חזקה עלינו דברי מרן רה"י שליט"א לא להגרר לויכוחים .לכן בדר"כ מיילים בעניני הסתה למיניהם
לא יזכו לתגובה.
אבל לכבוד השבוע בו אנו קוראים )בתרגום אונקלוס( על המפלגה שהקים קרח להלחם במשה
ואהרן ,שלחת את מכתב השלום המזעזע .ומכיון שכולנו חפצים בשלום אמת אענה אף אני את
חלקי בקצרה.
אכן ,כמו שנכתב עליו ,הוא באמת מכתב מזעזע .מזעזע לראות כיצד האמת והשקר משמשים בו
בעירבוביא .כיצד השאיפה הכנה לשלום הופכת לנחלת צד אחד )זה מעיד על רוממות נפשם ,או על
חולשה פוליטית?( ,כיצד בעלי המחלוקת הפכו ליונות השלום ,מתואר במכתב סדר השתלשלות
הענינים כביכול הכל התחיל מעוולה שעשו למישהו ,בזמן שאי אפשר להכחיש מיהו הפותח
במחלוקת ,מיהו שיצא למלחמה מבלי שנגעו בו לרעה ]ולכל היותר לא התייעצו בו על דבר זה או
אחר[ ,מיהו שהשתמש בכל כלי המחלמה הכי קיצוניים ,הוצאת בטאון יומי ,הקמת מפלגה נפרדת
וכו' וכו' הכל בגלל עלילות כזב שטפלו על משה ואהרן .ואמנם כבר היו דברים מעולם ,גם אביהם
של כל הקורחים צעק חמס על שמנשאים את משה ואהרן ומזלזלים בכל העדה בני התורה הקדושים,
גם לו ולעדתו היו טענות 'צודקות' על דברים נוראים שמתרחשים ,הן בציבוריות )כי העליתונו מארץ
זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר( ,והן כלפי הפרט )במעשה האלמנה( ,ולא נתקררה דעתם עד
שהעלו טענות משכנעות כ"כ שגרמו לכאו"א מהם שיקנא לאשתו ממשה!!!
ובאמת חפץ אנכי הקטן בשלום ,ומי לנו רודף שלום גדול בדורנו ממרן רה"י שליט"א ,ובודאי כל
אחד עורך מחשבות למצוא את הדרך הנכונה ליצור פה שלום .ואם אתם סבורים שהשלום תלוי בצד
אחד ,שיקבלו אתכם כפי שאתם מבלי שתשנו לא דעתכם ולא את דרככם במאומה – היו לא תהיה!
וגם אתם לא תמימים כ"כ לחשוב שניתן לסבול לחיות בשלום ובשלווה עם אנשים שמצהירים
)לפעמים כלפי פנים ולפעמים כלפי חוץ ,תלוי בפוליטיקה( שרבותינו הם אפיקורסים ,שכוונתם לחלן
את הדור ,שפניהם לפשרות על עיקרי הדת וכו' .ויודע אני נאמנה שתכחיש מיד את הדברים ותאמר
חלילה ,לא אמרנו כזאת מעולם ,רק יש לנו שיטה אחרת וזכותנו ללכת בשיטה שלנו ולאור רבותינו
וכו' .ואין טעם להתווכח על עובדות ,לצערי יש בידי ספרים והקלטות ומאמרים שיצאו מבית
מדרשכם שבהם מופיעים בפירוש כל הדברים הנ"ל .ומה גם שאך לפני חודשיים יצאתם בקמפיין
פרסומי מקיף נגד רבותינו ,וכיניתם אותם 'בנות יענה  ,'2014וכתבתם בפירוש שהם משתפי פעולה
עם החילוניים )ולא משנה כרגע אם משתפי פעולה בכוונה ,או מטומטמים שאינם מבינים שבמעשיהם
הם משתפים פעולה( .וכל הקמפיין הזה היה כנגד החלטה יוצאת דופן של שלשת מועצות גדולי
התורה בצוותא .אבל דל מהכא את כל ההוכחות הללו ,הלא עצם המהלכים הנוראים שלכם
מוכיחים בצורה הברורה ביותר שלדעתכם יש כאן מלחמה על עיקרי הדת ,וכי יעלה על הדעת
לעשות מעשים קיצוניים כ"כ בפרק זמן קצר כ"כ מבלי שתהא המלחמה על עיקרי הדת .נניח
שהמלחמה היתה על תקציבים או דבר משני אחר ,הלא היה צריך לגלגל כמה וכמה שנים עד שיגיע
לשלב חמור כ"כ של הקמת מפלגה נפרדת .וכאן תיכף בסמוך לפטירת הגרי"ש זצ"ל כבר הקמתם
מפלגה ועיתון ויצאתם למלחמת קודש פומבית ראש בראש נגד גדולי ישראל ,היעלה על הדעת
שעומד על הפרק )לדעתכם( משהו פחות חמור מעיקרי הדת ממש .ואם כן איך תחפצו להמשיך
בדרככם זו ושנשב יחדיו בצוותא חדא כבעבר כאילו לא אירע מאומה????
לדעתי העניה יש רק שתי דרכים לשלום שאנו כ"כ רוצים וצריכים אותו .הדרך הראשונה היא לא
מעשית ,פשוט תכנעו ותכופפו ראשכם לפני גדולי ישראל ,ובאותו רגע יחזור השלום לשרור במחננו.
אבל כאמור ,זה לא מעשי ,ולו בגלל שאתם חושבים )או מרמים את עצמכם( שיש כאן משהו שקשור
לעיקרי הדת .הדרך השניה והמעשית היא 'שלום ע"י הפרדה" .כן ,אין כוונתי שכל אחד יחיה את
חייו בנפרד ואז לא נוכל לריב ,אלא כוונתי שהפרדה יכולה להביא שלום ממש .ולענ"ד לדרך הזו

מכוון מרן רה"י שליט"א בהוראותיו .דהיינו ,כאמור לא שייך שנשב יחדיו באותו רכב וכל אחד
יושיב נהג משלו ליד ההגה ,הדבר הזה יביא להתרסקות מוחלטת .ואי אפשר שאחד מאיתנו יוותר
לרעהו מכיון שכ"א טוען שהנהג השני מוביל את הרכב לתהום .העצה היחידה להשלים היא כשנשב
בשני רכבים נפרדים .בדיוק כשם שהחסידים והליטאים מופרדים בכל מוסדותיהם ועניניהם ,ובמידה
מסויימת אפילו במקומות מגוריהם ,וזו העצה היחידה שמחזיקה איכשהו את השלום ביניהם! וכשם
שהספרדים של ש"ס ו"בני תורה ספרדים" ,כאשר נפרדו דעותיהם נפרדו גם מוסדותיהם ,ואילולי
הפרדה זו איש את רעהו חיים בלעו .ואפילו בין חסידויות שונות וכדו' ,כאשר הדעות חלוקות אין
מנוס מלהפרד במוסדות .כך גם כאן העצה היחידה שיכולה להביא שלום בינינו היא הפרדה מלאה,
בבתי כנסת ,מוסדות לימוד וכו' וכו' .לאחר שדרכינו יפרדו ]עם כל הכאב ,אבל זה יקרה לבסוף ,אם
תרצו ואם לא[ ,אז תהיינה שתי קהילות ,הקהילה הכללית של הליטאים ,וקהילת הגר"ש אויערבאך
שליט"א ,וכל אחד יכבד את העובדה שלרעהו יש דרך אחרת ,וגם אם דעותינו שונות לחלוטין כל
צד יאמר לעצמו 'תחנקו אתם עם הדרך שלכם ,מה זה נוגע לי' ,וכך לאט לאט יוכל גם לבא שלום
]ואולי אפילו לא כ"כ לאט .איש לא ציפה גם לשלום כ"כ מהיר עם החסידים אחרי תשמ"ט[ .אבל
אתם מתעקשים לא להפרד ,לשבת בינינו ולהמשיך לצעוק ]לפעמים בקול לפעמים בשקט לפעמים
בלי קול ובלי שקט[ שאנחנו כולם טועים ,שאנחנו בדרך לאבדון רוחני וכו' ,ובכך אתם בעצם מנסים
למשוך בכח את ההגה מידי הנהג תוך כדי נסיעה .האם אפשר לצפות שבמצב כזה לא יכעסו עליכם?
האם לא יחפצו להשליך אתכם מכל המדרגות?האם יתכן שלום בצורה כזאת?
היה לכם את האומץ להרים את נס המרד נגד גדולי ישראל הותיקים ,היה לכם את האומץ להקים
עיתון ולקרוא שם בגלוי יום יום שרק אתם ולא גדו"י תעמדו בפרץ מול מזימות חילון הדור ,היה לכם
את האומץ להקים מפלגה נפרדת שלא תהיה כפופה לגדולי הדור הותיקים ,היה לכם את האומץ
למרות כל האזהרות החמורות להצביע למפלגה הזו ,היה לכם את האומץ להתחבר לבעלי
אינטרסים ולהעמיד ראש עיר רשע בירושלים ,יש לכם את האומץ לחזור ולדבר יום ולילה סרה
במשה ואהרן ,יהי נא לכם את האומץ להשלים את הצעד האחרון שאנו כה חפצים בו ולהפרד נא
מעלינו ,ואז יבא שלום על ישראל.
הכ"ד המדבר ברחמים על אחים טועים ,מייחל לה' שיצילנו מהרעות שמעשיהם ממיטים על הכלל,
ושיפקח את עיניהם בב"א.

