת השייכותיש ערך חיובי בסיורים והסברים כדי ל ,כך השיב שאם כך

כל הארץ  -להיפך , אין בכך כדי להמעיט אפילו במקצת את העיסוק בשאר בניין הארץ

 .ובכולה צריך להתיישב, חשובה לפניו יתברך

 

כאשר הגיעה אליו משלחת של אישי ציבור בדרישה לפעול בכל תוקף לנוכח האיום 

, הכולל מסירת הר הבית לידיה, ירדןשממשלת ישראל מתכוונת לחתום הסכם עם מדינת 

הם חזרו כמה פעמים על דבריהם באשר לסכנה  ?"ישראל-ומה על כל ארץ: "הגיב רבינו

 .על הדאגה לכלל מרחבי הארץ –הנשקפת להר הבית והוא חזר על שלו 

 

 


