בס"ד

"אלו ואלו דברי אלוקים חיים"  -במשנת הפלס
זכות הדיבור ל'הפלס' ערש"ק במדבר:
"מה היה חטאו ופשעו של מי שסבל מאותה תקיפה אכזרית? ובכן הרה"ג יחזקאל אריאל
שליט"א ..הכיצד מתחוללות לנגד עיננו תופעות מחרידות של רמיסת הזולת וחוסר נכונות
להשלים עם העיקרון היסודי של ציות לדעת תורה איש איש כפי הוראת רבותיו עפ"י המושג
המקודש של אלו ואלו דברי אלוקים חיים"

ובכן...
צוהר לעולמן של "שיות תמימות" .או :הצצה אל פניהם העדינות של...
"ה – נ – ר – ד – פ – י  -ם"

נציג עץ בק"ס יחזקאל אריאל ואחיו יצחק חושפים בראיון 1לציבור:
"הגיע הזמן לדבר דברים ברורים"
הרב שטינמן אומר דעות שהם "שינוי בעיקרי הדת ועיקרי האמונה"" .אצלנו בביהמ"ד זה
אפיקורסות"" ,הוא לא בעולם הישיבות"" ,זה גזירת שמד מבפנים! בכח מנסים לשנות את

דעותינו"...
(התנצלות כנה מראש על עצם הבאת דברי הבלע בפני הציבור .ההכרח לא יגונה ,ודעת לנבון נקל ,שאין
כאן סרך של התייחסות וחשיבות לעצם דברי הנאצה ,המיוסדים על מובאות מכתבי הפלסתר הנפוצים
בין אנשי הכת ,וכידוע שאתמחו גברי וקמיעי בשקר וסילוף והוצאת דברים מהקשרם )
תמליל מדויק מתוך ההקלטה:
"אנחנו במלחמת דת אמיתית מלחמה רצינית .ואולי אחי חצק'ל התבטא בעדינות אני רוצה להגיד
דברים יותר קיצוניים ויותר ברורים והגיע הזמן לדבר עליהם .אין שום ספק שאנחנו כמובן לא
במלחמה פוליטית ולא בשום קרב על שום הנהגה ולא על שום שליטה .יש לנו ויכוח שמנסים לכוף
דעות ,לכופף את הדעות שלנו ,ולשנות לנו בכח עיקרי הדת ועיקרי האמונה וכל מה שחונכנו עליה
מרבותינו .זה מתחיל בקרירות ובבדיחות כאלו ואחרים ובשינויי דברים ,וזה ממשיך להגדרות בדברים
ברורים ושינוי עיקרים .ויהודי יכול להתכופף ולכופף את הידיים ואת הרגליים יכול לכופף את הלב
אולי אפילו את הראש ,את המח את הדעות יהודי אסור לו ולא יכול לכופף .לא שייך להגיד לנו..
אצלנו בבית מדרש הרמב"ם הוא לא סיני .אצלנו בבית מדרש מי שאומר שהרמב"ם זה סיני הוא לא
בעולם הישיבות ,2הוא לא ישיבישר ,הוא לא שייך לבימ"ד ולחיידר הזה .אצלנו מי שאומר שהנפש
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לקו הנייעס (המהדרין" )..הסקופים" מוצ"ש במדבר.
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יוזכר כי שמועה זו נאמרה בשם מרן החזו"א כצורתה וכלשונה.

החיים טעה 3הוא לא במסורת הישיבות הוא לא במסורת שקבלנו .ואנחנו חוזרים על זה ואנחנו לא
נתבייש להגיד את זה  ..מי שמקרר באמונה בביאת המשיח זה לא האמונה הפשוטה שקבלנו בשלש
עשרה עיקרים של הרמב"ם .אצלנו בבימ"ד זה אפיקורסות וזה דברים בעיקרי הדת .ומנסים בכח
לשנות לנו להכניס לנו דברים חדשים שהרב שך טעה וזה טעה וכל מיני בדיחות וכל מיני דברים
שדברים שלא שערום אבותינו ולהגיד פרשנות על האבות ולהגיד כל מיני וורטלעך למשל שזבולון בן
יעקב פחות חריף מיששכר ולכן הוא עשה ככה ,כל מיני דברים שאסור אפילו לחזור עליהם ,יש לנו
מאבק אמיתי ,לא שייך
המראיין :את כל פניני התורה והלמדנות שהזכרת אני לא יודע ולכן אני לא כל כך מבין לאיזה כיוון
אתה סוחב את זה
4
"הציבור מבין ,הציבור יודע ור' משה מרדכי שולזינגר נ"ע היה חוזר על דברים ,ואילו היה חי היינו
רחוקים הרבה ק"מ מהמצב שאנחנו נמצאים היום .יש כאן מצב שקורה  ..באים ומורטים זקנים על זה
שבסך הכל אנחנו רוצים להתעקש על הדעות שקבלנו מהרב שך ..באים בכח לשנות .יהודי צריך
לדעת שבכח לא משנים דעות וזה גזירת שמד ,ולא דווקא מבחוץ ,זה גזירת שמד מבפנים בכח
מנסים לשנות את דעותינו יהודי לא מכופף דעות נקודה .ועל זה נאבקים ולא שייך לשנות ואנחנו
שמחים לקבל מכות על זה אין שום ספק בזה .אנחנו גאים בזה ואנחנו חזקים בזה ונמשיך להיות
חזקים בזה ואני לא חושב שאח שלי חצקל שאתנו חלש בעניין ולא אף אחד מהמשפחה.
המראיין :הרב יחזקאל שנמצא אתנו אני רוצה לשאול אותך מנקודת מבטך...

ידע כל הורה החרד לחינוך בניו ובנותיו ,ביד מי הוא מפקיד
אותם ,ומה הם הסכנות האורבות להם מצד חלק מאלו המבקשים
את אמונו להפקדת אוצרו היקר בידם
לבל נהיה מהצועקים על העבר!!
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יוזכר כי הגראי"ל מביא פעמים רבות דברי נפה"ח כיסוד מוסד ,אלא ששאל ודן בדבריו כדרכה של תורה ומעולם לא אמר
כי טעה .והג"ז מטו משם החזו"א.
4
נ.ב .מתוך משמר הלוי "והוא הביא לכפר סבא את הגאון מופת הדור רבינו האילת השחר שליט"א ומאן דנפח מדיליה
נפח רוח של אהבת התורה ושקידתה ללא מיצרים לעלות ולגדול ולצמוח ולפרוח בתורה ויראה ,אך ורק "לדבר בם" כפתוריה
ופרחיה ממנה יהיו (וכהביאור הנפלא של הכתב סופר זיע"א שגם הכפתורים והפרחים הנצרכים לתוה"ק לא יהיו מבחוץ ח"ו
אלא הכל "ממנה יהיו" מהמנורה הטהורה מהתורה הקדושה לבד!)...

