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הוראות והדרכות
לאחרונה בעקבות "חוג הגיוס" דשו רבים במה שהתרחש בשנים תשנ"ט תשס"ב ,מעת שבג"ץ קבע על חקיקת חוק שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות עד לחקיקת החוק
בשילהי שנת תשס"ב ,ראינו לנכון לכתוב את דעת רבינו אז ,כפי האפשרות לפרט במסגרת קצרה זו ,כדי שהדברים יעמדו על תילם] .חלק מהדברים כבר הבאנו בעבר ,אבל
ראינו צורך לחזור עליהם ולהוסיף פרטים ,לאור דברים משובשים שהתפרסמו במזיד ובשוגג[.
בשנת תשנ"ח היה החלטת הבג"ץ שחייבים להסדיר חוק בענין דחיית שירותם של בני הישיבות ,גורמים בציבור החרדי ראו לנכון להגיע להידברות ופשרות והסכמות
בנושא השילוב של הציבור החרדי במסגרת הצבא מתוך הבנה שאין מנוס ובאם לא נבוא לקראת אנשי השלטון הרי יחול גזירת גיוס בני הישיבות על כולם .בחודש אייר
תשנ"ח יצאה הקריאה בשם מרן הגרא"מ שך זצ"ל שממיטת חליו קרא למסור את הנפש בענין גיוס בני ישיבות ,בני ביתו של מרן זצ"ל פנו אז לכל גדולי התורה להצטרף

לקריאת מרן זצ"ל ובענין זה נחלקו הדעות ,מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לא הצטרף לנוסח של מרן הגרא"מ שך זצ"ל שצריך למסור את הנפש ,אלא כתב מכתב נפרד
בנוסח אחר ,אליו הצטרף מרן הגראי"ל שליט"א )המכתבים פורסמו ביתד נאמן ד' סיון תשנ"ח( .רבינו עם שאר גדולי התורה וראשי הישיבות הצטרפו לקריאתו של
מרן הגרא"מ שך זצ"ל] .א.ה .יצויין שענין זה שהיום הוא שעת השמד וצריך מסי"נ בשביל שלא יצא מן הישיבה ,כבר נכתב על ידי מרן הקהילות יעקב בספר חיי עולם
ח"ב פרק י"ב וז"ל :הן לא כימים הראשונים הדורות שלנו ,כי מלפנים ,גם הנער שהוציאו אותו משחר טל ילדותו לאומנות ,וכיוצא בזה ,היה נשאר על כל פנים יהודי נאמן
להשם ,ושומר תורתינו הקדושה ,כי כל הסביבה היתה ספוגה אמונה ושמירת התורה .אבל דור יתום הזה ,אשר בעונותינו הרבים מחוץ תשכל חרב האפיקורסות רח"ל,
והרחוב מגרה בכל מיני גירויים ,שלא היתה מימות עולם ,הנער שלא יעסוק בתורה בצעירותו ,קרוב לוודאי שיצא רח"ל לתרבות רעה ולאפיקורסות ,ה' ישמרנו .הלא דין
זמנינו כדין שעת גזירת השמד רח"ל ,אשר אנו מחויבים לצאת במסירת נפש ,ולהפקיר את הכל ,בשביל שלא יצא מהדת רח"ל .ועוגן ההצלה הוא במקום תורה בין כותלי
בית המדרש עכ"ל.[.
]בחורף תשנ"ט הוכרז על הקמת הנח"ל החרדי ,אישי ציבור מתוך הציבור החרדי וגם מתוך "דגל התורה" ניסו לתת למסגרת זו הכשר של לכתחילה ,ודיברו בתקשורת
ובעיתונות שהציבור החרדי התפקח והבין שלא כולם מסוגלים לשבת בישיבה וללמוד ,ועל כן מסגרת צבאית זו תהיה מענה לכל אותם אלו ,והיא תגדל דור חדש של
אנשים שומרי תורה ומצוות שאין תורתם אומנתם .גם אותם ממונים מטעם הצבא לייסד את המסגרת התורנית שם הצהירו הצהרות למיניהם בסיגנון ורוח זה .אחרים
אמרו שזה רק טיפול בנושרים ולקיחתם מתוך מחוזותינו למסגרת שתעשה מהם בני אדם .רבינו שכבר שנות דור העמיד תלמידים צעירי הצאן מתוך אבהות והתמסרות
אין קץ ,והבנה מיוחדת בכל מצוקות הצעירים והתמיכה לעמידה בנסיונות העומדים לפניהם ,וכזה שהורים רבים היו באים להתייעץ עמו על ילד שרח"ל נופל ,והיה נושא
בעול בליבו ובפעולותיו ,היה סבור שאעפ"כ אין כל ספק שהצבא הוא לא המקום לפתרון בעיה זו ,שיחות רבות גם קיים רבינו עם ראשי המטפלים בדור בנוער זה שגם
סברו דעה זו .ולכן הביע דעתו שמסגרת צבאית ככל שתהיה איננה יכולה לקבל הכשר ,וכ"ש שאסור לבוא בדברים שהם מעין התרסה על עולם הישיבות ופיתוי לכל
תלמיד מתרשל לעזוב את המסגרת הישיבתית .וכשראה שהדברים נאמרים בריש גלי ואין פוצה פה ,כאב ודאב מאוד על כך ,הוא פנה לידידיו גדולי ישראל זצ"ל
ויבדלחט"א ,וגם כאשר ראה ושמע מתוך שיחות שקיים עם ידידיו ,שאין אחד מהם שמביע תמיכה במסגרת זו ,עדיין לא רצה לצאת בעצמו בראש המוחים ,כי אמר מי
אני שאהיה בראש ,אני כל ימי הייתי רק נטפל לאחרים ,בכל זאת לאחר כמה חדשים של כאב על הנושא ,כשראה שאין איש העומד למחות על הדבר ולגדור את
הפירצה ,נעמד בלית ברירה בראש החותמים על גילוי דעת ,ובתנאי קודם לחתימה שחתימתו לא תפורסם אלא אם כן יצטרף עמו מרן הגרמ"ש שפירא זצ"ל ,שאכן
הצטרף בחתימתו ועמו עוד מגדולי ישראל ,ואז יצא לראשונה הגילוי דעת נגד מסגרת הצבא הנח"ל החרדי .לאחר שיצא גילוי דעת זה ,פורסם ביתד מודעה שם נזכר
ברמז ענין הנח"ל ולא במפורש ,ותוכן המודעה היתה :שכביכול פורסם בשם רבותינו שמותר לכוין צעירי הצאן לדרך שונה ,ואנו מפרסמים כי הדברים אינם נכונים ,ואין
לשנות מדרך הלימוד בטהרתה וכו' .על מודעה זו היו חתומים הגר"י עדס ,הגרי"ח קופשיץ ,הגר"י אפרתי ,והגרח"י מישק ובסקי .אולם מכתבו של רבינו ושאר גדולי
התורה לא קיבל שום פרסום שם בעיתון .וכשראשי הנח"ל הפריחו שמועות שיש להם גיבוי ממרן הגראי"ל ,פנה רבינו אליו בנושא זה ,ואמר לו מרן הגראי"ל ששקר
בפיהם ואין לו שייכות עם זה .ואחד מתלמידי רבינו מספר שבאותה תקופה הלך עם רבינו מביתו לישיבה סמוך להדלקת נרות ,ועל הרחוב התגלגלו פשקוילים נגד מרן
הגראי"ל בנושא הנח"ל ,ושאל אותו רבינו לפשרם של הדפים הפזורים על הכביש ,וכשאמר לו מה כתוב בהם ,נאנח אנחה גדולה ואמר" :מה הם רוצים ממנו ,הרי הוא
אמר לי שאין לו שייכות לזה").לצערינו ,עד היום מפיצים אנשים חרדים הקשורים לנח"ל שיש הסכמה בשתיקה וגיבוי ממרן הגראי"ל ,וחבל שהם מסתובבים במרכז
ציבור בני התורה ,ואין פוצה פה נגדם( מי יודע איך היינו נראים היום לולי מחאתו הנחרצת של רבינו זי"ע ,איך היה הרעיון הולך ומחלחל בתוך ציבור היראים ,כשאז
סברו רבים שהוא רעיון מאוד ראוי לפי המציאות ואין בו שום פגם .מחאתו של רבינו ודבריו הקצרים בסוף מכתבו על כך שאין לתת לתופעה זו הכשר ,סתמה את הגולל
על רעיון זה שלא יתפתח כפי רצון מייסדיו[.
בעקבות החלטת הבג"ץ הנ"ל ,מונתה ביום י' אלול תשנ"ט "הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בחורי ישיבות לצה"ל" בראשות השופט צבי טל שע"ש נקראה
הוועדה "ועדת טל" ומאוחר יותר "חוק טל".
עם הקמת הועדה פורסם מלשכת ראש הממשלה כי הועדה גם תעסוק בהמלצות לפיתוח מסגרות ומסלולים לשילוב חלק מהציבור החרדי במסגרות הצבא ,וכן לבחון
את האפשרות להפחתת גיל הפטור כדי לאפשר יציאה למעגל העבודה.
רבינו זללה"ה שכבר זעק והתריע קודם לכן על הנסיונות השונים שהחלו בסיוע אנשים מתוך המחנה לפתח מסלולים לציבור החרדי שיוכלו להשתלב בצבא ,עמד כל
העת על המשמר לבל תינתן יד תומכת מצידנו לוועדה בסעיפים הנ"ל ,ושעלינו לעמוד בעוז ולהודיע בקול רם וברור שאין אנו מעונינים בזה כלל ,והיה אם רצונם של
אנשי השלטון לחוקק חוק הפוטר את כל מי שתורתו אומנותו מגיוס לצבא מה טוב ,ואם לא ,שיעשו מה שעולה על דעתם ,ואין לנו להתפעל מהם ולא לחשוש
לאיומיהם לא במאסר ולא בתקציבים.
ומאחר שבפועל ישבה הועדה ודנה בנושאים אלו ועיקר עיסוקה היה בהמצאת רעיונות ופיתויים איך לשנות את היהדות החרדית ולהוציא את ציבור בני הישיבות
והכוללים למעגל העבודה והתערבות בתוך הציבור הכללי .וגם הגישה המלצות בנושא זה והרבה סיסמאות שיותר מאוחר נכנסו כחלק מסעיפי החוק שנחקק ,לכן פעל
רבינו ללא לאות שהנציג המייצג את עמדת הישיבות לא יהיו שותף להחלטות הוועדה ,בוועדה היו שני נציגים מהציבור החרדי האחד הוא הרה"ג ר' מרדכי קרליץ
שליט"א שפעל ונהג לפי הוראת מרן הגראי"ל שליט"א ובהסכמת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,שדעתם היה לתמוך בכל הסעיפים הנ"ל ולא לעורר מחאות נגד זה והעיקר
כדי להגיע אל התכלית שיוכלו לחוקק חוק שיסדיר את המשך דיחויים של בני הישיבות מהגיוס לצבא .והנציג השני שייצג את הישיבות היה הרה"ג ר' אשר טננבוים
זצ"ל שכיהן כמנהל וועד הישיבות בארה"ק ,שהיה קשור עם רבינו מאז שלמד אצלו בצעירותו ,וכן עמד בקשר כל אותה עת עם מרן הגר"ש ואזנר שליט"א נשיא ועד
הישיבות ועוד מגדולי ישראל ,שהורו לו שלא יהיה שותף בהחלטות הוועדה .הועדה היתה אמורה לסיים את מסקנותיה בכ"ג אדר תש"ס ולכן שלח רבינו את מכתבו
למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל המצו"ב ,גם שלח העתק מכתבו זה להרה"ג ר' אשר טננבוים כפי המצו"ב עם דברי חיזוק .ולא נחה דעתו של רבינו ובתחילת חודש ניסן נסע
במוצש"ק למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ביחד עם מרן הגרמ"ש שפירא זצ"ל) ,מרן הגרמ"ש שהה באותה שבת בקרית ספר ,רבינו הגיע ברכבו של תלמידו הנאמן הרב
אלימלך הרשקוביץ שליט"א לקרית ספר ומשם המשיכו יחד עם מרן הגרמ"ש לבית מרן הגרי"ש( ואכן הודות להתייצבותו הנחרצת של רבינו ועוד מגדולי ישראל עמד
הרב טננבוים מול כל גלי הלחצים עליו ולא צירף חתימתו להחלטות הוועדה שאכן המליצו על שנת הכרעה בגיל  23ועל שירות מקוצר בן ארבעה חדשים או שירות
אזרחי בן שנה.

בפגישתם של רבינו ומרן הגרמ"ש שפירא עם מרן הגרי"ש אלישיב ,אמר להם מרן הגרי"ש שבאין ברירה עלינו להסכים להמלצות הוועדה והוסיף ונימק דבריו,
שהגרנ"צ פינקל זצ"ל אמר לו שבאם לא תהיה הסכמה מצידנו הרי השלטונות יפסיקו את התקציבים ולא יהיה קיום לישיבת מיר ולעולם הישיבות .רבינו סבר שאעפ"כ
אין להצטרף בשום אופן למסקנות הועדה שכלולות בה גם דרכים למעט לומדי תורה] .מאוחר יותר נשאל רבינו למה לא הביע בפני מרן הגרי"ש את דעתו כי
התקציבים אינם שיקול כלל בזה ,כפי שהשמיע ברבים כמה פעמים ,אמר ,אם הייתי אומר כך הרי הייתי נחשב כקנאי המתנזר מהמדינה שאין להתחשב בדעתו כלל[.
מוקדם יותר ביקר רבינו גם אצל מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,בענין זה ,מרן הגראי"ל שליט"א אמר לרבינו שהסכנה כעת היא גדולה כי באם לא יסכימו אתם הרי
יקחו את כולם בכפיה לצבא ובתי הסוהר ,ואיך אפשר לקחת אחריות על כך .רבינו הגיב מיד כי הוא לוקח על אחריותו שהעמידה בתוקף בלא ויתור לא תביא נזק לאף
אחד מבני התורה .כי סבר רבינו שבאם כל הציבור החרדי יעמוד בתקיפות נחרצת הקב"ה יסייע להציל את לומדי התורה ,וגם אמר שבאם כולם יעמדו איתנים לא לוותר
ולא לשתף פעולה עמם לא יהיה בכוחם לכפות עלינו גיוס או מאסר.
באותם ימים נכנס אל רבינו אחד מידידיו גאון וצדיק זצ"ל שהיה נאמן לדעתו של מרן הגראי"ל שליט"א ,וצעק בקול ובתקיפות על רבינו שהוא גורם שיקחו את כולם
לבית הסוהר ,רבינו אמר לו ,אין לי מה להיכנס עמך בוויכוח אולם בקרוב נלך לקבל פני משיח צדקינו ונציע בפניו את דברינו ובוודאי הוא יצדיק את דברי! ]נוסח זה מאוד
נדיר לשמוע מרבינו ,ורק מראה עד כמה הדבר היה בנפשו[ .לאחר כחודש בניסן תש"ס נפגש רבינו עם אותו גאון וצדיק בכינוס של אירגון "לב לאחים" ,כשעבר רבינו על
הבימה ליד מקום מושבו של אותו גאון וצדיק פנה אליו רבינו ואמר לו "אני מקווה שאין לך עלי שום קפידא" ,תוך כדי שרבינו מוסיף "לי אין עליך שום תרעומת על מה
שצעקת" .וענה לרבינו אותו גאון וצדיק בתקיפות "יש לי קפידא" ,והיה נראה שרבינו נדהם ,ומיד אמר לו רבינו "מסתמא ביום הכיפורים תוריד הקפידא" וחייך הנ"ל.
)א.ה .הנה שמתי לב שבשנה שלאחר מכן השתתפו רבינו ואותו גאון וצדיק זצ"ל במסיבת חנוכה באחת הישיבות וכשרבינו פתח בדברים שנשא לפני בני הישיבה שם
אמר "ברשות הגאון רבי  ...שליט"א" דבר שבשנה הקודמת שנת תש"ס לא עשה אע"פ שגם נפגשו ביחד באותה מסיבה ואז הזכיר רבינו רק באופן כללי ברשות גדולי
התורה ,והיה נראה שבכוונה הזכיר רבינו את אותו גאון כדי להראות לו שאין לו עליו שום תרעומת ,וכן כשנסתלק אותו גאון וצדיק לבית עולמו נשא עליו רבינו הספד
נרגש(.
באותה תקופה איחר רבינו לשיעור בישיבה באופן נדיר ביותר עקב התייעצות דחופה בנושא עם מרן הגר"ש וואזנר שליט"א .גם הפסיק באמצע שיעור ויצא לשוחח עם
הרב טננבוים שהגיע באותה שעה וחזר מיד להמשיך את מסירת השיעור ,דבר שלא ידוע אם אירע פעם נוספת במשך שבעים שנות הרבצת תורה לתלמידים] .יש לציין
שבאותה תקופה התקיימו כמה ישיבות ופגישות בבית מרן הגר"ש ואזנר שליט"א ,באחת מהם השתתף הגאון רא"י סולאביציק שליט"א ,שרבינו אמר אח"כ
שבבהירותו העמיד את הסכנות נכונה ונמנע ע"י כך החלטות מסוימות שרבינו ראה בהם סכנה גדולה לתקלות[.
בחודש אדר א' תש"ס עם השלמת דיוני הוועדה וההצהרות שיצאו ממנה ,הוציאו גילוי דעת חלק מחברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה ובתוכם רבינו ,נגד כל
אותם יוזמות למעט בלומדי התורה ,ובתוך הדברים הארוכים שנכתבו בגילוי דעת נכתבו השורות כדלהלן :ועת צרה היא לבית ישראל מה שזוממים
בתחבולות לפרוץ פרץ ולשלוח יד בהיכלי התורה למעט לומדיה ועוסקיה ע"י פיתויים שונים הנקרא בלשונם "מסלולים" וכד' אשר אחריתם
מי ישורנה לערער מבצרי התורה ולעודד "השתלבות" בדרכם ורוחם של פורקי עול אשר להם אלהי כסף וזהב והשכלה ,ובזים לטהרת הלב
של יראי ד' .ועתה אף מעיזים פניהם לבקש גושפנקא למהפכותיהם מאת החרדים לדבר ד' ,באשר סוף ותכלית מטרתם להציב דרכים
חדשות לבני הישיבות ואברכי הכוללים .וכל עמלם בתקופה האחרונה האיך להתחכם ולהמציא עוד ועוד תעתועים מחודשים של גזירות

ופיתויים ,ובכך מקוים לזעזע ולערער כל יסודות עולם התורה ,כאשר מכריזים בפומבי תכלית כוונותיהם .ומראים פנים כאילו אך טובתינו
לנגד עיניהם ...ובידוע שמלכתחילה הבענו דעתינו שאיננו מסכימים להשתתף עמהם בדיונים ובמו"מ בכל עניני פשרות שכאלו ,אלא אך
ורק להסדיר המשך המצב הקיים ללא שינוי ,על כן אין לזוז ולשנות כמלא נימא ממה שהיה עד כה ,ובל יפחידונו באיומים שמחוייבים אנו
לקבל הצעותיהם ומזימותיהם כדי להציל זה לעומת זה ,כי לא מפיהם אנו חיים כי אם מהבטחת הבורא ית"ש שלא תשתכח תורה
מישראל...
לאחר שיצאה קריאה זו ,נתפרסמה קריאה נוספת עליה חתמו עוד גדולי תורה וחשובי ראשי ישיבות ]חלקם מכהנים היום כחברי מועצת גדולי התורה[ שהצטרפו לדעת
רבינו וגדולי התורה שהיו בדעה אחת עמו כפי המצ"ב.

מכתבים אלו עוררו סערה גדולה והיו שפירשו אותם שהם מכוונים לפגוע בגדולי ישראל שסברו אחרת מדעה זו .ובעקבות כך הופעל מסע לחצים בעיקר על אותם
ראשי הישיבות שהצטרפו לקריאתו של רבינו זללה"ה ,וטענו בפניהם שבחתימתם פגעו באישיות של גדול בישראל שליט"א ,מחמת זה באו לבית רבינו בעש"ק זכור
תש"ס הגאון רבי ברוך רוזנברג זצ"ל ויבדלח"ט הגאון רבי דב לנדא שליט"א לעוץ עיצה איך צריכים לנהוג כאשר בהצטרפותם לדעתו של רבינו ,קוראים עליהם תיגר
שהם פגעו בכבוד התורה ,רבינו ששמע מהם הדברים נחרד מאוד ,ואמר שח"ו וודאי שלא היה ואין שום כוונה לפגוע באף אחד ,ולא עלה בדעתו שיצא איזה פגיעה
בגדול בישראל ,ולאחר ששוחחו בענין ,אמר להם שהוא פונה מיד למרן הגר"נ קרליץ שליט"א לעוץ עיצה איך להבהיר הדבר שאין כל כוונה של פגיעה.
רבינו מחמת החרדה אצלו בכבוד התורה וגדולי התורה ,כפי שזכו לראות כל בני הדור ששמעו את דבריו שדיבר בענין חומר הדבר בהזדמנויות שונות ,ובמיוחד כעת
שתלו הדבר בו ,לא הסכים להמתין עד שיבוא א' מנהגיו הקבועים ,אלא ביקש ממני שאזמין עבורו מיד מונית שהביאתו ישר לבית הגר"נ שליט"א ,הגר"נ שליט"א חרד
לטרחתו של רבינו שטרח ובא אליו ,והציע לרבינו לכתוב הבהרה ,ומיד התיישבו להבחל"ח לכתוב הנוסח הנמצא תח"י כתוב בכתב ידו של הגר"נ ,עליו הוסיף רבינו
בכת"י עוד איזה ב' הוספות .וזה הנוסח המלא שנכתב ע"י שניהם להבחל"ח כדלהלן :בס"ד עש"ק זכור תש"ס אנו מצטערים על השמועה שיש שהבינו
מחתימתינו ומאלו שחתמו אחרינו כאילו זה מכוון נגד אחד מגדולי ראשי הישיבות שליט"א וח"ו לא הי' כדבר הזה ,אמנם אין בדברים אלו שינוי בדעתינו.

רבינו חתם את שמו וביקש שאפנה בשליחותו לצרף את חתימת הגרמ"ש שפירא למכתב זה ,ואכן הגרמ"ש צירף ברצון את חתימתו) .רבינו גם שלחני לבית הגר"ב
רוזנברג זצ"ל ולהגר"ד לנדא שליט"א להודיעם על מכתב זה שבו למעשה יש גם הבהרה ברורה לגבי כל אלו שחתמו אחרי רבינו( ,אמנם מכתב זה שהיה כדי להרבות
כבודה של תורה לא פורסם ע"י גורמים שונים ,כל אחד מסיבותיו ואכמ"ל) .מכתב נוסף באלול תשס"א שכתב רבינו לאחר פגיעה חמורה בירושלים בכבוד מרן
הגראי"ל ,אליו הצטרפו עוד מגדולי ישראל ,גם לא הסכימו לפרסם בעיתון על אף שפניתי בשליחות רבינו למזכיר וועדת הרבנים לפרסם המכתב בעיתון ,ובקשת רבינו
לא נענתה .כן אמר לי עורכו של העיתון דאז שמחמת ריבוי התוארים שנכתבו על מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א ,המכתב לא יפורסם ,כפי שאכן היה(.
בשלב זה עברו המלצות "ועדת טל" לכנסת ,לוועדה שכונתה על שם ראשה" ,ועדת כץ" ע"מ לחוקק חוק ,קריאה ראשונה של החוק היתה בסיון תש"ס ואז עמדו הרבנים
גפני ופרוש והביעו מחאה נמרצת בכל אותם יוזמות שנועדו למעט את לומדי התורה .רבינו שלח להם מכתב חיזוק על דבריהם .לאחר מכן נמשכו הדיונים בועדה
שנתיים ימים להכנת החוק לקריאה שניה ושלישית שהסתיים בקיץ תשס"ב.
באדר תשס"ב נכנסו לרבינו הרב אברהם רובינשטיין מזכיר מועצת גדולי התורה והרב משה גפני בשליחות מרן הגרי"ש אלישיב כדי לשמוע את דעתו לקראת ההצבעה,
]למעשה סבב זה בין חברי המועצת היה תחליף להתכנסות המועצה[ ,הם ביקשו שרבינו יכתוב את דעתו על הכתב ,כשביד הרב רובינשטיין היה דף בו כתבו כבר כמה
מחברי מועצת גדולי התורה את דעתם ,רבינו לאחר ששמע מהם את כל הפרטים בנוגע למבנה החוק ,הביע את דעתו ואמר' ,וודאי שהצבא יכול לבוא בפיתויים שונים
שאין לנו את היכולת למנוע בעדם בזה ,וכגון אם הצבא יחליט להעניק היום דירה חינם לכל מתגייס ,אין לנו אפשרות להלחם בזה .אלא הדבר הנדרש מאתנו ,שהם יידעו
באופן ברור שאנחנו מתנגדים לכל יוזמה הבאה לעודד התגייסות של בני ישיבה ואברכים לצבא .ולכן תצביעו בעד החוק באופן כללי ,כדי לתת מענה חוקי לדחיית גיוסם
של בני הישיבות כפי שהיה עד היום ,ומכיון שההצבעה בקריאה שניה היא מתחלקת להצבעה מפורטת על כל סעיף וסעיף מהחוק לחוד ,לכן בהצבעה זו תצביעו נגד
סעיפים  .5,6שהם הסעיפים של מסלולי "שנת ההכרעה" ו"שירות אזרחי"' .לאחר מכן כתב זאת רבינו במפורש בכתב ידו וחתימתו בשורות מועטות ,על אותו דף בו

נאספו דעותיהם של חברי מועצגד"ת השמור בארכיונו של הרב אברהם רובינשטיין שליט"א .ואכן ברוב דעות של חברי מועצגדה"ת היתה החלטה שהחכי"ם יצביעו
בעד החוק) .וכן גם היה דעת מרן הגר"ש ואזנר שליט"א ,אליו גם נכנסו הרבנים הנ"ל ,שיצביעו בעד החוק עם התנגדות פרטנית לסעיפים הנ"ל כדי שתישמע מחאה
ברורה מצידינו(.
]בנוסף ,גם הם דנו לפני רבינו האם נציג ועד הישיבות ישתף פעולה עם ועדת כץ בכנסת) ,דיונים נוספים נערכו בנושא זה עם עוד מגדולי ישראל( .ולמעשה הורה רבינו
להרב טננבוים שהוא אישית לא יופיע שם כדי שלא יתקבל איזה שהוא תדמית של שיתוף פעולה מצד הישיבות .רק מכיון שהועדה לא יכלה להתקדם ולהכין חוק בלי
לקבל נתונים טכניים מועד הישיבות ,לכן שיבוא אחד המזכירים של ועד הישיבות ויציג נתונים מבלי להיכנס לשום ויכוח והבעת דעה ,ואכן כך נהגו[.
לאורך כל התקופה הביע רבינו את דעתו בכתב ובע"פ באופנים שונים ,שעיקר הפחד והחשש הוא מהפיתויים שלהם שזה אין בכוחינו למנוע מהם ,ומהגזירות של כל
מיני איומים לא חשש מהם ,כי אמר שיש בכוחינו לעמוד בזה כנגדם בגבורה נפשית ,אבל הפיתויים הם נסיונות יותר קשים לעמוד כנגדם .ולכן היה חרד מאוד שלא יהיה
מצד היהדות החרדית שום שיתוף פעולה והסכמה לכל אותם פיתויים ,ועל כך עמד במלחמה בהסברה בהירה ,בעוז ובקנאות.
ערב ההצבעה הסופית בחודש מנ"א נתברר לרבינו שיש מהחכי"ם שהודיעו שבכוונתם להצביע בעד החוק כולל גם בקריאה שניה שהיא הצבעה על כל סעיף בנפרד ,ולא
תישמע מהם שום התנגדות ומחאה ,לכן חתם רבינו על מכתב נגד אותם סעיפים וכן הוראה לחכי"ם שישמיעו את התנגדותם ,לאחר חתימת רבינו על מכתב זה הוכנסו
בו שינויים והוספות על דעתם של הגרמ"ש שפירא ועוד ,בהוספה נכתב שם סעיף ג' לאותו מכתב ,שבאם סעיפים  5,6ישארו בחוק הרי על החכי"ם להצביע נגד קבלת
החוק כולו בכל הצבעה .ומאחר שרבינו לא היה סבור כן ,שצריך להתנגד לחוק לגמרי ,לכן משך רבינו את חתימתו ממכתב זה ושלח מכתב חדש המצ"ב] .אמנם גורמים
שונים המשיכו להפיץ גם אחר כך את חתימתו של רבינו על המכתב הנ"ל ,וגם לאחרונה מחוסר ידיעה שרבינו השמיט את חתימתו בגלל סעיף ג' שם ,הוא הודפס שוב[.
בס"ד ,מוצש"ק נחמו תשס"ב.
כבוד הרבנים שליט"א חברי סיעת דגל התורה
אחדשה"ט בהוקרה
כאשר עומד כעת על הפרק ההצבעה על מסקנות הועדה להסדר החוק לדחיית שירות בני הישיבות ,הנני בזה לעורר שוב שעליכם מוטלת החובה
להביע את ההתנגדות באופן נחרץ לכל הסעיפים העוסקים בדרכי פיתוי והטבות עבור לומדי התורה ובני הישיבות כדי שלא יהיו ידינו במעל הזה
וכל מה שיגזרו בזה הוא בכפיה ולא בהסכמה.
הביעו את דעת התורה הברורה שאין לנו שום צל של מחשבה להטות ח"ו לב לומדי התורה שיעזבו וינתקו מעץ החיים המקיים אותנו ואת העולם
כולו .וכל מה שאנו דנים עמם הוא רק בשביל להסדיר את המשך דחיית שירות בני הישיבות שתורתם אומנתם כפי שהי' עד היום.
החותם בתקוה שתמלאו שליחותכם שלוחי דרבנן במילואו
בברכה מיכל יהודה ליפקוביץ
למעשה בדגל התורה ובאגודת ישראל הצביעו החכי"ם בעד החוק ,אולם בהצבעה שהיתה על כל סעיף בנפרד ,כפי הנראה שלא קיבלו הוראה מוסכמת ,ולכן הרב רביץ
ז"ל הצביע גם בעד הסעיפים של המסלולים ושנת ההכרעה ,וכך נהגו החכי"ם של אגודת ישראל נציגי החסידויות גור ויזניץ ,למעט הרב פרוש שהצביע נגד .וכן הרב
משה גפני שהצביע נגד אותם סעיפים והביע את מחאתו בנחרצות ובפומבי.
עם התקבל החוק ]שהתקבל כחוק זמני לחמש שנים בלבד ,כדי לבחון האם הציבור החרדי אכן עומד בייעדים[ פרש מרן הגרמ"ש שפירא זצ"ל מחברותו במועצת גדולי
התורה .רבינו היה כאוב שהמחאה נשמעה רק מפי הרב גפני לבד ,דבר שנתן גושפנקא למראית עין שכביכול בתוך שורות דגל התורה יש תמיכה בכל המסלולים
והפיתויים של הצבא לעזוב את לימוד התורה .ומתוך שנשא רבינו על שכמו אחריות לעולם הישיבות ברוח ובגשם ,טיפל ודאג באופן אישי לבני הישיבות בכל
מצוקותיהם והנסיונות הרוחניות שעומדים כנגדם ,ראה גם צורך שעמדת היהדות החרדית ועולם הישיבות תהיה ברורה ללא שום צל של ספיקות ,לכן לא נח ולא שקט
גם אחרי שהחוק כבר נהפך לעובדה ,והביע דבריו בכתב ידו ובדבריו החוצבים להבות אש בהרבה הזדמנויות ,כדי לתת עוז ותעצומות לעם בני התורה והישיבות לעמוד
כחומה בצורה נגד כל אותם המנסים לסדוק סדק ופירצה בחומת הישיבות.
בחורף תשס"ג התקיימו בחירות לשלטון כאן בא"י ,וכתוצאה מכל ההתנהלות בנושא חוק הגיוס ,ועוד פרטים שאין כאן מקומם ,היו טענות קשות בין חברי מועצגדה"ת
על התנהלות התנועה בכמה מישורים .מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שראה את הסתייגותם של חברי המועצת לתת תמיכה בתנועה ,נכנס לעובי הקורה לראות איך ליישר
את ההדורים ,כי מצד אחד הוא נתן תמיכה מלאה בחכי"ם שימשיכו בכהונתם מבלי שום שינוי ,ורק נענה לדרישת חלק מחברי המועצת להכניס את הרב מקלב בתור
שלישי ולא שיחליף כעת את מי שמכהן .ומצד שני קיבל את הטענות שנשמעו מכמה וכמה חברים במועצה .ולצורך כך מינה הגרי"ש מתוך רבני התנועה שיכתבו כמה
סעיפים מעין תקנון ,סעיפים אלו הובאו לאישור חברי המועצה במסע דילוגים מאחד למשנהו ,ולאחר שניתנה לכך הסכמה ,כינס מרן הגרי"ש ביום אור לו' לחודש טבת,
ישיבת מועצת גדולי התורה בבית חתנו הגר"ע אוירבך ,כשהוא באופן חריג ביותר יושב בראש המועצה ,ושם באותו מעמד החתימו את החכי"ם על מסמך זה בו הם
מתחייבים לנקבע בצורת התנהלותם בכל הדברים ששנויים בחילוקי דעות] .כמובן שמסמך זה ופרטיו לא הובאו לידיעת הציבור[ .אבל מבחינה ציבורית היה בכינוס זה
הבעת תמיכה וגיבוי מלא מצד מרן הגרי"ש זצ"ל לחכי"ם בכל התנהלותם בנושא הגיוס והמסתעף.
כחצי שנה אחר שנחקק חוק טל בשנת תשס"ג החלו כל הקיצוצים הקשים על עולם התורה והציבור החרדי ,רבינו ראה בכך אות משמים שמכיון שנתפשרו עמם בענין
חוק טל ,בדרך של פשרות וויתורים מחשש שמא הם יסגרו את התקציבים לישיבות וכוללי האברכים ,לכן כעת הוכיחו לנו מן השמים שלא הועיל לנו כל ההתרפסות
אליהם ,והנה הם מקצצים קיצוצים שאיימו על המשך קיום מוסדות התורה והחינוך היראים לדבר ד'.
נאומים חוצבי להבות אש נשא רבינו בהתכנסויות שונות של הציבור החרדי ובני התורה בהם הסביר שכל אלו הגזירות אינם צרות ,הקב"ה לא שולח צרות ,הקב"ה שולח
נסיונות ,כדי שנעמוד בנסיון ,מצד אחד מנסים אותנו משמים ע"י שהם באים בהצעות של פיתויים והטבות באם ניישם את התכניות שלהם בענין הרחבת מעגל משרתי
הצבא ובענין לימודי השכלה שבכך כאילו נשפר את החינוך ,ומצד שני מנסים אותנו ע"י הגזירות של קיצוצי התקציבים ,ועלינו לעמוד בנסיונות אלו ולהמשיך בדרכו של
אברהם אבינו ע"ה ולקרוא בקול גדול בשם ד') .מתוך משא רבינו בכינוס של אירגון "שובו" טבת תשס"ד( גם התנשא רבינו כארי לזעוק את זעקת התורה ,ופעל
במאמצים מרובים להביא את מצב הישיבות והכוללים לפני נגידי העם בעולם ,בין בשיחות אישיות ובין בשידורים מאורגנים לחו"ל ,בכתב ובע"פ והפיח בהם רוח של
נשיאה בעול והרגשת אחריות לעמוד לימין מוסדות התורה הישיבות וכוללי האברכים ,וכן בהקמת הקרנות לתמיכה בעמלי התורה.
בראשית הקיץ תשס"ג פנה רבינו מיזמתו למרן הגראי"ל שטינמן שליט"א וקיים עמו ישיבה על הקמת קרן גדולה לחיזוק מבצרי התורה ,ביוזמה זו היה שותף לרבינו מרן

הגר"נ קרליץ שליט"א שנתבקש ע"י רבינו ליטול חלק משותף בדיון זה ,וכך ישבו שלשתם להבבחל"ח שעה ארוכה ודנו בזה ,ישיבה זו היתה אבן הפינה לכל אותם קרנות
שהוקמו בתקופה שלאחר מכן עבור החזקת עמלי התורה ,שרבינו התמסר לכך באופן מיוחד בפעולות שונות ובעיקר התכתבויות ושיחות טלפונים לרבנים ונדיבים
ברחבי העולם.
במשך השנים הבאות עקב רבינו בדאגה על התפתחות המסלולים ועל אותם מאות שהצטרפו לשח"ר כחול ,מהם היו גם כאלו שהכיר רבינו בהיכרות אישית שירדו
ברוחניות והחריבו את ביתם .פחדו העיקרי והיותר גדול היה מהפיתויים ,שחזר ואמר שזה החורבן היותר גדול ,ומסוכן הרבה ממה שנעשה בכפיה .כי כשכופים יש יותר
כח התנגדות מאשר מתפתים ונופלים לשאול .ולכן כמה היה גדול כאבו על השתיקה הרועמת של כתב העת "יתד נאמן" המייצג את בני התורה שלא הביע דעת תורה
ברורה כנגד כל אותם יוזמות ומסלולים ,היכן נעלמה קריאת מרן הגרא"מ שך זצ"ל על חובת מסירות נפש ,בהקמת הנח"ל החרדי?! ,בהקמת השירות האזרחי?!,
בהקמת שח"ר כחול?! ,בשנת ההכרעה??? האם אפשר לומר שזה לא היה נוגע למעשה עד שנת תשע"ד??!!.
לאחר חמש שנים הובא החוק להצבעה נוספת על חמש שנים הבאות ,ובשנים אלו שלאחר אישור החוק בפעם השניה ,התפתח מאוד ענין המסלולים על ידי שח"ר
כחול ,הצבא השקיע בזה הון רב ,נתן משכורות נאות ולימודי מחשבים ברמה גבוהה בחינם ועוד ,ולכן מאות אברכים הצטרפו לשח"ר כחול ומסגרות נוספות של
השירות האזרחי .בקיץ תשס"ט הביאו בפני רבינו את הנתונים המדוייקים בזה ,רבינו בגודל חרדתו כתב בכאב את מכתבו דלהלן :בס"ד ,מנחם אב תשס"ט .הנה כאשר
בשנים האחרונות מנסים השלטונות בכל מיני דרכים ועצות להכניס שומרי תורה ומצוות ל"שירות לאומי אזרחי" ועבודת הצבא ,ע"י שיסדו "שנת הכרעה" שיוכל בן
תורה להכריע דרכו לצד מחשבה להיכנס תחת מסגרותיהם ,הננו להודיע בזה שכל אחד שנכנס למקומות הנ"ל הוא מחריב בזה את עצמו ואת צביון ביתו ועתיד חינוך
ילדיו ,וגם מה שהם מנסים בדרכי פיתוי ע"י שנותנים תקציבים לאברכים המתעסקים עם נערים שהתדרדרו מדרך התורה והמצוות כדי להחזירם למוטב ,והם מגדירים
זאת גם בשירות אזרחי ,הדבר הוא פסול בתכלית כי לא יוכל לצאת דבר טוב שיסודו ומגמתו הוא לפתות ולמשוך את לומדי התורה להיות כפופים להם .ואין לשום אחד
להזדקק לתכניות אלו ולא לשתף פעולה עם העושים מעשיהם במחשך ומסייעים לשלטונות במגמות אלו שהם סכנה לעולם התורה בכלל ולבתי החרדים בפרט .נאום
החותם מתוך לב נשבר ודאגה גדולה ,אלא בתקוה שיבינו בתי החרדים לדבר ד' להתרחק מפיתויים שלהם וגזרותיהם .מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הצטרף אז למכתב
זה ,וכתב בע"ה דברי מו"ר שליט"א ברורים ופשוטים.
מכתב זה כקודמיו גם לא פורסם בזמנו בעיתון "יתד נאמן" בו בזמן שעורכו וכן מרבני העיתון דאז ,מצהירים היום ,שהם עומדים על משמרת פך השמן הטהור להביע את
דעת התורה הצרופה ,ולכן כביכול היום משום מה רואים הם צורך לפתיחת עיתון חדש .ואם כן נשאלת השאלה איך הם ישבו אז בראש מערכת העיתון ולא נתנו
למכתב זה פירסום] .שאלה זו כבר נשאלת במשך שנים ,איך מצד אחד הם מצהירים כשומרי המסורת והחותם ,ומצד שני צינזרו לאורך שנים את כל המכתבים
והדיבורים על כל מה שהזכרנו קודם ועוד הרבה ,ועד היום לא קיבלנו תשובה[.
נקודה הראויה להדגשה מיוחדת :לא באנו בכל מה שכתבנו להביע ח"ו דעה בין חילוקי הדעות בין גדולי ישראל ,מטרתינו בזה רק להעמיד את דברי רבינו על
דיוקם ,ושדבריו החוצבים להבות אש ימשיכו להדהד בין כתלי הישיבות ,קול הקרבניט הגדול שנשא את עולם התורה בכלל וכל יחיד ויחיד בפרט כנשוא האומן את
היונק .ויש בו הרבה לימודים .עוד כבר כתבנו ואנחנו חוזרים על זה ,שבכל התקופות שהיה לרבינו חילוקי דעות בדעתה של תורה עם ידידיו גדולי הדור ,לא נשמע ממנו
שום נימא של זלזול בדיבור או במעשה לא לגדלותם האמיתית ולא לדבריהם ,והתייחס להם ולדבריהם שזהו דבר גדולי הדור ,העומדים בראש הנהגת הדור ,ולא היה
סתירה בזה שראה לעצמו זכות לחלוק בענינים מסוימים על דעתם .ושמעו והרגישו עליו את הכאב והצער שיש לו על כך שהוכרח לחלוק על דעתם ,והיה הדבר
לנס ולמופת לכל בני הדור ללמוד מהו מחלוקת לשם שמים) .עד שת"ח ידועי שם התקשו להסביר איך מצד אחד נתבטל רבינו בהכנעה גמורה
לכבודם של ידידיו גדולי הדור ,ומצד שני בדברים מסוימים נחלק על דעתם בתקיפות .כי זהו סודה של רום פסגת הנקיות המוחלטת מכל נגיעה של האדם השלם ,שלא
ראו דוגמתה( .וראו בחוש את ההבדל הגדול בהנהגת רבינו בין מתי שנחלק באיזה דבר עם גדולי ישראל ,או בעת שנחלק על אחד שסבר שהוא
פגום במידות או בדעות שאז היה יוצא כנגד האיש בעוז ובנחרצות.
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