בס"ד ט"ז בטבת תשע"ד
לכבוד א' מבני תורה
רוב שלומות,
קראתי את מכתבך שנשלח לציבור בנידון יסודות המחלוקת הנטושה בציבור הליטאי.
אשמח מאד אם תועיל לענות על מספר שאלות:
א)

ב)

ג)

ד)

ה)

לאחר כל העובדות והסיפורים שהבאת לחיזוק טיעונך שכביכול הגריא"ל שטינמן
שליט"א אינו ממשיך דרכם של גדולי הדור שלפנינו הגרא"מ שך זצ"ל והגריש"א
זצ"ל ,מה תאמר על העובדה הפשוטה ששלשה עדים נאמנים ,הלא הם חתנא דבי
נשיאה ,שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,חתנא דבי נשיאה ,הגר"י
זילברשטיין שליט"א ,שהיה משמש את חמיו הגריש"א זצ"ל עשרות בשנים עד
פטירתו ,ונאמן ביתו של הגריש"א זצ"ל ,הגר"י אפרתי שליט"א ,שכולם העידו
בצורה ברורה ופשוטה שהגריש"א זצ"ל הצביע על הגריא"ל שליט"א כמנהיג הדור?
ומה תאמר על העובדה הידועה שהגרא"מ שך זצ"ל שלח בערוב ימיו את ציבור
הפונים אליו אל הגריא"ל שליט"א לקבל ממנו עצה ותושיה בענייני הכלל והפרט?
(אני אישית זוכר את זה מלפני כעשרים שנה ויותר)
כיצד תסביר את העובדה הפשוטה שעמודי ההוראה שבדור הגר"נ קרליץ שליט"א
והגר"ש וואזנר שליט"א פסקו בהחלטיות שיש להישמע להוראותיו של הגריא"ל
שליט"א ,ויחד עמם שורה ארוכה ארוכה של זקני ראשי הישיבות והמשגיחים
שפסקו בנחרצות שכך יש לנהוג ללא עוררין וללא שום יוצא מן הכלל ,האם נעלמה
מכולם הידיעה מהי "המסורת של גדולי הדורות"? או שמא כולם נמשכים אחר
תעלולי "אנשי החצר" של גדולי ישראל ואנוסים ע"פ הדיבור? היתכן שייחשדו כל
הנ"ל באיסור הפשוט והחמור של "לא תגורו מפני איש"? האין בכוחם להוציא
לאור את דעת תורתם ללא חת? אתמהה!
איך ניתן להשוות את מחלוקת האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל עם גדולי הדור בענין
המדינה ,או המחלוקת שעשה הגרא"מ שך זצ"ל עם "אגודת ישראל" בהקמת "דגל
התורה" עם המחלוקת דנן? והלא ההבדל זועק ,האדמו"ר מסאטמאר בפרט וכל
האדמורים החסידיים בכלל ,היו מאז ומעולם בהנהגה שונה ונפרדת בכל
התחומים ,החסידים מעולם לא ראו בגדולי התורה הליטאיים את מורי דרכם וכן
להיפך ,וההבדלים היו גדולים .וממילא כאשר האדמו"ר מסאטמאר הביע דעתו
דעת תורה ,אף שנחלק על שאר גדולי ישראל הרי זה ככל שאר המחלוקות שהיו
בישראל מאז ומעולם ,ו"נהרא נהרא ופשטיה" .וכן הגרא"מ שך לא פילג שום עדה,
אלא עשה שינוי פוליטי זמני שהיה צורך השעה לצורך איגוד ציבור בני התורה תחת
הנהגת גדולי הדור ,אבל הציבורים היו נפרדים ושונים מאז ומתמיד .אבל זאת
לראשונה שבתוך אותו פלג עצמו ,מיניה וביה ,הציבור הליטאי שהיה אמון במשך
שנים אחר הנהגת גדולי הדור ,קמה קבוצה ומשדרת שאין אלו גדולי הדור
הראויים לנו ומעתה ואילך אין לנו להישמע להם ,אלא נלך אחרי גדולי תורה
אחרים .הנהיה מעולם כדבר הזה ,או הנשמע כמוהו?!
גם אותם שתי דוגמאות ממחלוקות שהיו בציבור הליטאי אינם דומים כלל ,כי על
אף שנראה שאכן היו מחלוקות מעשיות ,מ"מ היה מדובר במחלוקת נקודתית
ועניינית .האם לבחור ברשימה זו או זו .האם לבחור או לא לבחור ,ותו לא מידי.

מעולם לא נשמע משום צד דברים שמשמעותם שבאופן עקרוני וקבוע יש להחליף
מעתה את ההנהגה .שום צד לא פתח עיתון מתחרה ולא רשימה מתחרה שתפקידה
לתת "אלטרנטיבה" להנהגה הקיימת.
ו) ומה יאמרו צעירי הצאן ,כאשר ננסה לחנכם לציות מוחלט לגדולי הדור ,דרך
חינוכית שהיתה פאר חינוכנו מאז ומעולם ,הלא יבוזו לנו ,ומה נענה להם ,וכי
נכניס אותם בכל נבכי הפוליטיקה של "חצירות" הגדולים ונשכנעם איפה כן לשמוע
ואיפה לא ,מתי כן מתי לא ,למי כן ולמי לא ,זה לא עובד! עובדה! קולות מתפקרים
כבר שמענו ,ה' ישמרנו ,בעקבות ההלם שננחת עלינו בתקופה האחרונה.
מאד אשמח לשמוע תשובתך בנידון המדובר ,כי בנפשנו הדבר.
בברכת "והאמת והשלום אהבו"
א' מן הכואבים על המצב.

