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A) The Clothes are Designated by their Purpose
Halachic Positions of Rav Soloveitchik  by R. Aharon Ziegler
Rav Soloveitchik was very meticulous and stringent in every phase of Hilchot Tefillah, the laws 
of prayer. He often cited the Rambam (Tefillah 5:1) that eight specific aspects of prayer must be 
adhered to while standing for Shemoneh Esrei. The first four are: Amidah, standing; Nochach 
HaMikdash, facing Eretz Yisrael; Tikun HaGuf, feet together and clean body; and Tikun 
HaMalbushim, proper and dignified attire.
He was once visited by a student who served in the Israel Defense Forces who asked the Rav 
the following question: He worked in the tank division and his job was cleaning and maintaining 
the tanks. Often, his uniform would get covered in oil and grime and he wanted to know if he 
needed to change clothing before davening Mincha. He emphasized that it would be possible to 
do so but it would be quite inconvenient and difficult. The Rav looked at him in amazement and 
said out loud, “Why would you need to change? You are wearing bigdei Kodesh, holy clothes”!

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ה הלכה א
שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן, ואם היה דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה אותן 

אין מעכבין, ואלו הן: עמידה, ונוכח המקדש, ותקון הגוף, ותקון המלבושים, ותקון המקום, והשויית 
הקול, 

והכריעה, והשתחויה.
רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ה הלכה ה

  ,תקון המלבושים כיצד מתקן מלבושיו ח תחלה ומציין עצמו ומהדר שנאמר השתחוו לה' בהדרת קדש

תהלים פרק צו פסוק ט
הִׁשְּתַחֲוּ֣ו לַ֭יֹקוָק ּבְהְַדַרת־ֹקֶ֑דׁש חִ֥ילּו מִּ֝פָנָ֗יו ּכָל־הָאֶָֽרץ: 

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/13382#.VzKaqGN6rzI
HaRav Tzvi Yehuda Kook: "...the holiness of the army uniform in Israel is fundamental, inherent 
holiness. This is the holiness of accessories of a mitzvah, from every perspective…"

B) The Place for the Torah- 
מלמדי מלחמה 97/98

חיילים הנמצאים בשטח - האם רשאים להוציא ספר תורה
לשטח למרות שלא יקראו בו שלוש פעמים?

His Analysis
 The Torah is brought to the Kohen Gadol against 
conventional behavior

  תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת יומא פרק ז הלכה א
 בכל אתר את אמר הולכין אחר התורה והכא את אמר מוליכין את

 התורה אצלן אלא על ידי שהן בני אדם גדולים התורה מתעלה בהן

פני משה מסכת יומא פרק ז הלכה א
בכל אתר את אמר וכו'. הרי בכל מקום מצינו שצריך לנהוג כבוד להתורה ולילך 

למקום שהיא והכא את אמר שמוליכין הס"ת מבה"כ אצלם ולהיות כ"ג קורא והיה 
לו לילך לבהכ"נ ולקרות שם אלא וכו' התורה מתעלה בהן שחשיבות וכבוד הוא 
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להתורה שהיא מתעלה ומתכבדת בהן שזה נותן לזה כדתנינן במתני' וגרסינן להסוגיא 
עד סוף הלכה בפ"ז דסוטה בהלכה י' וכן לקמן בפ"ד דמגילה בהלכה ה' ושם פירשתי 

ע"ש: 

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה סעיף יד 
 בני אדם (מו) החבושין בבית האסורין, * (מז) כא אין מביאים אצלם ס"ת (מח)

 אפי' בר"ה ויוה"כ. הגה: והיינו דוקא בשעת הקריאה לבד, <יב> אבל אם
 מכינים לו ס"ת (מט) כב יום או יומים קודם, מותר (אור זרוע הגהות אשרי פ"ג

 .(דברכות); * (נ) ואם הוא כג אדם חשוב, (נא) בכל ענין שרי

  משנה ברורה סימן קלה ס"ק מז 

 מז) אין מביאין וכו' - כדי לקרות בה בעשרה והטעם שזלזול הוא לס"ת להוליכה
 אל אנשים שצריכין לה כי כבודה שילכו אנשים אליה

  משנה ברורה סימן קלה ס"ק נ 

 נ) ואם הוא אדם חשוב - ר"ל [נ] גדול בתורה דאדרבה התורה מתעלית ע"י
 אנשים גדולים ולאו זלזול אצלה

See עלי תמר מסכת יומא פרק ז הלכה א for many gems

 נראה ג"כ שחכמי פרנפורט התנגדו להנוהג שמוליך את הס"ת לכל אחד ואחד
 מטעמו של הירושלמי. ועיין ביוסף אומץ סימן תתמ"ג שנראה מדבריו שהוא זכר

 .למקדש

CHAYAL Conclusion? Rav Rabinovitch

 ואחרון אחרון חביב, אין לך אנשים גדולים מחיילים בני תורה העומדים על
 משמרארצנו וערי אלהינו, והתורה מתכבדת ומתעלה בהם, שהרי הארון עם

.הלוחות היה יוצא עם מחנה ישראל

מסקנה העולה, אפילו כדי לקרוא רק פעם אחת בציבור, יש
 להביא ספר תורה אצל חיילים הנמצאים בשטח ומתפללים שם בציבור. ויהי רצון

.שתשרה שכינה בכל מעשה ידיהם וה' הולך לפניהם

“He was above all a teacher, raising up many generations 
of Torah scholars and fighters for the State of Israel,” R 
Sacks wrote on Twitter on Wednesday.


