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הריני מקדי ,שעיקר דברי אינ אלא ביאור רחב לדברי מר שר התורה
הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,אשר הרבה לא קיימו בעצמ דברי חז"ל שלימדו אותנו
שא $שיחת חולי של ת"ח צריכה תלמוד .לא עיינו ולא העמיקו בדבריו המדוייקי
והנפלאי .ומחמת שלא שמעו לעצת חז"ל ,הלכו מדחי אל דחי ,ולא שתו ליב
לדבריו ואזהרותיו החריפי ביותר ,ועברו על דבריו בשאט נפש .וא $שמעו לקול
בוזי תורה המזלזלי בת"ח ,ובאו בעצמ לידי בזיו עצו לתלמידי חכמי
המיוחדי שבדור ,א בפה וא בלב .וכל זה מחמת עצת ליצני הדור המזלזלי
בת"ח ,אשר הצליחו להכניס ארס לשונ הרע וליצנות א $ללבות אנשי כשרי,
וכמו שאבאר בעזה"י .ועיקר כוונתי היא כדי להרי קר התורה של גדולי דורנו
אשר חולל בתקופה האחרונה.
וידע הקורא שא $פע לא הייתי מעורב בעני הזה ,ואי לי שו נגיעה
אישית לאחד מ הצדדי .רק בראותי החילול הש הנורא המתחולל לנגד עינינו,
ובלבול הדעת השורר בציבור יראי הש ,ושת"ח עומדי מנגד ,אמרתי לא עת
לחשות ,ובמקו שאי איש השתדל להיות איש .ורק אמונתי היא שעמדה לי לברר
נושא זה בעזהשי"ת.
וקוד אצהיר ,שכל מה שכתבתי נגד אינשי דלא מעלי ,אי כוונתי כלל
על ת"ח אמיתיי ,וכ"ש שלא על אנשי גדולי ,ח"ו .הדברי מכווני על האנשי
המארגני את המחלוקת ,המנפחי בה רוח חיי ,ודואגי לקיומה ,ועושי
מחלוקת שלא לש”ש .ה אשר מר הגר"ח מכנה אות "ריקי ופוחזי” .ואלו
האנשי אינ מוכרי לי אישית ,ולא אוכל להצביע עליה באצבע ולא לנקוב
בשמ ,כי חכמי המה ויודעי להסתיר כוונת הרעה ולהלביש מעשיה הרעי
באיצטלא דרבנ .וה מצליחי להטעות את הציבור לחשוב שה אינ אלא עושי
שליחותו של רב הגדול ,ושהמחלוקת קמה וג ניצבה מעצמה .אבל המסתכל
בעינא פקיחא רואה בעד המס( את מעשיה ,והחוש מעיד כאל $עדי על
השפעת ,והטע כעיקר בתערובת ,ומכיר איסורו ,והמעמיד אינו בטל אפי' באל.$
ומתו( כ( ,ומחמת אמונת חכמי הבוערת בקירבי ,אני כותב דברי אלו.
וכל פע שאני מזכיר "אנשי הע ,"-כוונתי לאות "ריקי ופוחזי" ,ולא לת"ח
שהצטרפו אית ,וכ"ש שלא לגדולי תורה .ואני מחלה את פני הקורא שישי דברי
הקדמה אלו על לוח ליבו ,א רצונו באמת להבי את כוונתי ,לבל ישווה אותי
כמבזה ת"ח וגדולי תורה ח"ו.
ועוד אני מחלה את פני הקורא ,שיקרא את הדברי בשו שכל והבי ,ולא כחותה
ע"ג גחלי .כי א לא יעשה כ ,מובטח הוא שלא יבי אות על נכו ,ויסל $דברי
מוצדקי ,ומוטב שלא יקרא בזה כלל.
ואע ואומר בעזה"י:
רבי חושבי שמחלוקת דנ הינה ככל שאר מחלוקות לש שמי בי
גדולי ישראל שהיו מעול .ומה שאנו רואי מעשי אשר לא יעשו ע"י עסקני
הרוצי להיות "שלוחא דרבנ" ,ג תופעה זו היתה מצויה בעיד כל שאר מחלוקות
לש"ש ,ואי להבהל מזה .וממילא ,תמהו על מר הגר"ח ,למה זה יצא בשצ $קצ $נגד
הצד השני ההולכי לתומ לפי דעת רב הגדול? למה קורא לצד השני "נערי
פוחזי" ,האי הוא יודע שעומד מאחוריה אד גדול? מה זה שטוע על הצד
שכנגדו שמזלזלי בת"ח ורוצי לעקור ההנהגה מגדולי ישראל ,הלא אינ עושי
אלא כדעת עוד גדול בישראל ,ואינ אומרי לנו אלא לשמוע לעוד גדול הדור ,ומה
רע בכ(? וא משו שעברו קצת את הגבול ,הלא תמיד היו כאלה ,וג בצד השני
ישנ כאלה ,ומאי שנא הני מהני" ,הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז"?
אבל המסתכל ע קצת התבוננות ויישוב הדעת על המצב הנורא
שלפנינו ,רואה שאי מקו לשאלות אלו ,ואי מחלוקת זו כשאר כל מחלוקות בי
גדולי ישראל ,ושלא על כגו דא נאמר אלו ואלו דברי אלקי חיי .דשאני הכא

שעיקר המחלוקת היא שלא לש שמי ,ועיקר המחלוקת היא בזיו לת"ח היותר
גדולי שיש .והוא כי עיקר המחלוקת היא מעשה ידיה של בעלי מחלוקת ,לא של
גדולי ישראל ,ופרי יצירת של מומחי בהטעית דעת הקהל ,היודעי היטב את
מלאכת.
ואבאר את דברי בעזה"י:
החילוקי שבי כל המחלוקות שהיו בי גדולי ישראל ,כדרכה של תורה ,ואלו ואלו
דברי אלוקי חיי ,לבי המחלוקת הארורה שבזמנינו ,ה בעיקר שלשה:
נגד

א( התוצאות וההשלכות החמורות שיוצאות מעצ הדבר שיוצאי
הנהגת מר הגראי"ל שטיינמ שליט"א.
ב( נושא המחלוקת
ג( צורתה ומהותה של המחלוקת
ואבאר נושאי אלו אחד אחד ,בעזה"י:

מאמר א'
א( גרסינ פ"ק דמגילה :במתניתא תנא ]וא $ג זאת בהיות באר-
אויביה[ לא מאסתי וכו' שהעמדתי לה דניאל חנניה מישאל ועזריה ,ולא
געלתי וכו' שהעמדתי לה שמעו הצדיק וחשמונאי ובניו ,לכלות וכו' שהעמדתי
לה מרדכי ואסתר ,להפר בריתי אית וכו' שהעמדתי לה רבי וחכמי הדורות ע"כ.
השנויי כא כול ה בעני מנהיגי הדור ,לא בעני ההלכה דווקא ,כמבואר מהא
דחשמונאי ובניו ומרדכי ואסתר .וכ היא הכוונה לגבי רבי וחכמי הדורות .שעצת
הש יתבר( להצילנו ממצב של "להפר בריתי אית" העלול להיות מתו( חשכת
הגלות ,היא ,שהוא יתבר( מעמיד לנו מנהיגי שה רבי וחכמי הדורות .ובזכות
מנהיגי אלו ,ורק בזכות ,אנו ניצולי ממצב נורא זה של הפרת הברית .וא אי
הע נשמעי לגדולי חכמי הדורות ,אזי אי כל משמעות להמנהיגי .א"כ ,הדבר
ברור ששומה עלינו לשמוע בקול מנהיגי אלו ,שא לא כ ,א לא נל( בעצת
השי"ת ,אי שו ספק שנאבד בגלות המר ,כמו שכתוב .והמנהיגי האלו ה
נעמדי ע"י הקב"ה ,ע"י השגחת השי"ת בלבד ,וכמו שנאמר ש "שהעמדתי לה”.
ומעול היה ידוע ומפורס לכל ציבור החרדי ,שהשגחה זו של הקב"ה הוא דבר
שמורגש בליב של הכלל ישראל בתורת ציבור בלבד ,לא מה שכל אחד מחליט
בליבו ובדעתו .והוא דבר נפלא ,המעיד על השגחתו יתבר( עלינו ,אי( שהציבור כולו
חש מי זה שהועמד בראשו ,וכאילו )ואולי באמת( בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת
בתו( ליב של הכלל ישראל ואומרת" :אליו תשמעו!" זהו עני של הציבור כולו,
לא של יחידי המרגישי הערכה כלפי רבותיה האישיי .וכ אמר מר החזו"א
זצ"ל ,שכלל ישראל יודעי מי ה מנהיגיה האמיתיי.
ולפעמי ראינו שאנשי שלא הבינו את זה ,ניסו להרי קרנו של גדול
אחד בעיני הציבור ,ולעשותו פוסק הדור ,או מנהיג הדור ,ע"י עצות שלה .כי היה
נראה לה שהוא הראוי להיות גדול הדור בהלכה או בהנהגה .וא כי אולי הצליחו
להביא קצת יותר כבוד לאותו גדול ,אבל א $פע לא הצליחו במשימת להושיבו
כפוסק או כמנהיג הדור .כי עני זה שמור להשגחתו הפרטית על עמו ישראל ,ולא
לעצת של בני אד ,ועצת הש היא לבדה תקו!
דוגמא אחת למושג זה ,הוא ספר המ"ב אשר התקבל על הציבור כולו
כפוסק אחרו .ויש אנשי יחידי אשר יותר מתאי לה ולדר( לימוד ומהל(
מחשבת ספר אחר ,כגו ספר ערו( השלח .והג שיכול יחיד זה לומר שרבו הפרטי

הוא הערו( השלח ,אבל כלפי הציבור הוא בעצמו יודע שהציבור ככלל קיבלו את
המ"ב ,ולא את הערו( השלח .וג הוא ,כחלק מ הציבור ,מרגיש את זה) .ואי בזה
שו פחיתות כבוד לבעל הערו( השלח ,שאי אנו מודדי שני גדולי הללו ,ואי
אנחנו בוחני איזה מחבר גדול מחברו ,או איזה ספר גדול מחברו .רק הוא עני של
השגחה פרטית על עמו ישראל ,שהוא יתב' נוטע בליבנו הרגשה זו שעכשיו ה"אליו
תשמעו" נאמר על המ"ב ,ולא על הערו( השלח .ואולי בדור אחר ה"אליו תשמעו"
היה נאמר על הערו( השלח ,וג זה היה מאת הש יתב' ,אבל עכשיו גזרה חכמתו
יתב' שהמ"ב יהיה הפוסק לדורות הללו .ובהדי כבשי דרחמנא למה ל (.ולכ ,ג אצל
יחיד זה אשר חביב עליו דרכו של הערו( השלח ,ג אצלו חייב להיות משקל יתר
להמ"ב מעל הערו( השלח .וא $א מותר לו להכריע לעצמו כדעת הערוה"ש ,ג
הוא יודה שאי לנטיה שלו האישית שו חשיבות כלפי הציבור ,שקיבלו את ספר
המ"ב .וכשהוא בא לפסוק הלכה לאחרי ,מוכרח ג הוא לתת חשיבות יתירה
למ"ב.
וכ הוא בעני ההנהגה .ג מי שאינו רוצה לקבל עליו הנהגת אותו גדול
שנתקבל על לב הציבור ,מאיזה סיבה שתהיה ,ג הוא יודע ומכיר בעובדא שהציבור
אכ כ קיבלו אותו .ג הוא מרגיש שעיני הציבור ככלל נשואות אל אותו הגדול,
ושהוא נהיה כעיני העדה .וג הוא לא יוכל להכחיש את זה ,וחייב להתחשב ע זה.
וג א רבו שלו האישי יש לו דעה אחרת ,והוא רוצה ללכת בעצת רבו ,ג ככה
הוא יודע ומכיר שרבו שלו אינו אותו שנתקבל על לב הציבור ,ואינו אותו שהעמידה
ההשגחה העליונה להנהיג את הכלל ישראל מתו( חשכת הגלות .ואי נפק"מ כלל בי
א ,לדעתו ,רבו גדול יותר מאותו שהוא בפועל נהיה ה"עיני העדה" ,ובי א,
לדעתו ,רבו יותר ראוי להיות ה"עיני העדה" .אי זה מעלה ולא מוריד כלפי העובדא
שהגדול השני נבחר בעצת השי"ת להיות מנהיגו של הדור .וג הוא ,אותו תלמיד,
צרי( להודות בכ( ,א בעל נפש הוא.
והנה ,בעניננו ,ג החולקי על הנהגת מר הגראי"ל שטיינמ שליט"א,
שנראה לה דרכו של גדול אחר ,או שה תלמידיו ,או שמחמת עניני אחרי נוח
לה שיהיה אותו גדול בראש ,ג ה יודעי בליב ,א אולי לא יגידו בפיה,
שהציבור ככלל לא קיבלו אותו כמנהיג .לא הרגישו ע הש אותה הרגשה נפלאה
כלפי הגדול השני .לא הרגישו שהשגחתו יתב' מורה עליו שהוא הועמד לנו להצילנו
מהפרת הברית ח"ו ,לא שמעו אותה בת קול מכרזת ואומרת עליו" :אליו תשמעו!"
לא ולא! א $אחד לא יוכל להכחיש את המציאות! א $אחד לא יוכל לומר שהוא
האיש אשר הציבור ככלל הרגישו שהוא הועמד בראש .א $אחד! )ואי בזה שו
פחיתות כבוד כלפיו שליט”א ,כמו שהסברתי לעיל .כי אי זה עני של מי גדול יותר,
כי אי אנו ראויי לדו בזה .ואי זה חיסרו כלל לאד גדול לומר עליו שהוא לא
נהיה למנהיג הדור ,כש שאי בזה פחיתות כבוד לומר על הרב ש( זצ"ל שלא היה
פוסק הדור .אלא הוא עני של השגחה פרטית ,וכל צדיק יש לו תפקידו בעולמו,
ובהדי כבשי דרחמנא למה ל .אבל היא מציאות שכל אחד יכול וחייב להבחי בה,
וא"א להכחיש אותה(.
ואדרבא ,כל הציבור יודעי ומרגישי שהשגחת השי"ת העמידה את מר
הגראי"ל שליט"א בראש המערכה שלנו ,שעליו נאמר מתו( לבו הטהור של הכלל
ישראל“ :אליו תשמעו" .ולא משו שה תלמידיו ,ולא משו שהסכימה דעת
לדעתו ,ולא משו כותבי עיתו שהכתירו אותו בתואר "מר" ,ולא משו סיבה
שבעול .רק ההשגחה הנ"ל שליוותה אותנו במש( כל שנות גלותנו ,והצילה אותנו
מ הציוני ומ הקומוניסטי והסוציאליסטי וכו' וכו' וכו' ,אותה הרגשה נפלאה
שאי אפשר לעמוד עליה ,שהיא עדות שהשכינה שורה בישראל ,היא שעמדה
לאבותינו ולנו!
וכ היה ע מר החזו"א זצוק"ל ,ומר הרב מבריסק ,ומר הסטייפלער,
ומר הרב ש( ,ומר הגריש"א ,זכר צדיקי וקדושי לברכה .לא שמענו בקול
מחמת שבחנו ומדדנו גדלות שה גדולי יותר משאר גדולי התורה שבדור ,ולא

משו שהסכימה דעתנו לדעת ,ולא משו שה היו ממשיכי השיטה של הגדול
האחרו )עי' בקוב -מאמרי החדש ,חילופי מכתבי בי מר החזו"א לבי מר
הגר"א ווסרמ הי”ד ,ותראה שהחזו"א לא הל( בעקבות הגרא"וו ז”ל ,ולא הסכי
איתו ,ואעפ"כ החזו"א נהיה למנהיג הדור הבא( ,ולא מחמת שו סיבה שבעול .רק
אותו חוש הריח הוא שהנהיג אותנו לקבל מרות עלינו .על א $שתמיד היו ת"ח
שהיו חולקי עליה בעניני מסויימי ,רצוני לומר גדולי תורה אמיתיי שלא
הסכימו אית בכל עני ועני ,לא שת ליבנו )לב הציבור( אל דבריה .ולא משו
שלא היו ה גדולי מספיק כדי לחלוק ,ולהביע דעה שונה ,אלא משו שידענו
שההשגחה העליונה היא שהעמידה את מר החזו"א ,והבריסקער רב ,והסטייפלער,
והרב ש( ,והרב אלישיב ,זצוק"ל ,בראשנו ,להנהיג אותנו במדבר הזה של חשכת
הגלות .והוא ממש מעי מה שהקב"ה בחר במשה רבינו וביהושע אחריו וכ בזקני
ובשופטי וכו' וכו' ,כ הוא הדבר הזה .רק שאז היה הדבר בגלוי לעיני כל העדה ,או
על ידי נביא שדבר השי"ת היה בפיו ,באופ נגלה .ועכשיו ,בחשכת הגלות ,אי לנו
נביא ולא אורי ותומי ,אבל עצת הש היא שתקו ,דהיינו נס נסתר .וכ מצאתי
)בספר פי' הגר"א למגילת אסתר פרק א' פס' ג' בהגהת הרב נובל שליט"א( מובא
מכתבי הגר"א ז"ל על הפסוק הנ"ל – וא $ג זאת – שהיא השגחת השי"ת עלינו
בגלות ,ע"י ניסי נסתרי ,ולא בגלוי) .וזה לשונו ש :וקשר של ראש וכו' היא גאה
גאה בגאולת מצרי ולעתיד לבא .ומתפילי של ראש – וראו כל עמי האר -כו',
וכמ”ש בגמ' ג”כ ,והוא לעת”ל .אבל בגלותא כו' – תפילי של יד ,היא מכוסה עמנו
בגלות .ומ”מ “וא $ג זאת” כו'  נסי נסתרי עביד עמנו בהסתר“ ,ואנכי הסתר"
כו' ,ידו נטויה עלינו – תפילי של יד בהסתר ע”כ (.וכ ראיתי לשו הזוה"ק )מובא
ע"י הגר"ש ברעוודא ז"ל ,פירושי הגר"א לתפילת חנה( ,וז"ל :אי לאו דאיהו אשגח
בהו בישראל ודכיר לו ,לא יקומו חד יומא בגלותא .הה"ד וא $ג זאת בהיות
באר -אויביה וגו' עכה"ל .הרי שפסוק זה קאי על השגחת השי"ת עלינו בהסתר ,לא
בגלוי ,בתו( הגלות.
ואנחנו מאמיני בני מאמיני שבעצ ,אי שו חילוק בי נס ניסתר
לנס נגלה ,ולא בי נבואה ממש לבי השגחתו הפרטית השורה על עמו ישראל ,רק
לעני דיני בית די יש חילוק למעשה ,שאי ממיתי ע"פ נס נסתר ,ולא למי שממרה
את השגחתו הפרטית .אבל לעני משמעות הדבר ,אי למאמי האמיתי שו חילוק
כלל.
והוא הדבר אשר כתב החינו( מצוה תצ”ה:
ובכלל המצוה ג כ לשמוע ולעשות בכל זמ וזמ כמצות השופט ,כלומר החכ
הגדול אשר יהיה בינינו בזמנינו ,וכמו שדרשו ז"ל יפתח בדורו כשמואל בדורו.
כלומר שמצוה עלינו לשמוע בקול יפתח בדורו כמו לשמואל בדורו .ועובר על זה
ואינו שומע לעצת הגדולי שבדור בחכמת התורה בכל אשר יורו ,מבטל עשה זה
וענשו גדול מאד ,שזהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו ,ידוע הדבר לכל מי שיש בו
דעת עכ"ל.
ואשאל את אנשי ה"ע ,"-בעלי השיטה החדשה :הרי החינו( מדבר
במצות זק ממרא .וידוע דמיירי בזק הראוי להורות ,דהיינו גדול בתורה .וא"כ אי(
יתכ לומר שמצוה זו נוהגת בכל הדורות ,הרי כשאי סמיכה נוהגת ואי לנו לא כה
ולא נביא לומר "זה הגדול ,אליו תשמעו!" ,מי יכול להחליט לנו מי הוא החכ
הגדול אשר יהיה בימי הה? הלא הזק עצמו גדול בתורה וראוי להורות ,ומי יאמר
לו שהוא לא החכ הגדול ,או לכל הפחות ראוי לחלוק? וג הרי תמיד יש חילוקי
דעות בי גדולי החכמי ,והיחיד שלא ניחא ליה דעת החכ הגדול ,יכול לברור
לעצמו חכ אחר שניחא ליה טפי ,או לעשות לעצמו ציבור חדש ולמנות עליו רב
מטעמ ,וא"כ איזה משמעות יש לדברי החינו(? ואולי נאמר שהוא לא היה קשור
למציאות ,ולא ידע שיש חילוקי דעות בי הגדולי!?! ואי( כתב שכל התורה נשענת
על זה ,כשאי לדבר זה מקו כלל במציאות בלי סנהדרי?
אלא ,האמת ברורה היא לכל מבקשיה ,שהחינו( תמ( יתידותיו בהדברי

שכתבנו לעיל .באותה הרגשה נפלאה שיש א( ורק בישראל כציבור ,ומי כעמ(
ישראל גוי אחד באר !-דברי אלו היו כנראה ברורי וידועי בדורו ובכל דור ודור
לשלומי אמוני ישראל ,שאי צרי( נביא ואורי ותומי לדעת מי הוא השופט אשר
בימי הה ,כי הוא ידוע לכל ,והמפורס אי צרי( שו ראיה! והחולק עליו מבטל
מצות עשה ועוקר את היסוד שכל התורה נשענת עליו ,כידוע לכל מי שיש בו דעת!
וכל מי שיש בו דעת יודע על מי נאמרו דברי אלו.
רק שבעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא ,והתחילו לשאול “מהיכי תיתי”.
ואציגה נא בעזה"י עוד דוגמא:
ראיתי בספר פניני רבינו יחזקאל )של הגרמ"מ שלוזינגר ז"ל( ,על הגאו
האדיר רבי יחזקאל אברמסקי זצ”ל ,שהוא היה שואל :מה בי אנשי המזרחי לאנשי
האגודה? הלא בזמ הקמת המזרחי עמדו מאחוריה גדולי תורה כמו שהיו ע
האגודה ,ולמה אלו הצליחו ואלו נפלו כ"כ?
והשיב הגאו זצ"ל ודימה העני למה דאיתא במדרש שנח היה איש צדיק
בתחילה ,ונעשה איש האדמה .ולאיד( גיסא ,משה רבינו היה איש מצרי ונעשה איש
האלקי .וכ כא ,אמר הגאו ,וזה הלשו ש:
א $אנו נאמר :בי מייסדי המזרחי היו ג רבני שיכלו לומר עליה
"איש צדיק תמי" .וכל כ( נתדרדר המזרחי ופרק מעליו כל משמעת של דעת תורה
ונתחלל ונעשה חולי ,ולא נשאר זכר מאיש צדיק תמי אלא רק איש אדמה חולי
חולי .משא"כ אגו"י אשר ליד עריסתה עמדו ג בעלי בתי ,אבל מכיו שהיא
כפופה לדעת תורה ולא תסור מכל אשר יורו( ,הגיע לדרגא כה רמה בבחינת איש
אלקי.
חזינ שהכל תלוי בעצת הש זו של המשמעת לגדולי הדור.
ואני אהיה שומע ומוסי :$שלכאורה ,אי( קרה כזה דבר ,ואי( כ"כ נפלו
גיבורי? אחרי שג אנשי המזרחי היו שומעי בתחילה לקול דעת תורה של גדולי
תורה ,אי( זה קרה שפתאו פרקו מעליה כל משמעת של דעת תורה כדברי הרב
ז"ל ,ועל מה אבדה האר ?-וא $אני אשיב בעזהש"י :על שלא ברכו בתורה תחילה!
בודאי ,שג מעיקרא ,כשהיה נראה לעי שהיו ג אלו הולכי בתמימות אחרי
הגדולי שעמדו ע המזרחי ,האמת היא שלא עשו כ משו שהיו כפופי לדעת
תורה כלל .רק שהיה נראה לה עצמ שהצדק ע רבני המזרחי ,ומשו שהסכימה
דעת עצמ לדעת אות רבני ,משו זה הלכו אחריה והסכימו שה יהיו
מנהיגיה .ונמצא ,שלא היה כא שו משמעת לדעת תורה מעיקרא! ולכ אי כל
פלא ,כאשר אנחנו רואי שבמש( הזמ נטשו לגמרי את דעת גדולי התורה ,כי ג
מעיקרא ליתא!
ולהיפ( נאמר בעני אנשי האגודה .מה שאנו רואי שהיו כפופי לדעת
תורה עד שנעשו "איש האלקי" כדברי הרב ז"ל ,אי זה אלא משו שג מעיקרא,
כשהלכו אחרי הגדולי של האגודה ,לא עשו כ משו שהסכימה דעת לדעת
אות גדולי ,ולא משו שדנו ה שהצדק אית ,אלא א( ורק משו שקיבלו
עליה דעת גדולי הדור מבלי להרהר אחריה כלל! ונמצא שסו $מעשה במחשבה
תחילה.
ועדיי יש לשאול על תלמידי רבני האגודה ,אי( ידעו לשמוע דווקא בקול
רבני האגודה ולא בקול רבני המזרחי? הלא הגר"י אברמסקי ז"ל מעיד לפנינו שג
ה היו גדולי תורה אמיתיי? וקושיא זו היא קושיא שאי עליה תשובה לפי השיטה
החדשה של אנשי "ע ."-אבל לדיד ,לא קשה מידי! כי פשוט וברור הדבר שהוא
אותו חוש ורוח הקודש של הציבור כולו שהרגישו שגדולי האגודה ה ה עיני
העדה אשר השגחתו יתבר( מעידה עליה שה"עשית ככל אשר יורו(" נאמר עליה,
ולא על זולת .וא $שהאחרי היו ג גדולי תורה! וג "תלמידי" רבני המזרחי חשו
באותו רוח הקודש ,וג ה שמעו את הקול עמוק בתוככי ליב ,כי ג ה יהודי
כשרי היו ,אלא שהזניחו אותו והעדיפו לשמוע למי שנראה לה יותר כנ"ל.
ומחמת זה לא זכו להסייעתא דשמיא שלה זוכה השומע בקול עצת השי"ת ,שהעמיד

לנו רבי וחכמי הדורות.
והנה עדי אנחנו היו ,שלולא ששמענו בקול רבני האגודה של אז,
היינו אנו ובנינו ובני בנינו כולנו עבדי לפרעה במצרי ,ע אחינו אנשי המזרחי.
והדבר היחיד שהצילנו היא ההכרה בהשגחתו יתבר( ,המעמידה לנו מנהיגי בכל
דור ודור ,רבי וחכמי הדורות .ושמעתי ממי ששמע מפיו של הג"ר שמחה וואסרמ
זצ”ל ,בנו של מר הגר"א וואסרמ זצוק"ל ,שבזמ המחלוקת בי גדולי ישראל הנ"ל
בעני המזרחי ,אכ היתה המהומה גדולה ,והחוש( כיסה את האר ,-והבלבול היה
נורא .עד שהדבר לא היה פשוט כלל א $בעיני בני תורה ,איזו היא הדר( אשר בה
ישכו אור .וא $הוא ז"ל ,בנו של הגרא"וו ז”ל ,כמעט ש ידו ע אנשי המזרחי ,עד
שבסייעתא דשמיא ניצל מה .והוא אשר דיברנו ,שרק עצת הש זו היא שתצילנו
מ הבלבול והחוש( של הגלות ,ושא $ת"ח עלולי ליפול למצב של הפרת הברית 
וא לא ה אז בניה ,א לא שומעי לאותה בת קול המכרזת ואומרת "אליו
תשמעו".
נמצינו למדי ,שאי בעניננו מחלוקת בי שני מנהיגי הדור .כי מנהיג
שהציבור ככלל קיבלו עליה ,שמרגישי כלפיו אותו חוש נפלא ,יש רק אחד .ות"ח
שהוא רב ומנהיג לתלמידיו ,אי זה עושה אותו למנהיג של הדור אפי' במקצת .ומי
שאנשי קיבלו אותו עליה משו ששיטתו תואמת ע שיטת ,אי לזה עני לגבי
מנהיגו של הדור כלל! )ושוב אני מדגיש ,שאי כא פחיתות כבוד לאותו גדול
שליט”א ,כי אי אנו מודדי ובוחני את הגדולי האלו מי יותר גדול בתורה
וביראה ,או מי יותר ראוי להיות מנהיגו של דור .כי אי אנו ראויי לדו בזה כלל.
ואי זה אלא עני של השגחה פרטית ,של מסובב הסיבות ,ב"ה וב"ש .וגדולה העצה
ורבה העליליה ,ובהדי כבשי דרחמנא למה ל! ואי לנו אלא לקבל הנהגתו יתבר(
עלינו ,בשמחה ובבטחו של ,שהוא יתב' יצילנו מ ה”הפרת הברית” ע”י מי שגזרה
חכמתו בדור זה (.וא"כ ,אי הנידו שלנו הבחירה בי המנהיג של הציבור הגדול ובי
המנהיג של הציבור הקט ,ולא שאלה של רוב ומיעוט .אלא הנידו שלנו היא
הבחירה בי מנהיג שהדור קיבלו אותו ,לת"ח ,מגדולי חכמי הדור שליט”א ,שלא
נתקבל על הדור כמנהיגו! ואי השאלה לפנינו איזה מגדולי ישראל אלה דרכו נכונה,
כי אי אנו ראויי לדו בזה ,ואי אנו כדאיי להכריע .ואי עלינו לעשות אלא לבחו
את המציאות ,לראות את מי העמידה ההשגחה העליונה עלינו כעיני העדה ,ואל מי
עיני העדה אכ נשואות אליו להנהיג אות .כי א לא נביאי ה ,בני נביאי ה!
ושאלה זו היא פשוטה למדי ,ואינה צריכה לפני ,וכל בר בי רב יכול לראות את
המציאות כמו שהוא רואה את השמש בצהרי.
וא $ע"פ שכל מי שיש בו דעת אמור לדעת את זה ,כמו שכתב החינו(,
ואע"פ שהמפורס אי צרי( ראיה ,ואע"פ שכולנו יודעי שע"פ היסוד הזה שרדנו
מאז קו המדינה )וג לפני כ( ,והוא תמיד היה הדבר הבסיסי ביותר שעליו נשע
ציבור החרדי ,ולהביא עדות ליסוד זה הוא כמו להעיד על השמש בגבורתו .אעפ"כ,
מפני שהצליח כ"כ מעשה שט ,והבלבול גובר מאד ,מוכרח אני להביא עוד סעד
ותומ( לדברי פשוטי אלו מ המקובל ומ המושכל.
שואלי אותנו היו :איפה כתוב דבר זה ,שחייבי לשמוע לגדול הדור?
איה מקומו בשו"ע? איפה מצאנו אותו באיסור והיתר?
הנה לצערי הרב והעצו אני נשארתי ע האר ,-ואי מצודתי פרוסה על
כל הש"ס ופוסקי .אבל מ המעט אשר בידי אענה חלקי:
א( דברי החינו( הנ"ל שה דברי ברורי שקשה א $למומחי במלאכת
ההטעיה לסל $את דבריו .והנה ,אנכי גדלתי באר -נכר ,מקו שהחש( עוד יותר
גדול .ותמיד היו לנו ויכוחי על נושא זה ע חברינו אנשי המזרחי ,שטענו אות
טענות שאנחנו שומעי היו מאנשי "ע ,"-בדיוק נפלא .ה ה שהבינו שביסוד זה
נעו -עיקר ההבדל בינ לבי ה"חרדי" .ותמיד היינו מביאי לה את דברי החינו(
האלו להראות למי שאינו רואה את השמש בצהרי ,שהדברי אכ כתובי שחור
ע"ג לב .והמלומדי שבה היו משיבי לנו :נכו ,אלו ה דברי ספר החינו( .אבל

הוא דעת יחיד ,שהרבה ראשוני סוברי שאי די זה נוהג אלא בסנהדרי
שבלישכת הגזית! וא $אנו השבנו לה :הלא שפיל לסיפיה דקרא ,מה ה המילי
האחרונות שבה מסיי החינו( את דבריו החריפי? הלא כה דבריו :וענשו גדול
מאד שזהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו ,ידוע הדבר לכל מי שיש בו דעת! ולמה
לו להחינו( להביא לנו יהודה ועוד לקרא? למה לא די לו במה שכבר כתב שהוא
ביטול מצוות עשה? ומה יש לו להוסי $על המצוות ע"י שדבר זה ידוע לכל מי שיש
בו דעת? אלא ,רצונו לומר ,שג בלי ה"ביטול מצוות עשה" שבו ,ג א תימא
שמצוה זו אינה נוהגת אלא בסנהדרי שבלשכת הגזית ,א רק זכית ויש ב( דבר
שקוראי לו דעת ,תדע לבד שחייבי חיוב גמור לשמוע לעצת גדול הדור .שענשו
של מי שאינו שומע גדול מאד א $א ליכא עשה מפורש על זה ,כי כל מי שיש בו
דעת מבי שכל התורה תלויה בדבר זה! ותו לא מידי.
ב( דברי מר הב"י ביו"ד סי' ק"ה ,שכתב להכריע ההלכה כדעת מהר"מ
נגד דעת רבינו נתנאל ,משו שהמהר" יותר מפורס .ולכאורה ,צ"ע ,איפה דבר
כזה כתוב בתורה? אי( מר הב"י ממציא לנו כללי חדשי ועל פיה מכריע
ההלכה? אבל באמת אי כל סיבה למהומה ,כי יודעי אנחנו מכבר שהשגחתו
יתבר( היא שמנחה אותנו ומעמידה לנו מורה דר( ה בהלכה וה בהנהגה .ומוב
הדבר ,שלאלו הגדולי אשר בהשגחתו ית' נהיו הידועי והמקובלי בינינו ,לאלו
יש סמכות יתירה ,ודבר זה מחייב ע"פ ההלכה) .ועיי עוד לשו מר החזו"א במכתב
הנדפס ביו"ד סי' קנ "ובימי אחרוני שספרי מיוחדי של רבותינו לקחו חלק
העיקרי של מסירת התורה לדורות הנוכחות ,כמו רי" $רא"ש רמב" רמב" רשב"א
ריטב"א ר" מ"מ מרדכי ,פירש"י ותוס' ,ה היו הרבני המובהקי של הדורות"
עיי"ש(.
ג( גמ' סנהדרי ו' ע"א ,דטועה בשיקול הדעת מה שעשה עשוי ומשל
מביתו .והיכי דמי ,כגו שפליגי תנאי ואמוראי ולא איתמר הילכתא לא כמר ולא
כמר ,וסוגיא דעלמא אזלא כחד מינייהו ,ואותו דיי פסק כאיד( מא דאמר .הדי הוא
די ,כיו שפסק כחד תנא ולא הוכרעה ההלכה כחד ,אבל זה נקרא טעות! ועוד ,צרי(
אותו דיי לשל מביתו א נשא ונת ביד ,כי הו"ל מזיק .וכל זה ,לדעת רש"י ,רק
משו שרוב הדייני נטו לפסוק כאיד( תנא .ולפי שיטת אנשי ה"ע "-צ"ע ,הרי
זכותו של אותו דיי לפסוק אי( שנראה לו! שהרי לא הוכרעה ההלכה לא כמר ולא
כמר ,ומה איכפת לי א רוב הדייני ,משו מה ,נהגו לפסוק כאיד( מא דאמר ,אי
לזה שו חשיבות מה שנהגו כמה רבני לעשות! ולמה זה מחייב אותי? זכותי
לחשוב שהצדק ע הרב שלדעתי צודק ,ולהורות כמותו!
אבל לשלומי אמוני ישראל אי כל קושיא ,כי ידענו שמה שקיבלו הציבור
מילתא היא ,ומחייב אותנו לנהוג כ ,וא $שאי אפשר לומר שאי צד שני!
ד( בשעת הפולמוס בעני גיוס הבנות ,יצא מר החזו"א ז"ל ע פסק
הלכה למעשה שלגייס את הבנות לצבא בכל משרה שהיא ,הוה איסור גמור ,ודינו
יהרג ואל יעבור ,כדי ג"ע שפי"ד ועבו"ז .ורבי מאד תמהו על פסק זה .וא $באו
אנשי המזרחי לפני מר החזו"א ושאלת ת בפיה :איפה כתוב בשו"ע כזה די?
ואיה המקור לחדש דבר גדול כזה  יהרג ואל יעבור?!? )ושוב אנו רואי אותו דמיו
נפלא בי טענת אנשי ה"ע "-לזו של אנשי המזרחי(.
והשיב לה מר החזו"א בדבריו המפורסמי :הלכה זו כתובה על לבי
ועל לב כל ת"ח אמיתי .ועוד אמר ,שהיא אכ כתובה בשו"ע  בשו"ע החמישי!
ומילי ספורות אלו שיצאו מפיו הקדוש לפני כשישי שנה ,הוו לקר
היסוד של החינו( של ציבור היראי כולו ,מאז ועד היו הזה.
ועכשיו ,מי יגלה עפר מעיני( מר החזו"א! שבאו דור אחרו ,וגילו לנו
שהכל טעות הדפוס! אי כזה דבר ,ומעול לא היה ,שו"ע החמישי! אי לדיי אלא
מה שעיניו רואות! מה שלא מופיע בדפוס ,שחור ע"ג לב ,אינו מחייב א $אחד!
מהיכי תיתי שיש כזה דבר שנקרא מנהיג הדור? איפה כתוב ומי אומר שזה מחייב
אותי?! מה שחשבו כול לדבר פשוט ,ומ היסודות של הנהגתנו  טעות היא

בידכ ,ולא שמעת נכו או לא הבנת את עומק העני .איש לאהליו ישראל והישר
בעיניו יעשה!
ה( לפני כמה שני עלתה שאלה של תולעי בדגי .ומר הגריש"א זצ"ל,
ולהבחל"ח ,מר הגר"ש וואזנר שליט"א ,סברו שיש בו משו חשש איסור דאורייתא.
והרבה רבני גדולי וחשובי לא הסכימו אית .ועקב זה ,הרבה גופי כשרות לא
חששו לאיסור זה והמשיכו לשווק דגי הנגועי בתולעי אלו תחת השגחה
מהודרת .ואז יצא מר הגרי"ש מגידרו ,ופרס )ביתד נאמ של אז ,דהיינו אנשי
ה"ע "-של היו( מכתב חרי ,$שגופי הכשרות מזלזלי בזה ופוגעי בעמוד ההוראה
שבדורנו )אינני זוכר את הלשו המדוייק ,אבל זה היה תוכ דבריו( .ואני תמה ,מה
זה עמוד ההוראה? מי החליט פסק של מי הוה עמוד ההוראה? הרי אי לנו סנהדרי
ולא נביא ,ולא ראינו בהר סיני שהקב"ה הסמי( את הרב אלישיב זצ"ל! ומהיכי תיתי
שגופי הכשרות חייבי לשמוע דווקא אליו ,הרי לא אלמ ישראל ,ויש עוד רבני
גדולי הסוברי שהוא מותר ,וזכות ללכת לפי הרב שה בוחרי!
אבל הוא אשר דיברנו .שמי שהציבור מרגיש שהוא ניהו עמוד ההוראה
שבדור ,הוא עני של השגחה פרטית אשר השי"ת נוטע בלב ישראל קדושי אל מי
לשמוע .והרגשה זו של הכלל מחייבת את כול .וא איזה יחיד היה אומר בליבו:
"אי אני מקבל עלי את פסקי פוסק הדור" ,לא יועיל לו מאומה ,כי עובדא היא
שהציבור קיבלו אותו .ואי הוא זקוק לקבלתו של אותו יחיד .כ( היתה דעת מר
הגרי"ש ז"ל.
ונחזור לעניננו בעזה”י.
הנה כאמור ,כל זה היה פשוט וידוע מאז .אבל עכשיו ,כדי להעמיד דעה
נוגדת למר הגראי"ל שליט"א ,כדי שלא תנג $אותה דעה ע"י רוח הקודש השורה על
ישראל ,שהיא ההרגשה הנ"ל ,היו מוכרחי ,אות הדוגלי בדעה זו ,לומר שאי כל
כ( משמעות להרגשה זו ,ואי זה באמת השגחת הש על עמו להעמיד מנהיגיו לבל
נכלה כנ"ל .ואי כל כ( חובה לשמוע למנהיגי.
וזה מה שאכ עשו ,כי אחרת היתה דעת אותו גדול נשמר רק אצל
תלמידיו המקורבי אליו .כי כל הציבור היו נמשכי ממילא ובטבעיות אחר דעת
הגדול אשר יודעי שהועמד בהשגחת השי"ת .וג חלק מתלמידיו של הגדול השני
היו ג"כ כוללי עצמ ע הכלל ,והדבר היה נגמר כמו שראינו כמה וכמה פעמי
בעבר במקרי כאלה ושלו על ישראל! אבל מצב זה העמיד את אלו שלא ניחא
לה לקבל הנהגת מר הגראי"ל ,א $שה בעצמ יודעי שהוא הוא האיש על
העדה ,במבוכה גדולה .ולהקל עליה באו העסקני הגיבורי ,וחידשו חידוש בבית
מדרש ,שמותר לפרוש ממנהיג הדור א לא מוצא ח בעיני( ,עלי( רק למצא ל(
תחלי $בצורת רב אחר שיותר מתאי ל(!
והנה א נשמע לה ,א נית תוק $לדבריה ,א נאמר שכשר הדבר
ויש כא שתי אופציות לפני הציבור – או לבחור במנהיג הדור ,או לבחור בת"ח
אחר ,הרי רצו השי"ת ועצתו להצילנו ,הופרו ח"ו .שכל אחד ואחד יל( ויבנה במה
לעצמו ,וכל אחד יבחר ברב שהוא מחליט שהוא המתאי לו .היו זה גדול זה,
ומחר זה רב פלוני ,ומחרתיי רב אלמוני .עד שאומר לו ל( ועבוד ע”ז! וכבר נתבטל
כל המשמעות של חכמי הדורות .ואז מובטחי אנו שנגיע למצב של "להפר בריתי
אית” ,ח"ו .וכל מודה על האמת לא יתעקש לומר שאינו כ ,כי הדבר פשוט ומוב
לכל בר דעת.
וה ה דברי החינו( במצוה תצ"ו ,וזה לשונו:
שאפי' יהיו ה טועי בדבר אחד מ הדברי ,אי ראוי לנו לחלוק
עליה .אבל נעשה כטעות! וטוב לסבול טעות אחת ויהיו הכל מסורי תחת
דעת הטובה תמיד .ולא שיעשה כל אחד ואחד לפי דעתו ,שבזה יהיה חורב הדת
וחלוק לב הע והפסד האומה לגמרי! עכ"ל.
דבר זה לא היה א $פע בכל המחלוקות שהיו בי גדולי התורה לש
שמי .א $פע! מעול לא טענו שאי צריכי לשמוע בקול העומדי בראש העדה,

ושאי כל משמעות למה שקיבלו הציבור .מעול לא טענו ,במחלוקת לש"ש ,שכל
אחד יבחור מנהיג לפי טעמו.
וניחזי אנ ,הא מר הרב ש( ,זצוק"ל ,אמר אי פע דבר כזה? הא
כשהוא הקי את דגל התורה ,הא הוא אמר שלא ישמעו בקול מנהיגי הדור?
ההיפ( הוא הנכו! סיפרו אחר מיטתו ,על תלמידי ישיבת פונוביז' שהיו מעדת
החסידי ,שבאו אל מר הרב ש( ז"ל ע שאלה בפיה :הא עליה לשמוע בקול
האדמו"ר שלה המורה לכל עדתו לבחור "ג" ,או לשמוע בקול רב המלמד תורה
ויראת השי"ת ,הוא ניהו הרב ש( זצ"ל ,המקי מפלגת "דגל" ,ומורה לכול לבחור
במפלגה שלו אשר זקוק לכל קול?
והשיב מר הרב על אתר  שיבחרו "ג" כהוראת רב האדמו"ר! הנה הרב
ש( ידע שככל שמטרתו היתה לש שמי ,והיא היתה צור( השעה ,אי לו לערער
את היסוד שכל בית ישראל וכל התורה נשע עליו ,שהוא הציות לדברי רבותינו
מנהיגי האומה  רבי וחכמי הדורות .ומוטב שיפסיד את המטרה הקדושה שלו ,שהיא
ג צור( לכלל ישראל ,ולא יגע חלילה בעני נשגב זה! אלו היו מעשיו של מנהיג
אמיתי של כלל ישראל כולו ,העושה כל מעשיו לש שמי ,שמוכ לתת כח לאויביו,
ולהחליש את כחו הוא ,בשעה גורלית מאד ,ובלבד שירבה כבוד שמי! וכ היה אצל
מר החפ -חיי ,ואצל כל המנהיגי אשר הועמדו לנו מאת השי"ת ע"י השגחתו
הנפלאה.
לא כ אלו היו ,הריקי ופוחזי ,אשר מוכני להפו( את הקערה על
פיה ,לבלבל את הכלל כולו בדברי הבליה וחידושיה ,לעקור אותנו מ היסוד הזה
אשר בזכותו אנו קיימי ,ובלבד שישיגו ה מטרת ה"קדושה”! ועוד ה מעיזי
לומר שה הולכי בעקבותיו של מר הרב ש(!?! לא מיניה ולא מקצתיה! יאבדו
ה ואל $כמוה ואל יגעו ביסוד קיו כלל ישראל והתורה הקדושה!
)הנה נא ידעתי שהמנסי לבלבל אותנו ישאלו כא שאלה :הנה אדרבא!
ממעשה הנ"ל של הרב ש( ז"ל אנו רואי ,שאע"פ שהוא היה גדול ומנהיג הדור ,בכל
זאת נת רשות לתלמיד לשמוע בקול רבו .והוא הדי בעניננו ,לנו הרשות ללכת
בעצת רבינו ,ואי זה פוגע כלל ביסוד של הנהגת חכמי הדור! אבל אי הדמיו עולה
יפה .כי הרב ש( ידע ברב תבונתו ,וברוב ענוונתנותו ,שאצל החסיד ,האדמו"ר שלו
הוא תופס מקו "גדול הדור" ,ואצלו הרב ש( אינו אלא כרבו האישי ,ולכ להורות
לו להעדי $את קולו של הרב ש( מעל קולו של האדמו"ר שלו ,פוגע ביסוד שכל
התורה נשענת עליו ,וק"ל .ולבד האמת הזאת ,היו ,אי הנידו על התלמידי
מקוריי של אותו הגדול בלבד ,הרוצי לשמוע בקול רב האישי .כי אנשי ה"ע"-
מעניקי כרטיסי "תלמיד" לכל מי שמוכ לקבל!(
ועכשיו אשאל את הקורא :הלזו תקרא מחלוקת לש שמי? היעלה על
הדעת להצטר $אית? הירא את דבר הש יזמי לו ולביתו העיתו של עוכרי
ישראל אלו? היל( לכנסיה? הא מי שאכפת לו מקיומו של כלל ישראל יכול
להמנות אית? היחשוב הוא שכבוד שמי יכול לצאת מאנשי כאלה?
וזה אשר אמר מר הגר"ח שליט"א שה רוצי לעקור את התורה ואת
כל כבוד התורה שיש לכלל ישראל ,ושכל כוונת ומזימת לכפור במושג שגדולי
הדור ינהיגו את הדור כפי שהיה בכל הדורות ,ומכריזי ואומרי אי לנו חלק בדוד
ולא נחלה לנו בב ישי  איש לאהליו ישראל הישר בעיניו יעשה .כי לא בא לדו על
עצ הדבר שיש לרב אחר דעה נוגדת ,כי אי זה מה שחרה לו .רק מה שאנשי
אלה ,בעלי הלשו ,החכמי להרע ,מה שה חותרי חתירה תחת הנהגת גדול הדור
שליט"א ,וממילא תחת כל המושג של הנהגת גדולי ישראל .כי ה מנצלי את
העובדא שאכ יש לאד גדול חילוקי דעות ע מר הגראי"ל ,כדי ליצור מצב של
שני ציבוריי ,כדי לאפשר לכל אחד ואחד לפרוש ממנהיג הדור .ואני עתיד לבאר
יותר כוונתו שליט"א ,בעזה"י ,לקמ.

ב( כל המחלוקות שהיו בי גדולי ישראל לש שמי ,היו בעני פרטי:
להצטר $ע פלוני או לאו ,לעשות כ( או כ( וכיו"ב .אבל עכשיו ,נושא המחלוקת
הוא עצ השאלה הא מר הגראי"ל שליט"א ראוי להיות מנהיגו של הציבור ,או
שמא מקולקל הוא? הביאו את האיש אשר לפני יותר מששי שנה עמד מר החזו"א
על רגליו לכבודו )וידוע שמר החזו”א אמר על עצמו שהוא יכול להבחי את מידת
היראת שמי של אד דר( חידושי התורה שלו( ,אשר מר הרב ש( זצ"ל שלח הרבה
אליו להכרעתו וכיבדו מאד מאד ,אשר מר הגריש"א זצ"ל שלח אליו אי ספור
פעמי להכרעתו ,אשר ידוע ומפורס בכל עול התורה כגדול מיוחד מאד בתורה
וביראת שמי ,אשר ההשגחה העליונה ש בליב של ישראל קדושי שהוא ניהו
ה"עיני העדה” ,הביאו את האיש הקדוש והטהור הזה ,והעמידו אותו לדי .ישבו
כסאות כותבי עיתו למשפט על גדול הדור ,הא לדעת הוא ראוי להנהיג את עמו,
או שמא פשר הוא! ה ,הדואגי כל כ( לטובת של ישראל ,יעמידו את האיש
המוסר נפשו בעבור ,בדי .ולא זו בלבד ,אלא יפתחו את שערי בית המשפט שלה
לכל הציבור כולו להיות שופטי את שופטיה .וא קשה ל( ,אבר( צעיר ,להחליט
לא הדי נוטה ,אל דאגה! כבוד השופטי ,עורכי העיתו ,יעזרו ל( ברמיזות
ובקריצות ,לדו את הדי לאמיתו!
שומו שמי על זאת!!!
הנעשה כנבלה הזאת בישראל מאז קורח ועדתו? שבאו לומר על גדול
הדור ,המקובל בעיני הדור ,שאינו ראוי לכ( ושיעזבו אותו? אי זה אלא ליצני הדור,
ה היו בעוכרינו! ועוד זאת שת"ח ויראי הש ידועי עומדי מנגד לבזיו הגדול
הזה ושותקי ,ויש א $מלמדי לתלמידיה לעשות כ! האי זה חילול הש ובזיו
כבוד התורה נורא עד לשמי?!
ויש כאלה אנשי "קנאי" שמחמת קנאות החליטו להצטר $ע אנשי
"ע ,"-כי ,לדעת ,ש יש את שיטת הקנאות ,ולא אצל מר הגראי"ל .ואני אומר
שכל אלה ה"קנאי" חייבי לעשות חשבו הנפש ע עצמ וע קנאות .כי אילו
היתה קנאות ממקור קדוש וטהור ,לש שמי למע כבוד הש יתבר( ,היו צריכי
לקנאות קנאת הש צבקות אל $פעמי יותר על בזיו התורה ובזיו עמליה בטהרה,
ועל חילול הש הנורא הזה .ולא היו מסוגלי להסתכל בפני אות המבזי את
התורה ,וג לא להיות ידידי ע אות המצטרפי עמה ,וכ"ש וכ"ש שלא לעודד
אות ולחזק את ידיה במאומה או לשבח אות) .רק שידעתי שיש צדיקי
שקנאות באמת נובעת ממקור קדוש וטהור ,אלא שאנשי ה"ע ,"-אומני היצירה,
הצליחו לסל $לה את תמונת המצב עד שלא ראו אותה כמו שהיא באמת .אבל,
אעפ"כ ,על זה אמר מר הגר"ח שליט"א ,שאחד שוגג ואחד מזיד בחילול הש רח"ל.
ומאד אני מקוה שעכשיו יצילו את עצמ מ הדי הזה במהרה(.
הנה דבר זה ידוע ומפורס מאד ,שזו היא עיקר טענת של החולקי על
מרנ ורבנ .אבל מפני שידעו חכמי אלה שלא יכנסו דבריה בסגנו זה אצל הרבה
יראי הש ,לכ היו מוכרחי להמציא נוסח אחר .ולזה באו ואמרו שבאמת מרנ
ורבנ הידועי כמנהיגי הדור ,והרוב אית ,המה כב"ה ,אבל אנחנו  כב"ש .ומותר
לתלמידי בית שמאי לנהוג כדעת רב .והנה דבריה סתרי אהדדי ,אבל למר אמר
חדא ולמר אמר חדא ולא פליגי ,כי העיקר אצל הוא רק שתתקיי מחשבת
ושישיגו מטרת .ועוד הוסיפו לומר שעיקר מטרת היא לבער העסקני
המושחתי מתו( "דגל התורה” .כי ה כבר עושי על דעת עצמ ,ואינ מתיעצי
ע גדולי הדור ,אלא מרמי אות .ולכ ה מוכרחי להפרד ולעשות מפלגה
חדשה .וכאילו העסקני שלה ה מעל כל ביקורת ,וליב חלל בקרב .או שרק
הגדולי הידועי עלולי ליפול ברשת של העסקני ,אבל הגדול שלה  אי
אפשר לרמות .ומא מפיס? אי( אנחנו הקטני אמורי לדעת שכ הוא ,שעסקני
של ע -ה מלאכי עליו ,ושרק את הגדול שלה אי אפשר לרמות? התשובה היא:

סמו( עלינו ,אנשי ה"ע ,"-אנחנו העדי והדייני ,וכבר נגמר הדי .ואי ל( אלא
לקבל את דבריה כתלמיד הגו.
ונמצא ,שהשומע בקול ומצטר $אליה אינו עושה כ משו שדעת
אותו הגדול גדולה בעיניו וכיו"ב ,אלא רק משו שהוא סומ( על אנשי ה"ע,"-
הנערי הפוחזי ,ושומע בקול .וה ה המורי לו אל מי יש לשמוע .וא"כ ה
ה המנהיגי שלו ,לא הגדול!
וזוהי חלק מכוונת מר הגר"ח שליט"א שאמר שה רוצי שכל העול
יתנהג רק על ידי כמה עמי האר .-כי ה מנצלי תמימותו של הציבור ,וה ה
המכריעי את דעת הציבור ,לא מילתו של הגדול שליט"א היא שפועלת כא .וזה
ה עושי כדי להשיג אינטרסי שלה ,לא של רב.
אבל באמת כל טענותיה החדשות לא נאמרו אלא כדי לחפות על עיקר
טענת ,שאי מר הגראי"ל ראוי להיות מנהיג ישראל עפ"ל .וזהו אשר אמר מר
הגר"ח שליט"א ,שקמו אנשי ריקי ופוחזי בעלי מחלוקת ,ומקהילי קהילות
ברבי ופוערי פיה לבלי חוק בכל הקדוש לנו ומדברי סרה וזלזול על גאו
ישראל קודש הקדשי ,גדול דורינו  מר הגראי"ל שטיינמ שליט"א ,ושעפרא
לפיה .ועל זה אמר שהעול אינו הפקר ,שכל המבזה ת"ח אי רפואה למכתו ,ואי
לו חלק לעוה"ב.
וראוי מאד לציי ,כי מי שחושב ,וכ"ש מי שאומר ,שגדולי זקני הדור ה
מושפעי ע"י בני בית וכיו"ב ,או שהעסקני מרמי אות השכ והערב ומטי
דעת לא אשר רצו העסקני להוליכ ,אבל הגדולי בעצמ באמת אינ יודעי
גופא דעובדא היכי הוי .אלא כמה אנשי בעלי אינטרסי אישיי מיצרי לה את
התמונה לפי רצונ .ושעפ"ז יוצא גדול הדור בדברי חריפי נגד מא דהו ,או
קובעי דברי ציבוריי רבת גורליי  הרי זה מבזה תלמידי חכמי גדולי התורה,
ומשפיל כבוד התורה עד לעפר .והדבר פשוט למתבונ קצת .שהרי א $אד פשוט
שיש לו קצת מוח בקדקדו ,וטיפת אחריות על מעשיו ,אילו היה הוא זה שכל הציבור
נושא איליו את עיניו ,ושכל עניני הרבי נחתכי על מוצא פיו ,והוא יושב בחדרו,
שקוע בלימודו ,ואינו נמצא בשטח ,היה יודע שאסור לו לסמו( על בני ביתו או
המקורבי אליו בלבד ,ושאסור לו לעשות מאומה מבלי שיברר את העני מכל צדדיו
ע"י אנשי שע"פ תורת השי"ת ראוי לסמו( עליה ,ושישמע כל הטענות .וא אינו
מבי את זה ,ואינו מבי שיש לכל אחד אינטרסי שלו ושיכול להיות שה נוגעי
בדבר ,ושלכל סיפור יש שני צדדי ,הרי הוא טיפש גמור ,או שחסר לו המידה
המינימלית של אחריות על מעשיו .וא"כ לומר כ על גדולי הדור שווה לומר עליה
שה טפשי גמורי ומחוסרי אחריות באופ מבהיל!
וכ לעני לעשות דבר נגד היחיד ,ג זה הוא בזיו עצו לומר על גדולי
ישראל שעושי כדברי האלו מבלי לברר את העני כנדרש ע"פ התורה הקדושה,
או שה מושפעי ע”י בני בית .ואציגה נא דוגמא אחת:
לפני כמה שני אבר( אחד חיבר ספר באנגלית ,כדי לקרב רחוקי.
וניסה להסביר אי( שדברי חז"ל אינ סותרי לדברי המדעני .וא $קיבל ע"ז כמה
הסכמות נלהבות מת"ח גדולי .עד שיו אחד הביא אחד את הספר לפני מר
הגריש"א זצ"ל ,וטע שמצא בו דברי פסולי .ואכ יצא מר ז"ל נגד הספר בדברי
חריפי ,ובעקבותיו יצאו כמה וכמה גדולי הרבני נגד הספר .ובינתיי ,נשמעה
טענתו של המחבר וסייעתו שלא נתנו לו האפשרות להסביר את עצמו לפני מר
הרב ז"ל ,ואינ נותני לו כלל להכנס אליו .ושוב טענו שהרב סומ( על כמה אנשי
מסויימי שמוציאי את הדברי מחו -להקשר ,ובכ( מסלפי את הכוונה,
ומעידי עדות שקר לפני הרב ז"ל .והרי הרב עצמו אינו קורא אנגלית ,ואינו מבי
מילה באנגלית ,ומקבל עדות מפי אנשי שרוצי לפסול את הספר ,ושלא לפני
הבעל די .והרבה אנשי נבוכו בזה ,שלכאורה צדקו טענתיו .אבל ,שומו שמי על
זה! אי( אפשר לחשוב על גדול הדור שיעשה כדבר הזה?! אי( אפשר להעלות על
הדעת על מי שכל ימיו אינ אלא לינה בעומקא של הלכה ,בקדושה ובטהרה ,שית

את עצמו להיות מושפע ע"י אנשי זדו ,ולהיות גרז בידיה להרוג את אחיה! וא
האמת היתה כדברי אותו מחבר ח”ו ,הרי זה אומר שהרב חלילה אינו מבי בדברי
שכל אד פשוט מבי ,ואינו נזהר במה שאפילו נערי יודעי ליזהר ,ושמנצלי
תמימותו ומשתמשי בו כמקל בידיה להזיק חבריה .ואי בינו לבי הטיפש ולא
כלו! כי כל אד שיש לו טיפה של דעת מבי שאסור לסמו( על עדות כזאת בלבד
ולעשות מעשה כזה ,ואי( לא הבי אד העוסק כל ימיו בעדות הש מחכימת פתי?
ובאמת ,לבסו $נתגלה קלונו של אותו מחבר ,ואחד מהת"ח הגדולי אשר עמד
לימי אותו מחבר ,טס במיוחד ארצה לדבר בארבע עיני ע הרב ז”ל על זה .ושוב
חזר בו וכתב מאמר של להראות אי( שצדקו דברי הרב ,והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא! ומ הקרובי אנו נלמד על הרחוקי .ובאמת אינו מ הראוי שגדולי
ישראל יצטרכו לתר -עצמ וליישב מעשיה בעיני הציבור אשר כולנו תלמידיה.
ויש בזה ג מ הזלזול בכבוד התורה ,ולכ אינ נוהגי לגלות טעמיה ונימוק
לפני הכל ,חו -מטעמי אחרי המובני מאיליה.
וידוע הוא אצל דייני שכמעט תמיד ,כשיוצאי מביה"ד ,אותו שנתחייב
בדי בטוח שהדייני טעו ,או ששכחו הלכות מפורשות ,או שהיו נוגעי בדבר וכו'
וכו' וכו' .וכ אצל גדולי ישראל ,כל מי שנכווה מגחלת או שלא הסכימו עמה,
בטוח הוא שדברו אחרי אתו והשפיעו עליו שלא כדי ,ולא שמע את הצד שלו וכו'
וכו' וכו' ואי לדבר הזה סו.$
אבל המאמי בהש יתבר( ובתורתו יודע מראש שאי לכל טענותיה
שחר ,שהתורה מגדלתו ומרוממתו על כל המעשי וכו' .ואי המאמי צרי( לחפש
בזכות גדולי התורה האמיתיי ,כי פשוט הוא .וזה בכלל מה שאמר מר החזו"א ז"ל,
שחסרו באמונת חכמי הינו חסרו באמונה בהחכמה עצמה!
)והנה לא אמרתי שהגדול לא יוכל לטעות ,ושאי אפשר בשו אופ
להטעות אותו ,לא אמרתי כ .כי א מצאנו בגדולי התנאי ואמוראי שאמרו
שטעו ,ואפי' בנביאי שהטעו אות ,כ"ש ששיי( אצל ת"ח בדורינו .כי סו $סו $בני
אד ה .אבל טעויות כאלה שרוצי שנייחס לגדולי ישראל ,אינ אלא חוסר דעת
ורשלנות מוחלטת ,שאינה ראויה אלא לטיפשי ופושעי(.
ובי תבי מזה שכל הרעיו של המפלגה שלה עומד על בסיס של בזיו
וזלזול בתלמידי חכמי היותר גדולי שיש! הא מאנשי כאלו אפשר לקוות
לריבוי כבוד שמי?! הא ראוי להאמי לה ולסמו( עליה?! הא מותר לתמו(
בה ולקרוא דברי הבליה?! הא אי חזקה עליה שמוציאי מתחת יד דבר
שאינו מתוק ,ומלא ע תקלות?!
ג( תמיד ,בכל מחלוקת בי גדולי תורה לש שמי ,הגדולי בעצמ
יצאו בראש המערכה .ה היו היוזמי ,ה היו הפועלי והמפעילי העקריי בכל
העני .כי בנפש היה הדבר למע השי"ת .והעסקני לא היו אלא כיהודה ועוד
לקרא .ועיקר תפקיד של העסקני לא היה אלא להסיר מכשול מדר( הצדיק,
היוצא ללחו מלחמת הש .והג שמצוי מאד שמצטרפי אליה אנשי ריב אוהבי
מחלוקת ,העוברי כל גבול ועושי מחלוקת שלא לש שמי ,עכ"פ לא לה היה
עיקר הריב ,ולא על שמ היתה המחלוקת נקראת ,כי א על ש הגדול העומד
בראש המערכה .כי הוא היה הלוח העיקרי שבער בו קנאת הש ,בי לקולא ובי
לחומרא ,ולמע שמו יתבר( עשה הכל ,וכל העסקני היו לגמרי טפלי אליו .ואות
בעלי מחלוקת שקפצו על המציאה ,לא הוסיפו להצלחת הצדיק במלחמתו ,ולא
בזכות הצליח להשיג משימתו .אדרבא ,ה היו ממעטי השפעתו ומקלקלי
מחשבתו .ולכ ,על שמו של הצדיק היתה המחלוקת נקראת ,והיא היתה מחלוקת
לש שמי .ועוד ,שהצדיק לא היה זקוק להעסקני לעצ מלחמתו ,ר"ל כדי שיהיה
לו הכח להכנס במחלוקת כלל ע הגדול האחר ,ודבריו היו נשמעי לציבור הרחב
מכח השפעתו לבד ,בלי סיוע מהעסקני .וא לאו ,א ראה אותו צדיק שאי הוא
מסוגל להתמודד ע אשר תקי $ממנו בעיני הציבור ,היה מקבל את הדי באהבה ,כי

להש יתב' לבדו המלוכה ,והש הטוב בעיניו יעשה .וא כ( רצונו  נקבל ,ולא
נעשה כל טצדיקי כדי שעכ"פ הציבור ישמע אלינו ושיעשה לנו ש .והיו אז דבריו
נשארי ירושה לתלמידיו הנאמני ,או לבני ביתו ,בלבד.
לא כ פני הדברי היו .כא העסקני עצמ ה ה שיש לה מריבה
ע מר הגראי"ל שליט"א זה שני רבות ,מאיזה סיבה שתהיה .ה כבר היו
משלחי את עצמ ,בלי דעת רב ,רק שבלי אד גדול לא היה לה שו סיכוי נגד
גדולי הדור .והיו נשלחי מחו -לג' מחנות כדי בעלי הלשו .לכ ה היו כשליחי
המחפשי משלח .והיתה השעה משחקת לה ,ולכ מצאו לה אד גדול שליט"א,
שדעתו היתה מתאימה לרצונ ,ומתחבאי מאחוריו כאילו הוא רב .ובעצ אי
לה שו קשר איתו ,רק בזה שנוח לה שהוא יהיה רב ושהוא יהיה המשלח
שלה .וא לא הוא ,היו מוצאי ת"ח אחר שאי דעתו שווה ע דעת מר הגראי"ל
שליט"א .כי תמיד אפשר למצוא חילוקי דעות בי ת"ח ,א $לש שמי .וה ה
בעצמ עושי את המחלוקת .ה הלוחמי העיקריי ,א $שאותו גדול מסכי
אית .ואע"פ שמתייעצי איתו ,ה רק צריכי אותו כדי שיהיה לה רב ,ותו לא
מידי .וה לא טפלי אליו כלל .ועוד ,שבלעדיה כבר לא היה שו מחלוקת .כי
ברור הדבר שאילו היה אותו גדול שליט"א יוצא לבדו נגד מר הגראי"ל שליט"א ,היו
נרתעי הרבה מתלמידיו לאחוריה מפני כבוד גדולי הדור המקובלי על הציבור
כולו .ולא היו דבריו עושי פרי חשוב .ומסתבר לי שלא היה יוצא כלל בשער בת
רבי ,רק היה מגלה דעתו לתלמידיו המקורבי .וג ה לא היו כול שומעי
בקולו.
דוגמא לכ( הוא ,גדולי התורה ,בני ותלמידי מר הרב מבריסק ז"ל
ויבלח"ט .אשר דעת לא היתה כדעת מר הרב ש( ,וסברו שלא היתה כ דעת
אביה הגדול ז"ל .וגילו את דעת לתלמידיה הרבי ,ומי ששמע – שמע ,ומי שלא
שמע – לא שמע .ורוב הגדול של הציבור הלכו אחר מר הרב ש( ז"ל .וא$
מתלמידיה של גאוני בריסק ,בעני זה שהוא עני של הציבור ,הרבה הלכו ע מי
שהוא מנהיג של הציבור ,ולא ע רב הגדול .כי ידעו לחלק בי הנהגת הציבור
להנהגת היחיד .והנה גדולי אלו ראו שאי דבריה נשמעי לציבור הרחב ,ולא
ניסו לשכנע אחרי לשמוע בקול .ולא עשו תעמולה וכנסי וחוגי בית וכו' .רק
פירסמו את דעת ,ומי ששמע – שמע ,ומי שלא שמע – לא שמע .כי ידעו אשר רק
להש יתבר( המלוכה ,והוא לבדו מנהיג את עמו ,והטוב בעיניו יעשה.
אבל העסקני של היו לא רצו שיהיה כמו אז ,ולא רצו לקבל השגחת
השי"ת על עמו .ולכ ,ברב חכמת להרע ,הלכו אל כל מי שהיה לו איזה סיבה
להתנגד למר הגראי"ל שליט"א ,כל אחד מסיבה שלו הפרטית ,וה תפרו ציבור
חשוב ע הרבה ת"ח ,והוליכו את כול אל עמק שווה הוא עמק המל( ,כדי שמדי
צד השווה שבכול ,ימליכו רב אחד עליה .וה לא עשו את זה משו כבודו של
אותו גדול ,ולא משו שה תלמידיו ,ולא משו שה שליחיו ,רק כדי לבצע את
זממ שלה האישית  לערער את הנהגת מר הגראי”ל .כי ה אינ צריכי
לשליחות של רב ,רק כלפי חו ,-לגנוב דעת הציבור ,כי ה באמת משלחי את
עצמ לצורכ האישיי.
ואסביר את זה בנוסח אחר ,ליתר הבהירות:
ידוע הדי שיש דברי הבטלי ברוב ,ויש בששי ,ויש במאתיי .ויש
אשר איננו בטל כלל ,אפי' באל .$ואחד מדברי אלו הוא דבר המעמיד .והיינו מפני
שמחמתו הועמד העני הנרצה בהאוכל ,נחשב כל האוכל כדי אותו דבר המעמיד.
כגו גבינה שהועמד בקיבה של נבילה .אע"פ שהחלב עצמו כשר היה ,כיו שנעשה
גבינה ע"י קיבת נבילה ,הרי דינה כנבילה .והנה ,בשאר כל המחלוקות בי גדולי
ישראל ,ה"מעמיד" של כל צד היתה מילתו של אותו גדול .והעסקני לא באו אלא
לפרס דעת הני תרי גדולי ,ולא הוסיפו כח וממשלה להני תרי מלכי .וכ היה
בזמנו של הרב ש( .מילתו של הרב ש( היא שעשתה את מחלוקתו ,היא שהעמידה
את הצד שלו במחלוקת ,לא אחר .ונמצא ,שמילת הגדול היא ה"מעמיד" של הצד

שלו .ולכ ,אע"פ שנכנסו אינשי דלא מעלי בתמונה העושי מחלוקת שלא לש"ש,
אי דני את המחלוקת אלא ע"פ ה"מעמיד" שלה ,דהיינו הצדיק ,אשר כולו לש
שמי .לא כ היו .אי זו מילתו של הגדול שמשפיע על הציבור ומנדנדת את קצת
מ הציבור מאחרי מרנ ורבנ .כי לולא מטה ההסברה של בעלי הלשו ,העסקני
האלה ,ולולא מומחיות לתפור את כל הנפרדי ע"י הצד השווה ,ולולא הזלזול
שה מזלזלי בגדולי הדור ,כבר חמת המחלוקות היתה שככה .ונמצא שמילתו של
אותו גדול אינה ה"מעמיד" של המחלוקת שלו ,ואי זה דבר המל( שמשפיע בכל
מלכותו ,ואינה נקראת על שמו ,אלא על ש ה"מעמיד" האמיתי – בעלי מחלוקת
שלא לש”ש!
ולא היה כזה מעול במחלוקת לש"ש .כי כא ,אע"פ שכוונת אותו הגדול
לש שמי ,אבל אי זו מחלוקת שלו ,ולא על שמו תקרא ,אלא רק על ש
העסקני הרעי שה עיקר הכח וה עיקר הלוחמי במחלוקת זו ,ואינ טפלי
אליו כלל.
ועוד ,שכל המחלוקת בנויה על זלזול בתלמידי חכמי היותר גדולי
שבדורנו .כי מבלי לזלזל בגדולי הדור ,לא היה לה שו סיכוי להצליח .ועל סמ(
זלזול בת"ח עומדת כל הצלחת .ולכ בל נתפתה לחשוב שיש לנו עסק ע מחלוקת
בי גדולי ישראל .לא מיניה ולא מקצתיה! כי דברי הגדול השני ,כבודו במקומו מונח,
לא היו נשמעי לציבור הרחב א לא מסיבת זלזול בת"ח גדולי הדור ,שזהו כח
ומעשיה של הנערי הפוחזי ,שה אלו העסקני הרעי ,בעלי מחלוקת ולה"ר,
אשר ימינ ימי שקר ,ואי כוונת כלל לש שמי.
וה התחילו במלאכת זו ,לזרוע זלזול בת"ח גדולי ישראל ,ולחבר את
כל מי שיש לו צד השווה נגד מרנ ורבנ ,כבר לפני שני רבות .ולאט לאט ,דברי
ליצנות העשויי בחכמה ובערמה ,הכו שרשי בליבות הרבה כשרי מישראל ,וא$
בליב של ת"ח .ועכשיו ,בהזדמנות זו ,קצרו ה פרי תבואת והצליחו לתפוס כמה
ת"ח ברשת מכח ליצנות שמאז .ובכ( יכלו לערער על הנהגת גדולי הדור.
וכבר אמר גדול אחד ,שאילו היו מתחברי כל מי שנכווה מגחלתו של
הרב ש( ,היו יכולי לעשות מפלגה נגדו .ולמה לא עשו כ? אומר אני ,משו שידעו
והבינו שעכ"פ הוא ניהו גדול הדור .אבל עכשיו בדור אחרו ,חוצפא יסגא טפי ,ולכ
חשבו על מזימה זו ,ומבצעי אותה.
ג כל מעשיה בערמה .כל מחלוקת בנויה על שקרי גסי וסתירות
מפורשות .וה לא מתביישי מזה ,כי ה בעלי הלשו המאמיני ש“לשוננו איתנו,
מי אדו לנו” .וזה ניכר לכל מי שמתבונ קצת בדבריה ,שה באמת מאמיני
שהלשו שלה קובעת הכל .שבנפנו $יד ה יכולי לקבוע מי ישפל ומי ירו .ה
ה שחושבי שבכח העיתו להמלי( גדול הדור או למנוע המלכתו .דוק ותשכח!
משא"כ הצד של מרנ ורבנ ,הגראי"ל והגר"ח שליט"א .מציד מתנהלת
המחלוקת כשאר כל מחלוקות לש שמי .שהגדול עומד בראש ,הוא היוז ,הוא
הלוח ,הוא המפעיל והוא בעצמו הפועל המרכזי .ומילת היא כל כחו של הצד
שלה ,היא המעמידה את מחלוקת .והעסקני לא באו אלא לפרס דעתו ,ולהסיר
את המכשול שטמנו פח יוקשי ללכוד תמימי .וה ,העסקני ,באי ומכריזי
"ועשית ככל אשר יורו(!” כדי לחזק ברכיי כושלות של אלו שנבהלי מפני הבל
פיה וליצנות של בעלי הלשו .וה טפלי לגמרי לגבי מרנ רבנ ,ולא על שמ
תקרא המחלוקת ,אלא על ש מר הגר"ח ומר הגראי"ל שליט"א .והיא ממש
מחלוקת לש שמי .וא $ג זאת ,שג אליה מצטרפי כמה בעלי ריב הקופצי
על המציאה ,וג לפעמי א $העסקני הטובי והנאמני ,מרוב שנאת לבעלי
המחלוקת שבצד השני ,השנאה מקלקלת את השורה ,ועושי מעשי אשר לא
יעשו .אבל ,כאמור ,אי זה כח של מרנ ורבנ כלל ,ובדר( כלל אי תופעות אלה
מוסיפי למערכה של גדולי ישראל ,אלא אדרבא ,גורעי הרבה .וכל השומעי למרנ
ורבנ ,עושי כ רק מחמת שרצונ לשמוע בקול גדולי הדור ,לא מכח שכנוע
וחלקלק לשונ של העסקני.

וכל זה רמזו לנו חז"ל הקדושי במילי קצרות .שאמרו ז"ל :איזוהי
מחלוקת שלא לש שמי? זו היא מחלוקת קורח וכל עדתו ע"כ .שלכאורה ,היה
לה להזכיר ג את משה רבינו ,שהרי ג הוא נלח ע קורח ,והיה לה לומר זו
היא מחלוקת קורח ומשה רבינו? אלא שרצו לומר שא $שמשה רבינו נלח ע
קורח ,אבל מצידו לח מלחמה לש שמי לגמרי .ולא היתה כא מחלוקת שלא
לש"ש אלא מצד קורח וכל עדתו ,אבל מצד משה ואהר היתה מחלוקת שהיא כולה
לש שמי .ועוד רמזו ז"ל למה שכתבתי לעיל ,שבמחלוקת שלא לש שמי ,העדה
ה עצמ הלוחמי ,ולא הולכי בעקבות המנהיג שלה ,כי לה עצמ
המחלוקת .ולכ הזכירו ז"ל מחלוקת קורח וכל עדתו ,כי על ש כול תקרא
המחלוקת ,לא רק על ש קורח בלבד .כי לכול הריב בשווה ,וזהו סימ למחלוקת
שלא לש שמי.
והסיבה לכ( פשוטה .כי במחלוקת שלא לש"ש ,אי כול שווי לרע,
אלא לכל אחד ואחד )או כל קבוצה וקבוצה( סיבה משלו שמחמתה עושה מחלוקת.
רק שככה לא יצליחו .ומכח אד אחד ,בעל מחלוקת היודע לארג את כול יחד,
מתאגדי ומתאחדי כול ,מדי הצד השווה שביניה ,ויוצאי לריב .אבל לעול
כל אחד ואחד נלח לצור( עצמו ,מסיבה שלו ,ולהשיג מטרתו האישית .וכ היה
במחלוקתו של אדוניה )שקראנו בשבת שמיד לאחר הבחירות  שעשו בה מעשה
אדוניה( שהיו עמו כמה אנשי גדולי ,ולכל אחד היתה לו סיבה שלו לעשות
מחלוקת ,כמבואר במלבי" ש .וכ היה ע אבשלו .וכ( התורה לימדה אותנו אי(
לזהות מחלוקת שלא לש"ש .משא"כ במחלוקת שהיא לש שמי ,שכול שווי
לטובה ,למע הש יתבר( ,ומתלכדי תחת אחד מיוחד שהוא לש שמי ,והוא
מייצג את כול בשווה.
וזהו אשר אמר מר הגר"ח שליט"א שזו מערכה שמתנהלת כבר כמה
שני ,לא ע"י גדולי ישראל אלא ע"י כמה עשרות אנשי שמבזי את התורה
ושונאי את גדולי ישראל ,ולא יכולי לסבול שגדולי ישראל ינהיגו את הע ככל
הדורות ,וכל פע מלבישי את הנהגת על ת"ח אחר ,ולא שה מכבדי את
התלמיד חכ שאומר כמות ,אלא ה רוצי להסתיר מזימת ,ושה מעול לא
כיבדו גדולי ישראל.
ובכל דבריו לא אמר מילה נגד אותו ת"ח שאכ אומר כמות ,כי אי זה ענינו כלל,
וכמו שנתבאר באר היטב ,בעזהשי"ת.

מאמר ב'
הנה מר הגר"ח הזכיר כמה פעמי בכתב ובעל פה ,מ הדברי שנאמרו
לגבי קרח ועדתו .והמעיי באותה פרשה יראה עד כמה הדברי מדוייקי להפליא.
וקוד שאפרש דברי ,אקדי ואצהיר ,שאי כוונתי כלל לומר על א $ת"ח
אמיתי שהוא כקרח ח"ו .חלילה לי לומר דבר כזה .אלא ,כוונתי ללמוד מהכללי
שגילתה לנו תורתנו הקדושה באותה פרשה ,לעניננו ,כמו שאבאר בעזה”י:
כתבו המפרשי ז"ל ,דההתנגדות למשה רבינו היתה מורכבת משלש
כיווני שוני :א' – דת ואביר ,שה היו רשעי גמורי ששנאו את משה רבינו
מאז ומתמיד ,ומחמת זה הצו את הע על משה ואהר .וכתב האוה"ח הקדוש שה
ה ששכנעו את קורח לעשות מעשהו.
ב' – קורח ,שבאמת אד גדול היה ופקח ,מנושאי הארו ,ובעל רוה"ק ,אלא
שלא זיכ( ולא טיהר ליבו לגמרי מ המדות הרעות של גאוה וקנאה ,ומחמת הקנאה
הטמונה בליבו ,עינו הטעתו ,ובמומו פסל את משה ואהר ,שכאילו ה ה הרוצי
להתנשאות.
ג' – מאתיי וחמישי איש שהיו ראשי סנהדראות ,ואנשי גדולי וצדיקי.
ולא מצאנו בה שמחמת הקנאה או שו מידה רעה הצטרפו למפלגת קורח ,אלא
מחמת רוב תשוקת לקדושה ,להיות משרתי הש במשכ ,טעו וקיבלו ליצנותו של

קורח ,ודנו את משה ואהר לכ $חוב .ועליה נאמר  :אוי לרשע ואוי לשכנו.
והנה זה ודאי שקורח טע טענות חזקות ומשכנעות נגד משה רבינו,
וטענותיו היו נשמעות לציבור .ובסופו של דבר הצליח להקהיל את כל העדה על
משה ואהר .ולא יתכ שהכחיש את מה שעיניה ראו ולא זר בהר סיני ,משה ידבר
והאלוקי יעננו בקול .לא זה מה שבא לומר .ומדובר בדור דעה ,לא בטיפשי
וקטני .ועל כרח( מצא לו מקו בטענותיו וברוב חכמתו ,לחתור חתירה מתחת
העני המוסכ של קבלת משה רבינו ,בעני שלא ראו עיניה ,ובזה הצליח לזרוע
בלב הע ספק בשלמות ההנהגה של משה רבינו .ומש ועד לכפירה בכל התורה
כולה ,לא היתה הדר( רחוקה .ועוד מבואר ,שטענותיו היו בדברי העומדי ברומו
של עול" ,לש שמי” ,בעני קדושת ישראל והצלת הע מהרוצי לנצל אות.
וג הוא היה אד גדול באמת ,בעל רוה"ק ,מנושאי הארו .ג היה עשיר מופלג
ועליו נאמר עושר שמור לבעליו לרעתו .והרי חז"ל אמרו אי עני אלא בדעת ואי
עשיר אלא בדעת )וא"כ נראה ,שג על חכמתו נאמר מקרא זה שהיתה שמורה לו
לרעתו ,וק"ל( ,וברור הדבר שהיה אד חכ מאד וקדוש באמת.
והיו עמו מאתיי וחמישי איש ראשי סנהדראות שהיו באמת צדיקי
וידועי בכל ישראל .וכול טענו טענות חזקות ונשמעות ,לש שמי ולש כבוד
של ישראל ,נגד משה רבינו ע"ה .וה בעצמ היו משוכנעי שהאמת אית ,וא$
קורח לא הרגיש שהקנאה היא שמשפיעה עליו ,ומסנוורת את עיניו.
ובכל זאת ,כאשר הצליח להקהיל את כל העדה על משה ואהר ,בלשונו
הזהב ומכח הפמליא הגדולה והחשובה שהסכימה איתו ,אמר הקב"ה שיכלה אות
כרגע ,רח”ל .ואפי' תפילת משה רבינו לא היתה מועילה ,אא"כ היו מוכיחי
אמונת במשה ע"י שיסתלקו מסביב משכ קורח ,דת ואביר.
ולכאורה יפלא ,על מה יצא הקצ $על בני ישראל? הרי בתמימות שמעו
לדברי קורח .והיו עמו מני עצו של גדולי הדור בתורה ומסתמא ג ביראת שמי,
והוא עצמו אד גדול היה המוחזק בצדקות .וא"כ אי( היו צריכי הקהל לדעת שה
טועי? הרי היתה לפניה מחלוקת בי גדולי ישראל ,ומה רע בכ( א נראה לה
דברי גדול אחד מחברו ,ובפרט שיש עמו כ"כ הרבה גדולי וצדיקי!?! ואי לומר
משו שבאו נגד דבר הש ית' ששמעו וראו בעצמ בהר סיני ,כי כבר הוכחנו שלא
יתכ כלל שעל דברי מפורשי היתה המחלוקת! ועל כרח( קורח התחכ וידע אי(
ליזהר שלא יהיו דבריו סותרי לדבר הש ולמעמד הר סיני כלל.
אבל התשובה היא כל כ( פשוטה וברורה :שכל זה נכו עד שמגיע הדבר
למשה רבינו! עליה היה לדעת ,שאע"פ שה אינ גדולי כקורח והגדולי אשר
איתו ,ואע"פ שה אינ ראויי לחלוק עליה ,ואע"פ שנראה לכאורה שטענותיו
צודקות ,ואע"פ שאי הוא סותר למעמד הר סיני ,אעפ"כ היו צריכי לדעת שאי
מקו בעול להרהר אחר משה רבינו! וזה לא משו שהש אמר בפירוש כ ,דא"כ
לא היה מקו כלל לטענותיו של קורח .אלא מעצ הדבר שהקב"ה העמיד אותו
עליה היו חייבי להאמי שאי בו פסול .וכיו שרפו ידיה בדבר זה ,והטו אוז
לדברי קורח ,נתחייבו כליה רח"ל! זה לבד היה מספיק לכל הקהל לדעת שאע"פ
שאינ גדולי מספיק כדי לעמוד על מקו טעות של הני גדולי תורה ויראה ,היו
צריכי לדעת שעל כרח( יש טעות חמורה בדבריה ,ואי לשמוע אליה כלל .שאי
כל קדושת ,צידקת ותורת שווי כלו נגד משה רבינו .ומשו שרפו ידיה
בשעה זו ,ולא עמדה אמונת בסערת הרוחות שהביא עליה קורח ברוב חכמתו
ולשונו הזהב ,כבר נתחייבו כליה רח”ל!
וכ"כ הנצי"ב להדיא שמשו שהיו קטני אמונה בדבר משה היו ראויי
לעונש מוחלט זה ,עיי"ש.
וזה דבר ברור ,שכל הפרשיות האלו נכתבו ללמד אותנו לקח לדורות,
ולא רק לשעה .וכ ראיתי בכתבי הגר"א ז"ל ,וזה לשונו :כל מה שכתוב באבות ומשה
וישראל ,כול ה בכל דור ודור ,שכול מתגלגלי ניצוצותיה בכל דור ודור כידוע,
וכ כל מעשיה מאד הראשו עד סו $התורה ,הוא בכל דור כידוע למבי ,עכ"ל

)מובא בספר "דור דעה" של הרב שמעו ירושלמי שליט"א(.
ובפרט עניני ישראל במדבר ,שה מקבילי לתקופת בית שני וגלותו,
כמבואר בדברי רבותינו ז”ל .ואבאר קצת ,בעזה"י .כי חטא המרגלי היתה לשו
הרע ,כמבואר במס' ערכי ,וחסרו בבטחו בהשי"ת ,כמבואר בקרא .ואמרו ז"ל
שבית שני נחרב משו שנאת חינ ,והוכיח מר החפ -חיי שעיקר הכוונה היא
ללשה"ר .וכתב הגר"א ז"ל )בביאורו לאגדות דבכורות ד $ח'( ,ששנאת חינ מקורו
בחוסר בטחו בהשי"ת ,ושזה היה החסרו שהביא לחורב בית שני )עיי"ש שהארי(
בעני זה ,וכ בביאורו למגילת אסתר ע"ד הרמז ,פרק א' פס' ו'( .א"כ חזינ שחטא
המרגלי וחטאי בית שני ה היינו ה( ממש .וכל הסיבובי שסובבו במדבר ארבעי
שנה היו כדי לתק דבר זה .וכ המעשי שארעו והנסיונות שעברו עליה היו בעני
קבלת השגחתו יתבר( עליה בשמחה וברצו ,שזהו עיקר העני של הבטחו בו
יתבר( ,כמש"כ החובות הלבבות ,רבינו יונה ועוד ,עד למר החזו"א ז”ל .ועי' ברבינו
בחיי בעני המתאונני והאספסו ,$וכ בפרשת חקת בעני אמר "אי לח ואי
מי" ,שהכל היה משו שלא קיבלו השגחתו והנהגתו יתב' עליה בשמחה ובלבב
של.
וכ העני של פרשת קורח ,כולו מעני קבלת השגחתו יתבר( .שקורח
ועדתו לא היו מוכני לקבל הנהגת משה רבינו ואהר הכה ,שכולו לא היה אלא
רצו השי"ת ,והשגחתו עליה .וה בעטו בזה ,וממילא טענו שאי זה רצו השי"ת,
אלא דעתו של משה בלבד .ולא היה ברור לה עצמ שה מתנגדי להשגחתו
יתב' ,כי הטעו את עצמ ג"כ ,כדרכו של היצר הרע .אבל עכ"פ הדבר ברור שזה היה
השורש של כל הפרשה ,מה שלא היו מרוצי ע השגחתו יתב' .אבל כלפי חו,-
כלומר במעשיה וא $במחשבות ,היו צדיקי ,ולא היו עוברי על דבר הש ח"ו.
רק בעומק ליב היה הקלקול הזה ,עד שה בעצמ לא הרגישו בו .וכ( ה דברי
הגר"א ז"ל ש בעני החילוק שבי בית ראשו לבית שני ,שאמרו ז"ל דהראשוני
נתגלה עוונ ,והאחרוני נסת עוונ .וביאר הגר"א ז"ל שר"ל שדור בית ראשו היו
מקולקלי במעשיה ,עובדי ע"ז ,מגלי עריות ושופכי דמי ,אבל בליב היו בוטחי
בהשי"ת ,ומעלת הביטחו על כול .ובבית שני היה ההיפ( .היו עוסקי כול
בתורה ובמצוות ,ומעשיה היו מתוקני ,אבל עמוק בליב ,ש היו מקולקלי ,כי
לא בטחו בהשי"ת .ובכ( באו לידי שנאת חינ ולשה"ר .וכ היה אצל קורח .שעזבו
את או ב פלת באהלו משו שאשתו גילתה ראשה בפתח האהל .הרי שקדושי
היו ,ולא היו מצרפי לקבוצת מי שאשתו אינה צנועה .ולא היו כופרי בהשי"ת
ח"ו ,ולא היו מורדי בו חלילה ,כי במעשיה היו צדיקי ,וזה כולל האמונה
הבסיסית בהשי"ת ,וכל איסורי מחשבה .אבל מצאו מקו לכפור במשה רבינו
ובהנהגתו שלא היתה בפירוש ע"פ הש ,וכמו שהסברנו לעיל .כי זהו שוב עני של
השגחתו יתב' והבטחו בו  את זה לא קיבלו .ואפשר שזו היתה העצה העמוקה של
אשתו של או ב פלת ,שעליה אמרו חז"ל חכמת נשי בנתה ביתה .דהיינו ,שראתה
שעדי $להיות מקולקל במעשה לשעה ,מ השפה ולחו ,-מאשר להצטר $ע
המקולקלי עמוק בליב.
עכ"פ בודאי נאמרו פרשיות הללו כדי שנלמד מה בכל דור ודור .ולא רק
ללמוד מידות טובות וגנות הקנאה מכא ,אלא ג עצ העני מלמד אותנו יסודות
נאמני לחיינו.
וכבר הסברנו בעזה"י שהמנהיג של הדור הוא שהועמד על ידי השגחה
פרטית .ושאותה השגחה היא במקו הנביא ואורי ותומי ,אלא שהיא עצת הש
ע"י נס נסתר .ושג אז ,בזמ קרח ,לא באו לחלוק על הדברי המפורשי מאת
השי"ת ,אלא על הדברי הנסתרי שבמינויו של משה ,שרק בזה היה לה מקו
לערער.
והנה כי כ ,כש שאז היה לה לכלל ישראל להבי ,שאע"פ שהחולקי
על משה ה גדולי וטובי ,אעפ"כ אי להשגיח בדבריה כלל .וכיו שרואי שבאו
נגד משה רבינו ,ולערער על הנהגתו ,ומזלזלי בו ,חייבי להבי שעל כרח( טעו

אות הגדולי .ויש להתרחק מה ולא לדו בטענותיה כלל .כ הוא בעניננו :אע"פ
שאנו רואי ת"ח גדולי המעוררי על הנהגת גדול הדור ,עלינו לדעת וחייבי אנו
לומר ,שטעו בזה טעות גדולה וחמורה .ואי אנו צריכי לומר עליה שה אנשי
רעי ,ואי אנו צריכי לדעת איפה בדיוק מקו הטעות ,רק שעכ"פ מוכח שיש כא
איזה טעות ,ואסור לנו להצטר $אית ,ולא נשמיע לאזנינו דבריה כלל.
וכמו שאז ,בזמ קרח ,אע"פ שבתמימות קיבלו דברי קרח והמאתיי
וחמישי איש אשר עמו ,אעפ"כ העונש ע"ז היה חמור ביותר ,כי היו חייבי להאמי
בדבר משה  כ הוא בעניננו .א ח"ו נשמע לה בתמימות ונערער על הנהגת גדול
דורנו ,ח"ו התוצאות תהיינה חמורות .ולזה הביא מר הגר"ח מה שכתוב בגאו
שבכל דור ודור יש ניצו -של משה רבינו המאיר בחד בדור .שנדע ונבי שהעני של
קבלת מרותו של גדול הדור הוא חמור כמו אצל משה רבינו ממש .ולכ אמר מר
הגר"ח שליט"א שצרי( להתרחק מה פ תספו בכל אשר לה ח"ו .ואמר על
המשתת $אית :אחד שוגג ואחד מזיד בחילול הש! ושבנפש הדבר הזה .כי העני
חמור ביותר ,כי הוא ממש אותו עני שהיה אז .כי ה אינ מוכני לקבל השגחתו
יתבר( בעני ההנהגה של הדור ,בדיוק כמו אז!
ובעני קרח הקשה המלבי" ,הרי תמיד מצאנו שמשה רבינו עמד בפר-
והתפלל על ישראל א $כשחטאו ,ולמה כא שינה מנהגו ,וביקש שימותו מיתה
משונה? ותיר ,-דשאני הכא שכל התורה עמדה על כ $המאזניי ,שכיו שערערו על
סמכותו של משה רבינו ,הרי ערערו על מסורת התורה .ודאג מרע"ה שמא ישאר צל
של ספק בליבות בני ישראל שאולי ישנה שמ -של אמת בדברי קרח ,וזה יהיה חורב
והרס לכל הדורות.
וכ בעניננו ,כיו שמערערי על סמכותו של גדול הדור ,הרי זה הרס לכל
התורה והפסד של האומה כולה ,כדברי החינו( שהבאתי לעיל.
ושמא היה מקו להמאתיי וחמישי איש לומר :הלא ג אנחנו ת"ח
גדולי הדור ,וג אצלינו יש כבוד התורה .וא כ"כ חשוב כבוד תורתו של מרע"ה,
היה לו להקב"ה לדאוג ג לכבוד התורה שלנו!
אבל זה אינו .ואסביר את זה ע"י מעשה שהיה .פע זלזלו שני ת"ח
בכבוד גאו הדורות ,רבי עקיבא איגר ז"ל ,שאמרו שבנו משפיע עליו להטות את
הדי כאחד מ הצדדי .והקפיד הגרע"א ז"ל על זה .ואכ ,אות שזלזלו בו סבלו
סבל נורא תחת ידי גויי אכזרי ,והבינו בעצמ שמעשיה הנ"ל גרמו לה .וביו
אשמת ,שחזרו בתשובה שלימה ,וא $הדפיסו ספר על עני כבוד חכמי ,באו לפני
הגרע"א ז"ל לבקש את פניו שימחול לה .ואחרי המחילה ,ביקשו לשאול לפניו
שאלה אחת ,ונענה לה הגאו ז"ל .ויענו ויאמרו כדברי האלה :הלא ברור לנו שכל
הסבל שסבלנו היה א( על בזיו כבוד התורה של כבודו .אבל ,הרי ג אנחנו ת"ח,
וג אצלינו יש כבוד התורה ,ובההשפלה הנוראה שהושפלנו ג"כ יש משו בזיו
כבוד התורה .א"כ מה הועיל הקב"ה בתקנתו?
ואז ק הגרע"א ז"ל ,העניו מכל אד ,מלא קומתו ,ויע ויאמר לה:
כבוד התורה בדור הזה – זה אני!
ופירוש דבר זה הוא ,שהגרע"א ז"ל היה גדול הדור .וא מכבדי את
כבוד תורתו של גדול הדור ,אזי יש כבוד התורה בדור .וא $א יש איזה זלזול בכבוד
תורת של ת"ח אחרי ,כל זמ שהכבוד במקומו מונח אצל גדול הדור ,אזי כבוד
התורה בכל הדור ג"כ במקומו מונח .אבל א ח"ו מזלזלי בכבודו של גדול הדור,
אפי' א מכבדי ת"ח אחרי ,כבר אי שו משמעות לכבוד הזה שנותני לשאר
ת"ח .כיו שבטל כבוד התורה אצל גדול הדור ,בטל כבוד התורה בכל הדור!
וכ הוא בעניננו ,מי שמזלזל בכבודו של גדול הדור משו כבוד תורתו
של ת"ח אחר בדור ,אי זה כבוד התורה כלל .ולדעתי ,ג ע"ז הביא מר הגר"ח
שליטא את המש( דברי הגאו ש ,שכל חידושי תורה שמתחדשי בעול הוא דר(
אותו חד בדרא שבו מאיר הניצו -של משה רבינו .כלומר ,שכל הת"ח שבדור ,כבוד
במקומו מונח ,אי כבוד תורת שווה כלו נגד כבודו של אותו חד בדרא .כי א

בטל כבוד התורה אצלו ח"ו ,ממילא כל התורה שלה נמי בטלה!
ונחזור לעניננו.
כאמור לעיל ,עדת קרח היתה מורכבת מאנשי שוני ע אנטרסי
שוני .כי דת ואביר שנאו את משה ,וקרח רצה את הנשיאות ,והמאתיי
וחמישי איש רצו את הכהונה .ואז הלכו מאהל לאהל לשכנע את שאר הע .וקרח
אז המציא טענות חדשות של חוסר יושר ועינוי אלמנות ,ובכח פיו המפיק מרגליות,
הצליח הצלחה כבירה להקהיל את כל העדה על משה ואהר .ונמצא ,ששאר הע
היו ע קרח מסיבות שלה .אבל אלו שנשארו נאמני למשה עשו כ מסיבה אחת
ויחידה :כי הרי הוא משה רבינו אשר נשלח ע"י השי"ת!
וכ הוא ממש בעניננו .א תשאל את ההולכי ע אנשי "ע ,"-למה ה
עושי כ ,תמצא מגוו רחב של תשובות .אחד יאמר משו שהוא תלמיד של הגדול
שאית ,והשני  משו שאביו תלמידו ,והשלישי – משו שהוא קנאי ,והרביעי –
משו שאותו גדול ממשי( דרכו של הרב ש( ,והחמישי – משו שהוא שיי(
למחלוקת אחרת ,ומחמת זה הוא לא מסתדר ע מר הגר"ח שליט”א ,וממילא
חיפש לו רב אחר ,והששי – משו שהוא שונא את מר הגראי"ל) ,והשביעי – משו
שהוא ערבי .(...ונוס $לכל אלו ,יש הרבה שנתוספו לאחרונה ,כי נשרפו בהבל פיה
שיש בו חטא ,כאשר סובבו סובבו בעיר בעלי הלשו ,ועשו חוגי בית וטלפוני
ושליחי מיוחדי ,הלכו מבית לבית לשכנע את הע ולהניע את ליב מאחורי מרנ
ורבנ .וסיפרו סיפורי מחרידי ודרשו דרשות של דופי ,ומפיה ומפי כתב עשו
חיל ,ממש כקרח בשעתו!
משא"כ שלומי אמוני ישראל שנשארו נאמני למר הגראי"ל שליט"א ,ל(
תשאל אות למה ה "בחרו" בו! יגידו ל( שמעול לא "בחרו" בו .אי ה מחליטי
דבר זה ע"פ חשבונות ושיקולי שלה ,ואי לה אלא סיבה אחת ויחידה :כי הרי
הוא גדול הדור! ותו לא מידי .אי לה שו אינטרס בכ( ולא מרוויחי כלו מזה.
ה שומעי בקולו בדיוק מאותה סיבה ששמעו בקולו של הגרי"ש ,והרב ש(,
והסטייפלר והחזו"א זצ"ל! )וזה דומה ממש למשל שאמר הח"ח ז"ל על עני האמונה:
ששואלי לילד קט ,ההול( יד ביד ע אביו“ ,מי זה האבא של(?” והוא מצביע על
אביו ומשיב "הנה ,זה האבא שלי ".ושוב שואלי אותו "ואי( אתה יודע שזה האבא
של(?” והוא בקושי מבי את השאלה ,ושוב מצביע על אביו ואומר בפשיטות "כי זה
האבא שלי!” ואמר מר הח"ח ז"ל ,כי כ( צריכה להיות האמונה הפשוטה של כל
יהודי .ואני מוסי ,$שכ( ג צריכה להיות האמונה הפשוטה במנהיג הדור!(
ועוד ,משה רבינו היה כבד פה וכבד לשו .וכתב המש( חכמה ,שהסיבה
לכ( הוא ,כדי שלא יחשבו לרגע שהע קיבלו דבריו מפני שהיה נוא בחסד או מפני
אישיותו הכובשת ,וכל כיו"ב .שיהיה ברור לכל שלא היתה סיבה חיצונית להבחרו
ולקבלת דבריו .משא"כ קרח ,שכל כחו היה לשונו הזהב ,וג היה עשיר גדול ומוצלח
מאד ומסתמא אישיותו ג היתה מקסימה .ומכח כל הסיבות האלו בנה את
הפמלייא שלו.
וכ הוא בעניננו .כידוע לכל ,מר הגראי"ל איננו איש דברי כלל ,ואינו
בעל אישיות מקסימה ,ואינו מדבר גדולות ונפלאות כלל ,ומעול לא ניסה להשפיע
על מא דהו ,ולא עשה מאומה כי הושיבו אותו בראש .ונוס $לכ( ,מש( שני ניסו
להשפיל אותו בכל מיני דרכי ,מארי פלגותא .ואי שו הסבר להעובדא שהוא נהיה
למנהיג הדור ,אלא אותה השגחה שהעמידה לנו את רבי וחכמי הדורות .משא"כ
אנשי ה"ע ,"-בעלי הלשו .כל כח והצלחת הוא ברוח פיה ,כי ח -שחוט
לשונו .שתו בשמי פיה )כאילו כוונת לש שמי( ,ולשונ תיהל( באר-
)שבאמת כוונת אינו אלא לטובת עצמ( .וה עושי כל מיני טצדיקי כדי ללכוד
את הציבור.
הנה לפנינו תמונה ברורה של מצבינו ,שהוא ממש כמו מחלוקתו של
קרח בשעתו ,מדויק להפליא!

על כל פני זכינו ללמוד מפרשת קרח כמה הילכתא גבירתא:
א( שבשעת המחלוקת ,שהשעה משחקת לרשעי ,יתכ שא $צדיקי
ות"ח יטעו ויפלו ברשת )וכ דרשו חז"ל ,פ"ק דמגילה ד $ו ע”ב ,על הפס' בבלע
רשע צדיק ממנו ,עיי"ש ודו"ק היטב!(.
ב( שאע"פ שבדר( כלל נקטינ שאי לקטני יותר לקבוע במחלוקת בי
הגדולי מה ,ואלו ואלו דברי אלוקי חיי ,הני מילי כשלא באו לעקור הנהגת
גדול הדור .אבל ,כשאכ באו נגד סמכותו של גדול הדור והנהגתו ,ג החלש יאמר
גיבור אני ,ומותר לו וא $חייב להתייצב לימי המשה רבינו של הדור .ואסור להטות
אוז לדברי הצד השני כלל ,א $שג ה ת"ח גדולי .ונדע שעכ"פ טעו טעות גמורה,
א $שלא נוכל לברר איפה בדיוק מקו טעות) .והנה ,לא אמרתי שאסור לת"ח
להביע דעה אחרת ממנהיג הדור .ולא למדנו מפרשת קרח אלא על האומרי שאי
לשמוע לגדול הדור ,ומערערי על סמכותו ,ומזלזלי בו .על כגו אלו למדנו שאסור
לשמוע לה כלל ,א $א ת"ח וצדיקי ה ,ושנדע שבודאי טועי ה .אבל מותר
לת"ח להביע דעה אחרת ,כמו שכתבנו לעיל .וג אצל משרע"ה לא היה אסור להביע
דעה נוגדת אלא א זה נוגד לנבואתו ,אבל בעני מה שאמר מכח חכמתו היה מותר
להעיר ,כמו שעשה אהר ביו השמיני ,וכדרכה של תורה .והיו ,בעו"ה ,אי איתנו
נביא .אבל מי שדואג להניע את לב הע מלשמוע בקול מנהיג הדור ,ומשכנע אות
ומורה לה לפרוש מהנהגתו ,א $א משכנע אות לשמוע בקול ת"ח אחר ,הרי הוא
חותר חתירה מתחת להנהגת גדול הדור ,ועליו נאמרו הדברי הללו .ואני מבקש
מהקורא הנעי שלא יטעה בזה ,ובי יבי את אשר לפניו ,ולא יסל $את כוונתי(.
ג( שא לא נעשה כ ח"ו ,א נית מדר( כ $רגל באזנינו ובליבנו לדברי
המזלזלי בגדול הדור ,העונש על כ( חמור ביותר ,רח"ל .ואי מקו לטענת "לא
ידעתי" ,ו"חששתי לכבוד הגדול השני".

מאמר ג'
הנה ,מר הגר"ח שליט"א מקיי בנפשו "נאמ רוח יכסה דבר" ,אבל אני
רואה חובה לנפשי ,במקו זה ,להיות "הול( רכיל מגלה סוד" .כי ,נלענ"ד ,שבמה
שהזכיר דברי הגאו ז"ל בעני הניצו -של מרע"ה שבכל דור ודור ,היתה לו עוד כוונה
נסתרת .כי עיינתי בדברי הגאו ז"ל ש ,שה באב שלמה פרק י"א בהגהה אות ה',
ומצאתי ש דברי נפלאי מאד הנוגעי ממש לעניננו.
ואלו ה:
איתא ש ,דחמשה מיני ערב רב יש בכלל ישראל ,וראשי תיבות שלה
ה :נג"ע ר"ע .דהיינו נ'פילי .ג'יבורי .ע'מלקי .ר'פאי .ע'נקי .ולא נביא כא
דבריו לגבי כול ,אלא השני הנוגעי לעניננו .וה עמלקי ורפאי .שכתב ש
שעמלקי ה ראשי ישראל בגלות ,כלי חמס הגוזלי עניי ישראל ,ועליה נאמר
"היו צריה לראש" .ורפאי ה המזלזלי בת"ח.
ובפני ש )אות ח'( ,כתב חלוקה קצת שונה .וש כתב דבעלי מחלוקת
ולשה"ר ה אחד מה' מיני הערב רב ,וה הגרועי מכול .ונראה ברור ,שה אות
המזלזלי בפיה בת"ח.
עוד כתב ש )בפני ,אות ו'( ,שהערב רב בכלל ישראל ה נגד ביטול
תורה ופריקת עול מלכות שמי.
עוד כתוב ש )בהגהה הנ"ל אות ה'( ,שנגד כל סוגי הרע בישראל יש ד'
מיני נגעי :א( שאת ,ב( בהרת ,ג( ספחת ,ד( מה שנאמר – והיה בעור בשרו לנגע
צרעת .השאת והבהרת ה נגד עשיו וישמעאל .הספחת הוא נגד הערב רב שנדבקי
לישראל ,כמו שאמרו ז"ל :קשי גרי לישראל כספחת .ומה שנאמר – והיה בעור

בשרו לנגע צרעת ,הוא נגד ישראל עצמ שנדבקו בערב רב והיו כמוה )כלומר,
דע"י כ  היה לנגע צרעת בעור בשרו  של עצמו ,דהיינו ישראל עצמ!(.
וכנגד ד' מיני צרעת ,ישנ ד' ראשי עבירות :א( גילוי עריות )נגד
ישמעאל( ,ב( שפיכות דמי )נגד עשיו( ,ג( עבודה זרה )נגד הערב רב מבחו -שעשו
ד( שנאת חינ נגד כול )נגד ישראל עצמ שנדבקו בערב רב והיו
את העגל(,
כמוה .כמו שנא' והיה בעור בשרו – של עצמו  לנגע צרעת .(.וה )האחרוני
האלו( נגד החזיר הפושט את טלפיו וכו' ,וג נגד כת ליצני.
עוד כתוב ש )בפני אות ח'( ,שבעלי מחלוקת ה גרועי מכל ,וכל
מחלוקת שלא לש שמי הוא מהערב רב.
עוד כתוב ש )בפני ,אות ז'( ,שחכמי הדורות הוצרכו לתק תקנות
וסייגי חדשי כדי לגדור הפרצה שפרצו הערב רב ,שה מתגברי והולכי.
ועוד כתוב ש )בהגהה הנ”ל( ,שבערב רב יש שני מיני :אחד נקרא
ערב–רב ,והשני נקרא ערב–זעירא .והערב–רב ה ראשי הע בגלות ,ולכ ה
נקראי ערב–רב ,מלשו רב החובל .וכתב ש הגר"ש מאלצא ז"ל ,שנראה לו,
שאות הערב רב שאי לה ממשלה ,ה הנקראי ערבזעיר.
ולי העני נראה להוסי ,$ע"פ מה שהבאתי לעיל שהערב רב ה נגד פורקי
עול מלכות שמי ,די"ל ,דהערב–רב והערב–זעירא ה נגד שני מיני הערב רב
שהוזכרו לעיל .שה :א( הנדבקי לישראל מבחו ,-שה כספחת ,ב( ה הישראל
שנדבקי בערב רב ונהיי כמוה .דהיינו ,שהערב–רב ה אות הנדבקי לישראל
מבחו .-והערב–זעירא ה אות הישראל שנדבקו בערב רב והיו כמוה ,שה הנגע
בעור בשרו של עצמו .ושניה פורקי עול מלכות שמי ,אלא באופני שוני.
דהערב–רב ה עובדי ע"ז כפשוטו ,וה עשו את העגל ואמרו “אלה אלהי( ישראל”.
וה פורקי עול מלכות שמי לגמרי ,היינו מלכות השי”ת עצמו .והערב–זעירא ,ה
אלו שמתו( ישראל ממש ,בעלי מחלוקת ,ולשה"ר ,המזלזלי בת"ח .וה פורקי עול
מלכות שמי זעירא ,שפורקי עולו של משה רבינו ,ושל הגדולי שבכל דור ודור.
וכמו שקרח ועדתו ,שה ה הבעלי מחלוקת מתו( ישראל עצמ ,פרקו עולו של
משה רבינו ,כ הוא בכל דור ודור .וה כנגד שנאת חינ ולשה"ר שעליה אמרו ז"ל
שה ככופרי בעיקר ,ומורא רב( כמורא שמי .שבעלי הלשו ה ג"כ ככופרי
בעיקר ,ופורקי עומ"ש ,אבל בצורה "זעירא" .וה לא ידברו נגד השי"ת  ח"ו!
אדרבא  כי כל העדה כול קדושי! וה בורחי מאשה המגלה את ראשה,
ופושטי טלפיה כחזיר לומר "כשר אני" .אבל בפני ,בעומק ליב ,ה מקולקלי
וחסרי ,כי אינ בוטחי בהשי"ת ,ואינ מקבלי השגחתו .וה ה שהחריבו את
הבית השני ,כמו שהבאתי לעיל בש הגאו ז"ל.
ונראה עוד בעזה"י ,דכנגד אלו שני מיני הערב רב ,תקנו לנו שתי ברכות
בשמו"ע .נגד הערב–רב תיקנו "השיבה שופטינו" ,שמבקשי שיסלק השי"ת את
השופטי  שה המנהיגי הרעי שבגלות ,גוזלי עניי ישראל  מעלינו .וישיב לנו
את שופטינו ,המיוחסי לדוד המע"ה ,כבראשונה .וברכה זו תיקנו אנשי כנסת
הגדולה ,ע שאר י"ח ברכות .ונגד הערב–זעירא תקנו "ולמלשיני אל תהי תקוה",
שמתפללי שלא תהיה לה שו תקוה ,כש שמשה רבינו התפלל על עדת קרח
שימותו מיתה משונה .ובמגילה )ד $י"ז( אמרו על השיבה שופטינו ,שהוא די
ברשעי ,עיי"ש .וש אמרו :כיו שנעשה די מ הרשעי ,כלו הפושעי וכולל
הזדי עמה ,שזה קאי על ברכת "ולמלשיני" .ופרש"י וז"ל :שאינ מאמיני בדת
משה שהיתה מ השמי עכ"ל .והיינו הערב–זעירא ,המזלזלי בת"ח ,ופורקי עול
מלכותו של משה רבינו מעליה .וברכה זו תיק שמואל הקט ,לאחר הרבה שני,
בהתגבר הערבזעירא) .וראה ג ראה ,לפי זה ,אי( חז"ל הקדושי התיחסו לשני
מיני הערב רב האלו .שלעני הערברב ,השופטי הרעי ,שה הערב רב שמבחו,-
לא תיקנו לנו להתפלל ולבקש רעת ,שיעקרו ושלא תהיה לה תקוה .רק שישיב
השי"ת לנו שופטינו הטובי ,וממילא יסתלקו ה .אבל לעני הערבזעירא ,בעלי
הלשו שה נגע בעור בשרנו ,תיקנו לנו להתפלל עליה במיוחד ,שיאבדו ויכרתו

ויעקרו וישברו וכו' .כי ה הגרועי מכל ,כדברי הגר"א ז"ל .וה בעור בשרנו,
וצריכי להקיא אות מתו( הקהל!(
ונראה עוד בעזה”י ,שהרי ידוע שאי כחו של יעקב אלא בפיו .וכח זה
היינו תורה ותפילה .וכחו של עשיו הוא בידיו ובחרבו .ולכ ,כשבא בלע עלינו בכח
פיו ,והחלי $כח בכחינו ,הרגנו אותו בחרב ,מידה כנגד מידה .והנה ,הערבזעירא,
בעלי לשה”ר ומחלוקת ,המזלזלי בת”ח בכח פיה ,ה אינ משתמשי בכחו של
עשיו ,אלא בכחו המיוחד של יעקב .וזהו "והיה בעור בשרו"  של עצמו של יעקב 
"לנגע צרעת” ,רח"ל ,ממש כדברי הגר”א ז”ל!
וכתוב ש עוד )באב שלמה ,בהגהה הנ"ל( ,שהערב רב גרמו למשה
לעשות שני דברי :א' – שבירת הלוחות ,וב'  הטעות של הכאת הסלע .ושני
הדברי האלו ה הסיבה לכל הגלויות והחורבנות שעברו עלינו עד היו ,עיי”ש.
והנה ,שבירת הלוחות היתה מחמת מעשה העגל שעשו הערב–רב ,שה הגרי
שקיבל משרע"ה ביציאת מצרי .אבל בהכאת הסלע לא מצאנו שו זכר לאותו ערב
רב .אלא ,היא היתה ע"י ישראל עצמ ,שאמרו לו" :מה ל( מאיזה סלע תוציא את
המי” .ואמר משרע"ה "שמעו נא המורי" ,ופרש"י – המורי את מוריה! והיינו
הערב–זעירא ,המזלזי בהנהגת משרע"ה ,ופורקי עולו מעליה!
וש ,באמצע דברי אלו על הערב רב ,הביא מש"כ הגאו שיש ניצו -של
מרע"ה בכל דור ודור ,ושהוא שורה על חד בדרא ,ומאיר דרכו לכל הת"ח שבדור.
וש כתב עוד ,שאורו )של מרע"ה( מצטער ע הת"ח שה מבוזי בגלותא בתראה,
ונרדפי מ הערב רב ,וכמ"ש )סוטה מ"ט ע"ב( וחכמת סופרי תסרח ויראי חטא
ימאסו וסר מרע משתולל ע"כ.
ונמצינו למדי ,שהערבזעירא ,שה בעלי מחלוקת ולה"ר ,המגדילי
עוונות עד לשמי ,ה ה המזלזי בת"ח ומצערי את אורו של משה רבינו
ששורה על אותו חד בדרא .וכבר אי צור( לפרש אי( שכל זה מתרחש לנגד עינינו!
)ושוב אני מבהיר ,שכוונתי לאות "נערי פוחזי" ,בעלי הלשו המחודד ,שה
בעלי מחלוקת שלא לש"ש .אבל מי שמצטר $אית  עליו נאמר :אוי לרשע ,אוי
לשכנו(.
ונלענ"ד ,שמה שמקובלנו מפי רבותינו גדולי הדורות שאנו עכשיו בגלות
הערב רב ,ושהרשעי השולטי פה בא"י ה ה הערב רב ,דהכוונה להערברב
שמבחו .-שה המנהיגי הרעי שבגלות ,וה שעשו את העגל ופורקי עול מלכות
שמי מעליה לגמרי ,וגוזלי את עניי ישראל .אבל אי זה כל הערב רב שאנחנו
נמצאי בגלות .דיש ג ערבזעירא ,שה בעלי לשה"ר ומחלוקת ,המזלזלי בת"ח,
ואי לה ממשלה .וה בתו( שלומי אמוני ישראל ,ומשתלטי על הציבור מכח
הלשו שבפיה ומפי כתב ,ומנסי להטעות את הציבור ולהטות לפי רצונ
האישי ,לפרוק עולו של ה"משה רבינו" של הדור מעליה .ואנחנו בגלות ג אצל.
וה הגרועי מכל ,כמו שכתב הגר"א ז"ל.
ועכשיו נראה גודל תרמית:
שהרי ה מתיימרי לומר שה דואגי לעתידו של ישראל ,לשמור על
פ( שמ הטהור מ הערברב שמבחו ,-ראשי הממשלה הגוזרי גזירות על עניי
ישראל .ועושי הפגנות ורעש גדול להצילנו מ ההשפעה של פורקי עול מלכותו
יתבר( .ולש כ( ,ה "מוכרחי" לזלזל בת"ח גדול הדור ,כדי שלא "נטעה" ללכת
אחריו ,שמא נטמע בי הערברב .ולכ ,רוצי שג אנחנו נשמע ללשה"ר שלה .וג
אנחנו נזלזל בת"ח גדול הדור ,ונמיר אותו באחר! אבל האמת היא ,שה בעצמ
הערב רב הגרוע יותר מממשלת הזדו שבארצינו ,שה הערבזעירא ,וה מאריכי
את הגלות בלשונ ובזלזולי שלה ,כי" ,והיה בעור בשרו" – של עצמו – "לנגע
צרעת”!
עוד כתוב ש )בפני ,אות ח'( ,שכל מחלוקת שלא לש שמי הוא
מהערב רב הגרוע מכל ,בעלי מחלוקת ,שה קופצי בראש ליטול עטרה ,כמו
שכתוב" :ונעשה לנו ש וכו'”.

הנה מקרא זה נאמר אצל דור הפלגה .וש כתוב שעשו את המגדל כדי
לעשות לה ש "פ נפו -על פני כל האר ."-והיינו ממש מה שעושי ה היו
בזמנינו .כי ה ,בעלי המחלוקת ,עושי מקיימי ומחזקי את המחלוקת הזאת,
למע לא יתפזרו ע"י אותו רוח הקודש המנחה את הציבור לשמוע בקול מר
הגראי"ל שטיינמ שליט”א .כמו שהסברתי בעזהשי"ת לעיל .אחרת ,היו עושי כמו
שעשו גאוני בריסק ,וכל שאר הגדולי שנחלקו ע מנהיג הדור בשעת .שהציבור
לא הלכו אית ,וה נשארו כציבור קט שלה ,תלמידי אותו ת"ח .וקיבלו ה את
רצו השי"ת באהבה ,כי כל כוונת היתה לש שמי .אבל מארי פלגותא דנ לא
ניחא להו להיות מבחו -לציבור הכללי ,לא ניחא להו להשאר מתי מעט ולא בעלי
השפעה רחבה .ומשו כ( ה עשו את המחלוקת שלה ,כדי לחזק מעמד בתו(
הציבור הכללי ,ממש לעשות לה ש פ יפוצו על פני כל האר!-
הנה ,ב"ה ,נתבאר כוונת מר הגר"ח שליט"א .שמה שאמר שה מזלזלי
בגדול הדור ,ושה רוצי לעקור את ההנהגה מגדולי ישראל ,ושאי זה מערכה
שמתנהלת ע"י גדולי ישראל ,ומה שהזכיר כמה פעמי פרשת קרח ,ודברי הגר"א
באב שלמה ,שהכל נאמר בדקדוק גדול ובדיוק נפלא .ויסכר פי דוברי כזב.

מאמר ד'
ועוד רגע אדבר ,בעזה"י.
הנה ,מקובל אצל רוב הציבור לחשוב שחילוקי הדעות שבי אותו גדול
לבי מר הגראי"ל ה נובעי מהעובדא שמר הגראי"ל הוא מ הקנאי פחות ,או
שחסר לו במידת הקנאות.
ולדעתי ג זה הוא פרי יצירת של בעלי הלשו ,היודעי לסל $את
התמונה ולהעמיד תמונה מעוותת לפני הציבור ,למע השיג מטרת.
נראה שאי דרכו של מר הגראי"ל מבוסס על חוסר קנאות ,אלא על
יתרו בפקחות.
טעות נשתרשה בלב הציבור בחושב כי הקנאות פירושה הפגנות,
צעקות ,שריפת מכילי אשפה ,השכבת גופו לפני טרקטורי ,ומלחמות ביד רמה נגד
הרשעי .ומי שאינו בעד מעשי כאלו ,מי שאינו לוח ברעש נגד הרשעי ,מי
שאינו צועק בקול ובמילי בוטות עליה ,אינו הול( בדר( רבותינו ,ואינו שונא את
הרע במידה הראויה.
ואני לא באתי לגנות ולזלזל במלחמה נגד הרשעי ,ובודאי לכל זמ ועת
תחת השמי .אבל צריכי לדעת שיש צד שלילי בזה .ובאמת ראינו פע אחר פע
שההתעוררות למעשי כאלו מביאה את הרבה מ הציבור לפעול מתו( מידות רעות
ומושחתות .וכול נעשי בי לילה למקנאי קנאת הש ברשעי ,אבל הכל מ
השפה ולחו .-מעשיה מקולקלי מנקודת הכוונה ועד להפעולה עצמה אשר
מתגלי לעי כל .וכבר כתב החסיד יעב -ז"ל בפירושו לאבות )פ"א מ"ג( שכאשר
ישראל עוסקי בתורה ובמצות לשמה ,מתקיי בה מקרא שכתוב "רק ע חכ
ונבו הגוי הגדול הזה" .אבל כשעוסקי שלא לשמה ,יהיה לה לעוה"ב ,אבל בעול
הזה יחשבו שוטי ,כי לא יזהיר עליה זכות התורה התמימה!
וכתיב עוד :לא בחיל ולא בכח כי א ברוחי אמר הש .וכ אצל אליהו
נאמר :לא באש הש ,ולא ברעש הש ,אלא בקול דממה דקה .ועיי"ש במלבי
שכוונת השי"ת בזה היתה ללמד את אליהו שלא יל( בכח ע הרשעי ,ולא באש,
רק בקול דממה דקה עיי"ש עוד .ואע"פ שנאלצנו לנהוג במידות אלו של חיל וכח,
של אש ורעש ,וכ( הורו לנו רבותינו לפעמי ,אי זה אומר שכ( דרכינו מכא ועד
עול.
וכתב הגר"א ז"ל )מובא באב שלמה ,פרק י"א אות ט'( :בכל דור ודור
שולט מידה אחרת )ממידותיו יתבר( שמנהיג בה עולמו( שמזה משתני הטבעי.

וכל מעשה הדור והנהגותיה ופרנסיה ,הכל הוא לפי עני המידה ההיא וכו' עכ"ל.
וידועי דברי השיטה מקובצת )ב"ק ד $נ ע"א( שדרכו של הקב"ה
להסכי לסברת הצדיקי שבדור .וש כתוב ,שכל זמ שר"ח ב דוסא היה קיי,
הקב"ה הנהיג את העול לפי סברתו .ולאחר פטירתו ,הקב"ה הנהיג עולמו לפי
סברא אחרת.
וג במלבי הנ"ל ,בפרשת אליהו ,מבואר אותו יסוד ,עיי"ש.
והנה נחזור לדברי הגר"א ז"ל בעני מי מריבה ,שכתב דהערב רב גרמו
למשה לטעות בהכאת הסלע .והראנו לדעת בעזה"י ,שכוונתו לערבזעירא ,שה
בעלי המחלוקת מתו( בנ"י ,המזלזלי בת"ח ,שאינ מקבלי מרותו של משה רבינו.
וה היו מורי את מוריה ככתוב  “שמעו נא המורי" ,ופירש"י ז"ל שאמרו לו מה
לכ מאיזה סלע תוציאו לנו מי .לכ( אמר לה "המורי" – סרבני ,לשו יוני 
שוטי המורי את מוריה עיי"ש .שלא סמכו על דעתו של מרע"ה ,וחשבו שהמה
יודעי יותר טוב ממנו .והיינו הערבזעירא ,המזלזלי בת"ח ,ובפרט במשה רבינו,
סרבני שה פורקי עולו של משה רבינו ,ומורי את מוריה אי( להביא את
הישועה.
הבה נתבונ בפרשה קטנה זו ,ובעזה"י נראה נפלאות מתורתנו הקדושה.
הנה פעמיי נצטוה משה רבינו להוציא מי מ הסלע .הראשונה ,מיד
אחר יציאת מצרי ,לפני מת תורה .וזו השנייה ,בסו $הארבעי שנה ,כשנסתלקה
הבאר בעקבות מיתת מרי הנביאה .אלא דבפע הראשונה נצטוה להכות את הסלע
ע המטה ,ובפע הזו נצטוה לדבר אל הסלע להוציא מימיו.
וביאר הנצי"ב ז"ל החילוק שביניה .שבינתיי היה שינוי גדול בהנהגת
השי"ת את ישראל ,בי שני המעשי האלו .דביציאת מצרי ,ובמש( כמעט כל
שהות במדבר ,היתה הנהגת הש אית בניסי גלויי למעלה מ הטבע" ,מולי(
לימי משה זרוע תפארתו” .וזה היה עני המטה אשר בה עשו את האותות .והעני
היה ללמד את בני ישראל ולהשריש בליב שהש הוא האלוקי ,אי עוד מלבדו.
עיי ברבינו בחיי ריש פרשת בשלח .אבל בסו $הארבעי שנה ,הכי הקב"ה את עמו
לכניסת לא"י .וש  עול כמנהגו יתנהג ,ולא תהיה השגחתו עליה בניסי
גלויי כ"כ ,אלא מתו( הטבע של העוה"ז ,כי כ( רצונו יתבר( .ולכ ,כבר לפני כ,
המטה לא היתה בידו של משה ,אלא היתה מונחת ליד ארו האלוקי אשר בקודש
הקדשי .ועכשיו ,כשנסתלק הבאר ,היה הרצו לפניו יתבר( ללמד את עמו ישראל
אי( לבטוח עליו ולהביא את הישועה מתו( הטבע ,ע"י כח התורה והתפילה ,ובלי
ניסי גלויי של הכאת הסלע .ושא נשי בטחוננו בו יתבר( באמת ובתמי,
ונתחזק בתורה ובתפילה ,תבוא הישועה מבלי להזדקק לכח וחיל של הכאת הסלע.
כי הטבע אינו אלא רצו השי"ת היותר תמידי ,ומוכ להתקפל לפני עושי רצונו.
ואילו היה משה רעיא מהימנא מצליח ללמד אותנו את היסוד הזה ,דהיינו לבטוח
עליו יתב' בתו( הטבע עצמו ,ושאינו אלא רצונו יתבר( ,היה הוא נכנס איתנו לאר,-
וכבר לא היו שו חורב וגלויות ,כ"כ האוה"ח ועוד ז"ל.
אבל אלו הערבזעירא ,שוטי המורי את מוריה ,לא נתנו לו .ויתכ,
שה לא הבינו דרכי השי"ת ,ה לא ידעו משינוי ההנהגה שהתרחש בשמי ,וה
לא הבינו את עני השעה ,ולכ דימו את המצב לאותו שהיה לפני כמעט מ' שנה.
וה צעקו עליו שיביא לה מי בכח ובחיל כאשר הורגלו זה מ' שנה ,ולא ב"רוחי",
שהוא התורה והתפילה בלי שינוי הטבע .וממילא ,לפי דעת ,אי נפק"מ באיזה סלע
יכה .ולא ידעו כי בנפש הדבר הזה .והמרו את רוחו של משה רבינו ,עד שהכה את
הסלע ולא פייסו .ומחמת חכמי אלה בעיניה ,לא למדו כלל ישראל אי( לשי
בטחונ בהשי"ת כראוי ובלבב של ,בתו( הטבע .ומחמת זה ,במש( הדורות ,באו
לידי שנאת חינ ולשה"ר מחוסר בטחו בהשי"ת ,כמו שהבאתי לעיל בש הגר"א
ז"ל ,והחריבו את הבית והגלו אותנו לבי האומות עד עצ היו הזה.
ולעיל רמזתי לעני אי( שקורותינו במדבר היו מקבילות לתקופת בית
שני וגלותו ,ועכשיו אפרש יותר קצת ,בעזהשי"ת:

ספר במדבר מתחיל ע הסדר של ישראל חוני סביב למשכ העדות,
כמלאכי השרת .אבל התחילה התדרדרות במתאונני ,ואח"כ האספסו $התאוו
תאוה ,ותדבר מרי ואהר במשה ,וסמו( לו מעשה המרגלי שגר לגזירת הטלטול
במדבר מ' שנה שהיה השורש לגלותנו זו ,כמו שהביא הח"ח ז"ל בריש ספרו.
וכתב רבינו בחיי בעני המתאונני ,שהעני היה שלא הלכו שמחי
במדבר ,אלא כמוכרחי ודואגי .והיינו ,שלא קיבלו עליה השגחתו יתב' בשמחה
וברצו ,אלא היו בועטי בליב .וכתב ש רבינו בחיי שלשו כמתאונני ,בכ"$
הדמיו ,מורה שלא אמרו כ בפירוש ,ולכ( אמר וישמע הש – ולא משה.
ובאספסו $כתב שהיו קצי במתנה החשובה )של המ( ,וכל עיקר כוונת לא היתה
אלא להטיל דופי במ ולהוציא עליו דבה .ומזה נסמכה פרשה זו לפרשת ותדבר
מרי ,וכ נסמכה פרשת המרגלי לדיבורה של מרי .כי כול היו מוציאי דבה.
וחזינ ,שכל ההתדרדרות התחילה ממה שלא קיבלו השגחת הש עליה בלב של,
שהוא היסוד של בטחו בהשי"ת .וכ מה שהטילו דופי על המ הוא אותו עני ממש.
וזה מה שהביא לידי הוצאת דיבת האר -והגזירה הנוראה .והוא כמו שהבאתי לעיל
בש הגר"א ,שעוו בית שני היה חסרו בבטחו בהש ,ושזה המביא לידי שנאת
חינ ולשה"ר .וכ כתוב בתוכחה – תחת אשר לא עבדת את הש אלוקי( בשמחה
ובטוב לבב וגו' .וכתב הרמב" ז"ל ,שתוכחה זו קאי על בית שני .ונראה פשוט שכל
הטלטול במדבר היה כדי לתק דבר זה ,שילמדו לקבל הנהגתו יתבר( עליה בשמחה
ובלב של.
והנה ,בסו $המ' שנה ,טר כניסת לאר ,-היה העני של מי מריבה .שבו
רצה השי"ת ללמדנו אי( שכל הטבע אינו אלא רצונו יתב' ,ושנסמו( עליו ונקבל
הנהגתו עלינו ,ולא נכריח את הטבע להיות כרצוננו ע"י ניסי ונפלאות .אלא נשמח
ברצו הש היותר תמידי ,ונראה שג ככה הוא יתב' מג לנו ויושיענו מכל רע ונצח
ישראל לא ישקר .אבל נכשלו בזה ,כמו שהבאנו לעיל ,ובעיקר משו שלא סמכו על
הוראת משה רבינו .וכ אח"כ בעני נחש הנחושת שדיברו באלוקי ובמשה ואמרו
אי לח ואי מי וכו' ,כתב רבינו בחיי שבעטו בהשגחת הש עליה ,שרצו להיות
ככל העמי שאי פרנסת תלויה במעשיה ,עיי"ש .הרי ששוב נכשלו בעני זה של
קבלת הנהגת השי"ת אות בשמחה ובלבב של .ומזה נראה שא $אחר כל הטלטול
במדבר מ' שנה ,וכבר תמו כל הדור של מוציאי דיבת האר ,-עדיי לא הצליחו לתק
עני זה לגמרי ,ולא בטחו בו בלבב של.
ועכשיו ,א $אנחנו באותו מצב .שכבר עברו עלינו כמעט אלפיי שנה של
פיזור בארצות ,טלטולי וגליות .הלכנו מגוי אל גוי ומממלכה אל ממלכה אחרת כדי
להת חטאת דור בית שני שהיא שנאת חינ/לשה"ר ,אשר שורש בחוסר בטחו
בהשי"ת ,כדברי הגר”א הנ”ל .בא מר החפ -חיי זצ"ל ללמדנו להמנע מדיבורי
אסורי ומחלוקת ,ואעפ"כ ,עדיי השט מרקד בינינו ,ולא תיקנו את העני לגמרי.
ולא למדנו לשי בטחוננו בו יתב' לגמרי .וא $אנו ,דור אחרו ,הגענו לתקופה של
ההכנה לכניסה לאר -ולגאולה שלימה ,ושוב אנו עומדי לפני אותו נסיו של קבלת
הנהגת המשה רבינו של הדור ,והבטחו בו יתבר( בלבב של.
והנה ,המתבונ בדרכיו של מר הגראי"ל שליט"א ,ומעיי בה כעצת
רבותינו ז"ל ,יראה שכוונתו להשריש בליבנו את הכוונה הטהורה לקדש ש שמי,
ולא לחלל ש שמי ח"ו .שבכל מלחמתינו נגד הערברב ,נכוו בכל מעשינו רק
לקדש ש שמי בלבד ,לבטוח בהשי"ת לבדו בטחו של ,ולא בכחנו ועוצ ידינו
כלל .ושלא ההשתדלות והחריצות מביאי את הישועה ,אלא מה שאנו עושי רצונו
יתבר( ,מתחזקי בתורה ובתפילה ובתיקו מידותינו ,ושמי בטחוננו בו לבדו ,זה
מה שפועל הישועות .ולכ אינו ש דגש כלל על עני איזה השתדלות נעשה .כי אי
זה עני של הציבור לעסוק בזה – א לעשות הפגנה א לא ,וכל כיו"ב .לא זה מה
שצרי( להעסיק את מוחנו וליבנו ,אלא רק ההתחזקות בתורה ,תפילה ,ותיקו
המידות והבטחו השל בו יתב' .ויניחו את השאלה של איזה סוג השתדלות
לעשות ,לגדולי הדור בלבד ,ויסמכו עליה.

ואקח דוגמא אחת .לפני כשש שני ,בבחירות בירושלי ,כידוע היתה
פרשה כאובה מאד לנו והציבור החרדי נחלק לכמה קבוצות .ומחמת זה ,ידענו כבר
לפני הבחירות ,שהסיכוי להצלחתינו היתה זעירא .והיתה סערת רוחות גדולה מאד,
וקוננו בליבנו טענות חמורות נגד אנשי מסויימי שגרמו לכל זה .והנה ,באסיפה
האחרונה לקראת הבחירות ,קרא מר הגראי"ל שליט"א לכל הציבור שילכו להצביע
כדי לקדש ש שמי בלבד .והיו שתמהו ע"ז .וחשבתי אז לעצמי ,שכוונתו היתה
לשלול את התחושה שהיתה בלב כל אד אז ,שבלכת להצביע יוכיחו עכ"פ שה
לא כפלוני ואלמוני שגרמו לכל הצרה הזאת וכו' וכו' .ורצונו היה לעורר בליבנו את
הכוונה הטהורה לש שמי .כי התוצאות אינ בידינו ,וא אמנ הצליח מעשה
שט ,כבר עשינו את אשר עלינו לעשות .ועכשיו העיקר רק לכוו לש שמי לעשות
רצונו יתבר( בלבד ,שבזה מעשינו יהיו לרצו לפני אדו כל .א $א לא נצליח להביא
את התוצאות הרצויות ,המעשה הטוב ע הכוונה הטהורה יפעל את שלו בשמי,
ונזכה באמת לראות בישועת הש ובהרמת קר התורה .כי הקב"ה הוא לבדו ממלי(
מלכי ולו המלוכה ,ועצתו לבדה היא תקו! זוהי הנהגתו של מנהיג אמיתי של כלל
ישראל ,הבוטח בו לבדו יתב' ויודע שהעיקר הוא מה שיהיו מעשינו מרוצי לפניו
יתב' ושזהו הטוב לנו בזה ובבא.
רצו גדול דורינו שליט"א ללמדנו ,בדור אחרו זה ,ללחו מלחמת הש
לא בכח ,ולא בחיל ,כי א ברוחו יתב' לבד ,בבטחו של בו ובכוונה טהורה לקדש
ש שמי באמת .ואילו ידעו אות קנאי ,שאינ יודעי ללחו אלא בחיל ובכח,
באש וברעש ,כמה טוב צפו לנו אילו היינו שומעי בעצת המשה רבינו של דורנו,
היו מקיפי אותו ע ששי גיבורי סביב לו ,שלא יגעו בו כמלא נימא ,והיו
שופכי אש קנאת על כל המזלזלי בו.
אבל הערבזעירא שבתוכנו היה לנגע צרעת בבשרנו ,ולא יתנו לו לפייס
את הסלע .לא יניחו לו ללמד אותנו אי( לבטוח בהשי"ת וללכת ברוח הש ובקול
דממה דקה .ה יודעי יותר טוב אי( להנהיג את הכלל ישראל ,ה יודעי אי(
להביא את הישועה .זוכרי ה אי( הלכנו בעבר בחיל ובכח ,ואינ מסכימי
שהמשה רבינו של עכשיו ינהוג אחרת .כי ה בעצמ יודעי אי( להנהיג את הע,
ה הרי למדו מ הדור הקוד!
ואנחנו צריכי להכיר ע מי בדיוק יש לנו עסק ,ומה היא חובתינו
בשעה זו ,ועד כמה הדברי חמורי .ה הרודפי האמיתיי שלנו ,שבועטי
בהשגחת השי"ת ,ומזלזלי בגדולי הדור ,ומלמדי אותנו לענות אמ אחריה,
ולהיות מורי את מורינו!
תמצית העניני ,העולי לדינא מדברינו ,ה:
א( הציות לגדולי התורה המקובלי על הדור הינה היתד שכל התורה
נשענת עליו ,ובה תלוי הקיו שלנו בחש( הגלות .אי שו מטרה ,קדושה שתהיה,
שמקדשת אמצעיי אלה של זלזול וערעור על היסוד הזה .וממילא מוב לכל שדרכ
של אנשי ה"ע "-וכל אשר אית פסולה בתכלית ,מבלי להכנס כלל לדיו על עצ
טענת והשקפת.
ב( העני של מנהיג הדור אינו נתו לכל יחיד לדו ע"פ שיקולי שלו,
וכ"ש שאינו תלוי בהכתרת עיתו ,וג אינו עני של תלמידי המעריכי את רב.
אלא הוא עני של הרגשת הכלל כולו שאינה תלויה בסיבות והסברי .והוא דבר
מפורס וידוע לכל ,ולא שיי( בזה שו ספק או מחלוקת .וכול יודעי מי הוא
המועמד בראשנו.
ג( עצ הרעיו שהציבור ישפוט את גדולי הדור הוא זלזול ובזיו לת"ח
שאי כדוגמתה .ולא יתכ שמחלוקת המבוססת על הצעה כזו תהיה לש"ש .וממילא,
על כל אחד להבי שאסור להצטר $אית כלל ,קטו כגדול ,ולא על זה נאמר אלו

ואלו וכו'.
ד( א לא הזלזול בגדולי ישראל שאנשי ה"ע "-זורעי בציבור ,בכל מיני
צורות ודרכי ,לא היתה תקומה לצד שלה בציבור כלל ,והמחלוקת היתה נגמרת
מזמ .ונמצא שכל הצד שלה עומד על בסיס של זלזול ובזיו בת"ח גדולי הדור,
ואלו ה סימנ מובהקי של הערב רבזעירא הגרוע מכל .ומי שמצטר $אית נות
כח לרשעי הגרועי מכל.
ה( אי לדמות המחלוקת דנ לשאר מחלוקות שהיו בי גדולי ישראל
לש"ש .כי בצד של ה"ע "-מעורבי בעלי מחלוקת המזלזלי בגדולי הדור ,וה עיקר
הכח של הצד שלה ,לא השפעתו של הגדול שאית .וה מנצלי את העובדא שיש
לגדול אחד חילוקי דעות ע מנהיג הדור ,כדי ליצור מצב שכאילו יש שתי מחנות
ושכאילו יש שני מנהיגי הדור ,ושהבוחר יבחר .וזה כדי להשיג את המטרה הגרועה
שלה שהיא לעקור את ההנהגה מגדולי ישראל ,ולהניע את לב הע מאחורי מנהיג
הדור ,וכדי שה בעצמ ישארו בעלי השפעה רחבה .ועל אנשי אלו אמר מר
הגר"ח את כל דבריו החריפי.
ו( כבר לימדה אותנו התורה בפרשת קרח ,שבשעת מחלוקת שלא לש"ש,
כשהשעה משחקת לרשעי ,א $ת"ח גדולי וטובי עלולי לטעות וליפול ברשת
של הרשעי .וכ דרשו חז"ל פ"ק דמגילה )ד $ו (:על הפסוק "בבלע רשע צדיק ממנו".
וסימ לנו לדעת שכ הוא ,כאשר מתקוממי על גדול הדור ,ומזלזלי בו ,ומלמדי
אותנו לפרוש ממנו .בכה"ג אי להתחשב אית וע טענותיה כלל .וא $שיש אית
ת"ח גדולי וחשובי המשוכנעי שהאמת אית ,וכוונת לש"ש ,לא נשית לב לה
ולכל טענותיה .ונדע שעכ"פ טועי ה ,א $א אי אנו יודעי לברר מקו
טעות .כי אי מקו בעול להרהר אחר גדול הדור ,כמו שאי מקו בעול להרהר
אחר משה רבינו ע"ה .ומי שנות יד לה עתיד לית את הדי ,בדיוק כמו אז בשעת
קרח וכל עדתו.
ז( חובה מיוחדת עלינו ,דור אחרו ,לשמוע ביתר שאת וביתר עוז בקול
המשה רבינו של דורינו ,ולסמו( עליו .לדעת שהקב"ה מנהיג אותנו דר( חכמת
חכמיו .ללמוד לבטוח בהשי"ת בכל ליבנו ובכל עניננו ,ובכ( להסיר שנאת חינ
מליבנו ,לשו הרע משפתינו ,ומחלוקת שלא לש"ש מקירבנו.
הנה ,זכינו בעזה"י לברר מקח של צדיקי ,הרי ה גדולי ומנהיגי דורנו,
מר הגר"ח ומר הגראי"ל שליט”א .להסיר הקמשוני ולבטל דברי המלגלגי
עליה .לסתו פי דוברי כזב ולהרי קרנ של צדיקי .לבל יתעו הצא ויפלו ח"ו
בבאר שחת את פועלי האו.
על כ ,על כל דברי האגרת הזאת ,קורא אני לכל מי שעוד מסוגל להודות
על האמת ,שיפרוש מה במהירות האפשרי ,כדברי מר הגר"ח ,פ תספו בכל אשר
לה .ויחזור לחזק ידי גדולי מנהיגי ישראל ,כרצו השי"ת .וירחיק כל תופעה של
בעלי מחלוקת ,המזלזלי בת"ח ,אל מקומה הראוי לה ,מחו -למחנה ישראל .וג
אנחנו נתחזק לנקות את ליבנו מכל שמ -פסול כאלה ,ונשריש בטחו אמיתי
בהשי"ת בליבנו .ובכ( נחיש את פעמי הגואל ,כמש"כ הגאו ז"ל ש )בפני אות ,ח'(
שאי ב דוד בא עד שיכלו בעלי המחלוקת הללו מ העול .במהרה בימינו אכי"ר!

דברי מר הגר"ח שליט"א ,במלוא
מכיו שרוב רובו של מה שכתבתי כא לא בא אלא לפרש הדברי
שנאמרו ע"י מר הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,הנני רואה תועלת מרובה להציג כא
כדי שיהיו למראה עיניו של המעיי בקונטרס .וראוי מאד לכל בר דעת לעיי בה,
כמו שאמרו חז"ל :אפי' שיחת חולי של ת"ח צריכה תלמוד.
"שמעתי שהעסקני שמקימי מפלגה חדשה כדי להשפיל את הנהגתו
של הגראי"ל שליט"א ,מסתובבי...ומדברי ע אברכי ומנסי לשכנע כאילו ה
ה מעתיקי השמועה ,וגדולי ישראל חס ושלו וכו' עפרא לפיה ,ופוערי פיה
בלי חוק.
"תדעו ותודיעו את זה לכל אברכי הכוללי וזה חובה להודיע ,שאי
כא מערכה של בחירות כלל ,זו מערכה שמתנהלת כבר כמה שני ,לא על ידי גדולי
ישראל ,אלא על ידי כמה עשרות אנשי צעירי שמבזי את התורה ושונאי את
גדולי ישראל ולא יכולי לסבול שגדולי ישראל ינהיגו את הע ככל הדורות .וה
רוצי לעקור את התורה ואת כל כבוד התורה שיש לכלל ישראל ,ושכל העול
יתנהל א( ורק על פי כמה עמי ארצות .וכל פע מלבישי את הנהגת על תלמיד
חכ אחר ,ולא שה מכבדי את התלמיד חכ שאומר כמות ,אלא ה רוצי
להסתיר את מזימת וכאילו ה ה ,מעתיקי השמועה .ברו( ה' זכינו ג להכיר את
מר הרב ש( ,וג את מורי חמי הרב אלישיב ואי לה שו שייכות אליה ,ה
מעול לא כיבדו את גדולי ישראל".
ובכנס שלפני הבחירות ,אמר הגר"א מ ,כשמר הגר"ח יושב לידו ,דברי
דלהל" :אמסור דברי שציווני היו מר הדר( אמונה לומר בשליחותו ,כמו שציווה
ואמר לי ,תדבר בשליחותי ,שלוחו של אד כמותו ממש .כתוב בגאו :כמו שניצוצי
השמש שופעי בירח וכוכבי ,כ( בכל דור ודור מאיר ניצו -אחד ממשה רבינו ע"ה
על חד בדורו ושופע אורו לכל הת"ח שבדור ,וכל חידושי תורה שמתחדשי בעול
הוא ע"י השפעת אורו של משה רבינו ע"ה .הביאור בזה ,מציאות וקיו התורה בכל
הדורות היה תורה מסיני ,תורה ע מסורת ,משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע
ויהושוע לזקני וכ הלאה .מוסר התורה היה משה רבינו ,אבל זה לא רק בדורו של
משה רבינו ,בכל דור ודור מסירת התורה ע"י משה רבינו ,וזה אומר הגאו חד בדרא
שניצו -אחד ממשה רבנו נמצא בחד בדרא הזה .הנביא האחרו בע ישראל היה
מלאכי ,הנבואה האחרונה של מלאכי היתה 'זכרו תורת משה עבדי' .לזכור את
התורה זה דבר אחד ,אבל זה לא מספיק' .זכרו תורת משה עבדי' ,משה עבדי ,תורה
ע מסורת ,זה נאמר לכל הדורות ולדור האחרו בפרט .אי( זוכרי את תורת משה,
ע"י החד בדרא שהוא המשה של הדור ,שבכל דור ודור יש החד בדרא הזה .כשהיה
מר הרב ש( החד בדרא התורה נמסרה על ידו ,כשהיה מר הרב אלישיב מוסר
התורה ,מסירת התורה היתה ע"י החד בדרא של מר הרב אלשיב ,הרב אלישיב מסר
את הנהגת הדור ליבדלח"ט לחד בדרא של הדור שלנו ,מר ראש הישיבה בעל 'אילת
השחר'".
והמשי( הגר"א מ בלשו עצמו" :בשבוע שעבר ספרתי למר שליט"א,
דבר ששמעתי ממקור ראשו ממש .היה לנו גאו גדול בדורנו רבי ישראל אליהו
וינטרוב זצ"ל ,והוא בא בחלו לאחד מתלמידיו ,הוא נכנס לביתו ,ראו שהוא כאוב
והוא פנה אליו ואמר' ,שני תלמידי' ,ונקב בשמ' ,מתכונני להצביע למפלגה נגד
דעת מרנ 'אילת השחר' ו'דר( אמונה' .תאמר לה' ,אני מצטט כלשו מפי בעל
המעשה' ,ה משחקי באש ממש!' הסתובב ופנה לדלת ,הסתובב שוב והמשי(
ואמר' ,ה משחקי באש ממש!' והוסי' :$שוב עוד פע לא אוכל לבוא בדבר הזה'.

"סיפרתי למר שליט"א את הסיפור ,ואמר לי' ,זה חלו אמת וזוהי קריאה ואזהרה
חמורה אות מ השמי לא רק לשני האנשי אליה הוא בא ,אלא לכולנו! אבל
הוסי $ואמר :וכי אות מ השמי אנו צריכי? זה הרי אש ממש!!! זה פשוט וברור,
זה אש ממש!!!"
ובמכתב ,ערב הבחירות ,כתב מר הגר"ח שליט"א" :והנה בשני
האחרונות קמו אנשי מתוכינו ריקי ופוחזי בעלי מחלוקת ומקהילי קהלות
ברבי ופוערי פיה לבלי חוק בכל הקדוש לנו ומדברי סרה וזלזול על גאו
ישראל ,קודש הקודשי ,גדול דורנו מר הגראי"ל שטיינמ שליט"א ומערערי על
הנהגתו ,ובאמת שכל כוונת ומזימת לכפור במושג שגדולי הדור ינהיגו את הדור
כפי שהיה בכל הדורות ,ומכריזי ואומרי אי לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בב ישי
איש לאהליו ישראל הישר בעיניו יעשה ,ועתה הגדילו לעשות לפתוח מפלגה ,אוי
לנו שכ( עלתה בימינו שכבוד התורה מושפלת עד שאול תחתית וסופה מי ישורנה,
אי( נכניס אהבת תורה לדור הצעיר .והנה העול אינו הפקר וכבר אמרו חז"ל כל
המבזה ת"ח אי לו חלק לעוה"ב ואי רפואה למכתו ,וצרי( להתרחק מה פ תספו
בכל אשר לה ח"ו ולא לסייע ביד בשו אופ להיות שוט $למבזי ת"ח ועאכו"כ
לא להצביע בעד כי בנפש הדבר הזה ח"ו".
וכשסיפרו לו שאומרי עליו שבני ביתו משפיעי עליו אמר" :כבר היו
דברי מעול  ויקהל קרח את כל העדה על משה".
עד כא דברי הרב שליט"א.

