טבת תשע"ד

פִ גְ ֵרי הָ ֲאנ ִָשׁים הַ פֹּ ְשׁעִ ים
בענין מה שדיברנו,
אכתוב בקצרה את הנלע"ד:

]מלבד זאת ,נמאס לי לבוסס במדמנת הפוליטיקה החרדית,
שלפעמים מסריחה יותר משאר פוליטיקות ,בגלל שעושים זאת "בשם הדת"[.

במפלגת "עץ" יש לחלק בין העסקנים לבין שאר הציבור.
העסקנים כידוע הם נבזים ושפלים ומבזי גדולי ישראל,
ורותמים לעגלתם את מי שמשתלם להם,
כדברי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א במכתביו הידועים,
ונתגלה קלונם כעת בפרשת "ארחות תורה"

]עיין ערך הרב גרוס ,שכל פעם מחבקים /דוחים אותו כפי איך שהשתלם להם,
ויש בידי מכתב של הגר"ש אוירבך נגדו[...
ונתי גרוסמן בעצמו ,ביזה בעבר את הגר"ש ]לפני כעשר שנים[
ושלח איומים לבית הגרי"ש אלישיב ]אני הגדלתי אותו ואני יכול להשפיל אותו[.

ואנשים אלה ]וכן הגר"ש[ לא שמעו למרן הרב שך ופעלו בניגוד לדעתו,
בעניין מינוי הגרש"ז גרוסמן לרב קרית ספר,
עד שסיכלו את המינוי,
והתבטאו "הרב שך טועה!!!

אך בעיני שאר הציבור ]ואף הרבנים[ ,שלא מכירים את נכליהם של הנ"ל,
נראה שיש "מחלוקת בהנהגה",

וכמו בכל מחלוקת הם סוברים שמותר לנקוט כאחד הצדדים.
בפרט מי שקשור עמהם בקשרי משפחה /ישיבות /פוליטיקה
או הבעיה האנושית הידועה של "חוסר יכולת להודות בטעות"...

אנו יודעים שרק ה' אמת ותורתו אמת,
וכל אדם אף הגדול ביותר יכול לטעות
]ואף משה רבינו מוסר התורה ,ובשאר מחלוקות כגון היעב"ץ ור"י אייבשיץ[
ואף לאלישע הנביא היה "גיחזי" בבית...
שדחה רבנן מלפני אלישע ,ואחז בהוד יפיה של השונמית.

ובפרט כאן שיש מקום לטעות,
והדבר היחיד שמחזיק את הדור בידיעת ההשקפה בעניין
זהו יציאת מרן הגר"ח מגדרו ממש ,בניגוד גמור לאפיו!
ואלמלא הוא היינו מסורים ח"ו בידי אותם רשעים מבזי גדולי ישראל.
וכל מי שמכיר את המערכת "מבפנים" יודע שהוא לא אמר הכל...

וְ יָצְ אוּ וְ ָראוּ בְּ פִ גְ ֵרי הָ ֲאנ ִָשׁים הַ פֹּ ְשׁעִ ים בִּ י כִּ י ת ֹולַעְ תָּ ם א תָ מוּת וְ אִ שָּׁ ם א תִ כְ בֶּ ה וְ הָ יוּ ֵד ָראוֹן לְ כָל
בָּ שָׂ ר.

שלך ,ידידך

נ.ב.
שוב סליחה על העיכוב ,ראיתי את מכתבך הבוקר ,ואמרתי שאתיישב מייד לכתוב,
וכן הינך יכול להעביר הלאה,
רק לא בשמי וכינויי...

הנ"ל.

