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היפרד נא מעלי!

היפרד נא מעלי!
השאלה...
האם מישהו יכול להסביר ?.....
הלא מנהיגי ומצביעי מפלגת עץ סברו שיש עילה מספקת להתבדל ממפלגת ג' שהוא נתון תחת
הנהגתו של מרן הגראי"ל .העילה היה מפני שחששו מדעתו ,וטענו לפעמים ברמיזה ולפעמים בפומבי
שהגראי"ל אינו מנהיג כפי המסורת עד היום ,חושדים בו (רח"ל) שהוא "פשרן" מידי ,הטיחו בו דברים
קשים כגון" :מצנן" (עפ"ל) ,וטענו שהוא "שינה את הנוסח" וכו' וכו'.
אשר על כן ,החליטו להתבדל מסיעת ג' ,נגד דעתו של מרן הגראי"ל  ,וכן נגד דעתם של מרן הגר"ח
ושאר גדולי וזקני חכמי הדור .החליטו להקים עיתון ,מפלגה ,והנהגה חדשה ,על אף התוצאות
השליליות שלא ימלט שהמצב ייווצר .על אף הקרע בציבור הבני תורה שיקרע ולא יתאחה ,על אף
השנאת חינם והמחלוקת שיבער ,על אף הביזוי תלמידי חכמים וכבוד התורה שיחולל ,על אף הביטול
תורה הנורא שייגרם ,על אף הלשון הרע והויכוחים האין סופיים שיתרחשו תחת כל עץ
רענן.................הכל היה כדאי!.............מחשש פגיעה בערכים שלהם ,מחשש פגיעה כלשהו
להשקפה ול"מסורת" שלהם ,הכל הכל כדאי ,כולל כל התוצאות השליליות הצפויים להיווצר מתהליך
כזה ,ורק שחלילה לא יפול שערה מהערכים וההשקפה והמסורת שלהם ארצה.
אבל כעת ,שאלו שמהם התבדלו ,אלו שהם לחמו במנהיגיהם ,כשאלו רוצים לאמץ את השיטה
שמפלגת עץ יצרו ,השיטה שמפלגת עץ ייסדו ,קרי התבדלות והיפרדות ,שגם אלו שמקבלים מרות
מהגראי"ל והגר"ח רוצים להתבדל לחלוטין ממפלגת עץ ,ומאותה סיבה שמצביעי עץ התבדלו
מהציבור הנשמעים לדעת הגראי"ל והגר"ח ,גם הציבור הלזה רוצים להיבדל , ,מסיבה שה"השקפה"
 ,ה"מסורת" ,וה"נוסח" של ציבור מצביעי עץ שונה משל אילו ההולכים לאורו של מרן הגראי"ל
והגר"ח .ואכן הם חוששים מפגיעה בערכים הכי קדושים שלהם ,בחינוך ילדיהם ,באמונת חכמים,
ובכבוד התורה ,הם חוששים מהרס הדת טוטלית! בדיוק מאותו סיבה שאנשי עץ הקימו עיתון
ומפלגה ,ה"דעות" של מצביעי עץ לא עולים בקנה אחד עם ההשקפה והחינוך של שאר ציבור הבני
תורה ,ולכן גם הם החליטו להיבדל ולהיפרד עם אנשי ריביהם ,הם רוצים תלמודי תורה ,ישיבות,
מוסדות ,כוללים ,סמינרים ,ושידוכים נפרדים מהם ,הם רוצים לחיות כשתי קהילות נפרדים לחלוטין.
פתאום צועקים "היתכן עוולה כזו???" מטיחים "אשמות" ב"חצירות" ובגדולי עולם כאחד ,במחזיקי
תורה ולומדיה ,בחובשי ספסל וראשי הישיבות ,ובמי לא! צועקים ,מאיימים (כן ,כן! במסירה
לשלטונות ,לא פחות!) ,משתוללים מכל כיוון...................למה? מה ההבדל בין הדעה שלהם ובין
הדעה של הצד הנגדי? למה אסור לשני לעשות מה שהם עשו בתורת "מצוה"??? גם לשני זכות
לנהל המוסדות שלהם לפי דעתם וללא שום התערבות מאף גורם אחר ,בדיוק כפי שטענו בהקמת
המערכת שלהם.............על מה ההמולה???? הלא שמענו מהם שאם יש להם כמות מספקת של
הצבעות מגיע להם יצוג ,שהרי בעולם דמוקרטי הם חיים ,והם לא פחות מכל חסידות או סיעה אחרת.
אז למה לא יפתחו המוסדות שלהם בדיוק כמו כל חסידות או סיעה אחרת ,ובדיוק כפי שמתנהלת כל
מפלגה דמוקרטית? למה על שאר הציבור לשאת בעול שלהם?????
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השתלשלות העניינים...
באמת אין לנו ליכנס לויכוחים איתם ,ואיננו צריכים להבהיר עמדתנו ,אלא היות שייצרו בלבול גדול גם
במחנה היראים ,וגם בניהם יש תמימי דרך אשר לא ידעו ולא יבינו ובחשיכה התהלכו ,נבהיר העניינים
בכדי שיאיר עיניהם של עם קדוש הצמאים לדבר ה' .ויכתב זאת לדור אחרון ,על מה ולמה ראו גדולי
ישראל להתנהג באופן כזה.
בדרך כלל כשהם מוציאים הבהרות להסביר את דעתם ,תמיד מוציאים השלתשלות ענינים עם
סיפורים בין המשמשים של החצירות והחכי"ם וכדומה .הם נהנים להסביר בטוב טעם ודעת ,וכאילו
בתמימות מופלאה מה ואיפה טענותיהם .לא כן אנחנו ,טענותינו הוא אחד ,ללא סיפורים ,ללא
"השתלשלות" של "למה ראינו לנהוג ככה" ,אלא ברור ופשוט לנו מה ה"השתלשלות" ,ואינו צריך
לבפנים.
אנו רואים את ההשתלשלות כאופן כזה :שאחרי שהורו הזקנים המעשה אשר יעשון ,בענייני הכלל ,
אם בענין העיתון ,או בענין ההתייצבות לגיוס ,או בכל ענין אחר ,מיד יצאו בקול רעש גדול ,ותמיד
בריש גלי ,וחלקו עליהם ,יצאו עם הוראות אחרים ,וערערו על הנהגת גדולי הדור .כמו"כ הוציאו
מכתבים למחות בהוראות זקני הדור ,הגם שזה נגד דעת רובם ככולם מגדולי חכמי הדור ,שהם זקנים
מהם ,וגדולים מהם בחכמה ובמנין.
ברור הדבר שאם היו מגיעים התלמידי החכמים שבינהם ,בלי כל המולה מסביבם ,בלי שהם כבר
הביעו דעתם ברבים ,ובלי דעות מוקדמות על "איכות הדעת והשקפה" של גדולי ישראל ,והיו מבקשים
לדעת פשר הדברים ,כהנהגה היאות לתלמידי חכמים ,בוודאי הכל היה נראה אחרת ,אבל לא כן עשו,
אפילו לא כתבו מכתב פרטי לאחד מהגדולים ,אלא מיד הוציאו מכתבים לרבים והביעו עמדות אחרות
וכו' ,וזה מעשה אשר לא יעשה .וכל זה מדובר בהתלמידי חכמים שבינהם ,ומה שמקומם יותר ,שנתנו
ללבלרי עיתון ,לבעלי בתים פשוטי עם שאין להם כל זיק לדעות והנהגת הדור ,לכתוב בלי רסן נגד
הנהגת גדולי עולם זקני הדור ,לא רק שלא מחו כשהתחצפו פעם אחר פעם נגדם ,אלא גם נתנו יד
לפשע הנורא הזה.
ואחר התנהגות לא ראויה כזה ,לא רצו מנהיגי הדור מרנן הגראי"ל והגר"ח להיענות להם בשום צורה,
וזה כל ההשתלשלות ,אין עוד מה להוסיף ,כל השאר זה תוצאה ישירה מזה! רק נבהיר הדברים ,דרך
הנהגת ארזי הלבנון אדירי התורה מרנן ורבנן ,בכדי שנדע לדורות ונזכור לעד דעתם הרמה שהוא
ע"פ מסורת תורתנו הקדושה ,ובדרך של מורה האומה מדור דור.

מורשת הרב שך....
צעקו מעל כל במה ,שהם ורק הם ממשיכי דרך של מרנא הגרא"מ שך זצ"ל .אחי ורעי ,בואו נא נבדוק
את זה ביחד לרגע קט.....
הלא כולם יודעים שהקרע הגדול של מרן הגרא"מ עם מנהיגי אגוד"י הישנה ,היה אחרי שהקריא
מכתב ממרן הסטייפלר זצ"ל נגד הצטרפות פא"י ,ואחרי ההקראה אחד מהחכי"ם אמר "עכשיו נלך
להצבעה" ,כאילו שיהיה הצבעה במועצת על הענין למרות דעתו של הסטייפלר ,ועל זה יצא קצפו של
הרב שך......האם אנחנו חיים בעולם הערכים של הרחוב? האם אנחנו עובדים בשיטת הדמוקרטיה?
הלא הסטייפלר זקן וגדול מכולם ,וכולם חייבים בכבודו ,למי יש "זכות הצבעה" נגדו??? זה לא קשור
לכמה חסידים או תלמידים יש ,זה הרי כבוד התורה!!!!!!
שמעתם............אנו לא חיים בדמוקרטיה ,לא ולא! שיהיה להם  100,000איש ,זה לא משנה .לא
כמות האנשים קובעת ,ולא ל"ממשיכי דרך" הדעה ,אלא הגדולים החיים איתנו! גם לפא"י שהיה להם
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אחוז הרבה יותר גדול מהציבור ממה שמצביעי עץ כיום ,לא נתנו להם כל יצוג או דעה ,כי כמות
הבוחרים לא קובע אלא דעת גדולי הדור.
מעולם לא שמענו שהציבור "בוחר" בגדולים על פי הדעות שלהם .מעולם לא היה שלבלרי העיתון
יביע עמדה כלשהו מדעתם ,ודעה זו לא נובע ישיר מגדולי ישראל .אלא הציבור קיבל מרות הגדולים
וקבלו דעתיהם לטוב ולמוטב .לא אנחנו נגיד להם מה ה"נוסח" הנכון ,אלא הם יורו דעה ,ואנחנו נקבל
את מרותם! כשהמנהיגים אמרו את דבריהם ,אנחנו הלכנו לאורם! הדרך החדשה שלהם דרך
עקלקלות היא ,שהרי הם מגיעים עם דעות שלהם ,ובוחרים ע"י דעות אלו מי גדולי הדור ,איזה נוסח
גדולים הם רוצים ,הם שופטים את שופטיהם  .ואנחנו בדרך אשר סלל רבותינו נלך ,שאנו מקבלים
דעת גדולי ומורי האומה ,בלי שאלות ,ולא אנחנו מביעים עמדה לאזה נוסח אנו רוצים ממורי האומה,
אלא הם יורו הנוסח ,והם יחליטו איך להתנהג.
כולם זוכרים שהיו גדולי עולם ,תלמידי חכמים מופלגים ,שהגרא"מ יצא נגדם ,על מה ועל מי? על זה
שחשבו אחרת ממנו? על זה שהדעה שלהם היו שונה מהדעה שלו? חלילה וחס! אלא על זה שהביעו
עמדה נגד גדולים מהם ברבים ,הביעו דעתם נגד זקני הדור! היו צעירים מזקני חכמי הדור ,וחלקו על
הזקנים ברבים ,ניסו להנהיג ציבור בדרך שולל ,ולא ע"פ דעת זקני חכמי הדור .אכן הם גדולי תורה,
אכן הם תלמידי חכמים מופלגים ,אבל מעולם לא הרהיב הקטן עוז נגד הגדול ,וכשהרהיבו יצא קצפו

של הגרא"מ................וזה מורשת הגרא"מ שך!
מי לא זוכר ,את ה"הערות" שקיבל הגרא"מ שך מתלמידי החזו"א והגרי"ז ,הם צעקו ככרוכיא
שהגרא"מ אינו ממשיך דרכם ,הוא שינה את ה"נוסח" ,והגרא"מ מעולם לא הכחיש שהם טועים
לחלוטין ,אדרבה הוא אמר ולא פעם ,שהגרי"ז כבר אינו בחיים ,ועכשיו הוא מחליט ע"פ דעתו
המבוסס על דעת רבותיו ותלמודו .לא היו חילוקי דעות עקרוניים בינו ובין מנהיגי האומה בדור
שלפניו ,אבל בדרכי ההנהגה הלא זה משתנה כפי מזגו של המנהיג ,והמצב העכשוי.
מעל במת הכנס הגדול של דגל ,סיפר הגרא"מ שכשהוא נכנס למוצעת ,הגרי"ז לא אמר לו לצאת,
אלא אמר לו שלא יראה שם נחת .בא נחשוב לרגע קט מה טמון בסיפור הזה ,הלא הגרי"ז עצמו לא
הסכים להצטרף למועצת ,ומעולם לא שלח מישהו למועצת ,וכידוע שיטתו לא עמד בתלם עם המועצת
והאגודה בכללותו ,ואפילו לא הסכים ללכת אליהם להביע עמדתו כשאחז נגדם ,וכן לא הורה לבניו
ותלמידיו ללכת לבחירות .הגרא"מ הלא ידע משיטתו ,ומה עוד ,הגרי"ז לא היה לו מה לומר להגרא"מ
כשהתבקש להצטרף אלא "שלא תראה נחת מהם" ,ברור אם כן שתלמידיו ובניו צדקו כשטענו
שהגרי"ז לא אחז מזה .ולמה סיפר הגרא"מ סיפור זה ,ועוד כראיה שהדרך הזה נכונה?
התשובה היא אחד ,שברור שמותר היה שלהגרא"מ יהיה דעה משלו ,ומותר לכל צורבא דרבנן לחשוב
מחשבות ולהבין בעיות הזמן לאישורו וכפי רוחב דעתו ,ובענין ההצבעות והמועצת היו גדולים וטובים
שאחזו שזה ענין חיובי ואף מצווה יש בו ,ועל זה יש מסורת מהגדולים הללו ,הגם שהגרי"ז עצמו
מעולם לא הלך לבחור ,ומעולם לא ישב במועצת .אבל במקרה שהגרי"ז היה מצווה להגרא"מ לא
ללכת ,הגם שבדעתו של הגרא"מ היה אכן להצטרף למועצת ,אז היה מחוייב הגרא"מ לקבל מרותו
בהכנעה ,ולא להתחצף נגד גדול הדור .הגרא"מ סיפר את זה בכדי להראות שהוא לא עשה נגד רצונו,
ושזה לא היה בעיה עקרוני אצל הגרי"ז דאז ודאי היה מצוה לו לא להצטרף .והגם שהגרי"ז לא שיתף
פעולה בעצמו בכל עניינים האלו ,אבל לא עצר מבעד הגרא"מ שעשה כפי המסורת מחכמים אחרים,
היות ואין זה דבר שנוגד דעת הגרי"ז באופן עקרוני ,אלא בדרכי ההנהגה גרידא היה לו דעה אחרת,
ולכן טען הגרא"מ שלדרך הזו לא היתה שום התנגדות באופן עקרוני ,ומותר לו להצטרף למועצת הגם
שהגרי"ז בעצמו לא היה בדעה זו ,וע"ז יש מסורת מחכמים אחרים שמצווה הוא ,והגרי"ז לא הכחיש
מסורת זו .ובודאי גם כיום אין שום חילוקי דעות עם מנהיגי האומה זצ"ל ,אלא דרכי ההנהגה משתנה
מחכם לחכם ,ומותר לכל מנהיג הדור להנהיג באופן המתאים לו ,הגם שיהיה שינויים קלים באופן

ההנהגה .ואכן זה מורשת הרב שך!
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גם מרן הגרי"ז עצמו נהג כן .הלא לא בכל נושא היה תמים דעים עם מרן החזו"א ,היו חילוקי דעות
בכמה נושאים (ועם מרן הגרא"ז היו חילוקי דעות אפילו באופן יותר קיצוני ,וגם לו היה חלק מהנהגת
העם) .אציין גם כאן שהחילוקי דעות לא היו בדברים עקרוניים אלא בדרכי ההנהגה ,למשל באיזה
שפה ללמד התשב"ר וכו'( ,וגם בנ"ד נראה שאין הבדל מהותי בהשקפה בין הצדדים ,אין מי
מהצדדים שאוחז שצריכים לגייס בחורים חלילה וכו' ,אלא הם "מעוררים" על דרכי ההנהגה) .ובהספד
על מרן הגרי"ז הספיד מרן הגר"י לוונשטיין על גדלותו ,שמיעט לענות לשואלים ולהנהיג הציבור בחיי
החזו"א ,גם הפנה השואלים אליו ,רק אחרי פטירתם התחיל להנהיג הציבור ולענות לכל השואלים.
וזה מדובר במרן הגרי"ז גאון ישראל ,בתקיפת דעתו ,ועם המסורת המפוארת שקיבל מאביו
רשכבה"ג הגר"ח הלוי זצ"ל! הגם שהיה לו "נוסח" אחר ,והגם שהנהיג בשיטה אחרת ,וכמה הנהגות
שהנהיגו לא היה לפי רוחו .ויותר מזה הרי החזו"א חישב בדעתו של הגרי"ז מאד ,והרבה פעמים
בירר מה דעתו של הגרי"ז בנושאים שונים ,וההבדלים בשיטות ההנהגה דאז היה הרבה יותר מהותי
של ההבדלים כיום ,ובכל זאת מעולם לא "יצא נגד" דעת החזו"א ,ולא ערער ולא פקפק בהנהגתו
ברבים.
ובדרך אגב  ,גם ראו הענין איך שלא היה ניחא להגדולים להנהיג כלל ,אלא כפו ההנהגה עליהם
כגיגית ,ודבר זה ראו במשך כל הדורות ,ותמיד המנהיגים היו שקועים בתורתם ולא התערבו בהנהגה
כלל מרצונם עד שלא היה ברירה אחרת.
והטענה ,שהרי גם אני גדול בתורה ,וגם לי מותר להביע דעה ,אינו נשלל לחלוטין ,שבודאי מותר
לת"ח מופלג לחלוק באופן פרטי על חכמים אחרים ,אבל ל"הקים הנהגה אחרת"??? להורות לציבור

נגד דעת הגדולים ממנו בחכמה ובמניין???.....זה מורשת רבותיו של הרב שך!
ובאמת יש בזה תקדים גדול ,הלא מה היה טענתו של קורח ,שהלבישם עם טליתות של תכלת ,ושאל
איך הטליתות האלו עדיין חייבים בתכלת ,וכן בבית מלא ספרים איך הוא עדיין חייב במזוזה .והלא כל
יניק יודע שדברי קרח אלו ליצנות הם ואין בהם טעם ,ומצוות הבורא הוא שבגד שיש בה ארבע כנפות
חייבת בציצית מכ"מ ,וכן הבית חייבת במזוזה מכ"מ .אלא טענתו היתה שממילא טלית שכולה לבן
צריכה חוט אחד של תכלת לקדשו ,מובן ,אבל טלית שכולו תכלת ,למה לי עוד חוט תכלת להקדישו,
וכן בבית :ממילא בית פשוט צריך מזוזה לקדשו ,אבל בית מלא ספרים ,שקדוש הוא כבר מהספרים
שהוא מכיל ,למה לי להוסיף עוד פתקא קטנה של "קדושה" על דלתו ,מה זה מוסיף .וזה היתה טענתו
העיקרי ,הלא כל העדה כולם קדושים ,ומדוע תשנשאו על קהל ה' .דהיינו ,אם היינו ככל העמים אז
היינו צריכים "תוספת" של מנהיגים קדושים וכהנים ובני לוי להקדיש העם ,אבל אם העם כולו קדוש,
מה לנו ולה"תוספות" האלו ,למה לי בני לוי שהם מורמים מעם להקדיש עם שכבר קדוש ,ויותר מזה
מי צריך מנהיג שהוא "מתנשא" מעל עם שכולו קדוש.
והיינו כשתלמיד חכם יאמר הלא גם אנכי חכם ,גם אנכי קראתי שניתי ושמשתי חכמים ,ומדוע
תתנשאו הזקנים ויורו לעם מה לעשות ,גם אני יורה יורה גם אני ידין ידין .למה עלי לקבל עול גדולי
הדור ,הרי כולנו חכמים וכולנו זקנים וכולנו יודעים את התורה .אבל האמת הוא שהגם שמותר
לחכמים לחלוק בסברא ,וזה דרך התורה ,אבל לפרוק עול זקני הדור ,ולהקים הנהגה ציבורית אחרת
זה פסול מיסודו ,ומקור שיטה זו היה כבר במדבר ,ואבי השיטה היה קרח ועדתו .ובפרט כשמדובר
בזקן הדור ,שזה זמן כביר של כמה עשורים שהוא היה מיועד להנהגת הדור ,והיה אחד מהמיוחדים
של גדולי ישראל כבר בצעירותו ,ואין מכחיש לזה ,וכדנבאר לקמן ,וביחד עמו עומד שר התורה ,שכבר
הכריז עליו מרן הגרא"מ ברבים ,שהוא הגדול מכולם( ,וכאן נציין ,שאם כן למה לא מסר לו הגרא"מ
את ההנהגה כולה כבר אז? והתשובה ברורה ופשוטה שההנהגה מוטלת על הזקנים שבדור ,וזה אינו
קשור רק לגדלותו בתורה ,וזה היה משנתו של הגרא"מ תמיד ,שאין על הצעירים להנהיג שום דבר,

ואין לחלוק על הזקנים שעליהם מוטל להנהיג העם) .וזה המורשת שקיבלנו מהרב שך!
ועל גדולת רוממות כבוד תורתו וצדקתו של מרן הגראי"ל אין חולק ,ויותר מזה ,כשהם צווחים ככרוכיא
ומורשת הרב שך על שפתם ,בא וראה מי מינה הגראי"ל להמועצג"ת? מי שלח אליו כל מחזיקי
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התורה ,והתמכין דאורייתא שהוא ידריך אותם? מי נכנס עם הגראי"ל שלובי זרוע לכנסי "דגל"? מי
דאג לקחת את הגראי"ל במכוניתו לכנס היסוד של דגל? מי הגדיל את הגראי"ל מכל חברי המועצת?
הלא הוא מרן הגרא"מ שך בעצמו! הרי בכל הכנסים של המועצג"ת ושל דגל התורה ,הושיב הרב שך
באופן קבוע לידו את מרן הגרי"ש ואחריו מרן הגראי"ל ואחריו מרן הגר"ח ,וזה ללא יוצא מן הכלל!
וכשמרן הגרי"ש לא הגיע לישיבות המועצג"ת בביתו של הגרא"מ ,הושיב את הגראי"ל לידו במזרח
וחוץ מהאדמור מבעלזא כל שאר גדולי ישראל שישבו שם ישבו מצד השני של השולחן! ובנוסף ,הכריז
מעל במת הכנס על הגר"ח קנייבסקי ,שיש לנו מישהו שאפשר שהוא הכי גדול בעולם ,וזה היה בזמן
שכל חברי המועצת היו בין החיים ,והכריז בפניהם ובפני קהל ועדה על גדלותו העצומה של מרן
הגר"ח ,וכולם ראו הכבוד הגדול שרחש הגרא"מ להגראי"ל בגלוי ובפרהסיא תמיד .מצד שני ,אין אף
אחד בהנהגת עץ דהיום שקיבל אפילו מינוי זוטר בהנהגת הכלל מהגרא"מ .ואל תטען שיש מהם
שקיבלו מינוי להיות בועדת הרבנים שמפקחים על עיתון היתד נאמן ,שכל יניק לא חכים ולא טיפש
מבין שזה מינוי מאד זוטר ,וברור שאינו קשור בהנהגת הכלל ,כמובן לקח אנשים שהוא סמך עליהם
שיצייתו לגדולים ,אבל כל בר דעת מבין שמעולם לא עבר על דעת הגרא"מ לתת מינוי כזה למישהו
בקנה מידה של הגר"ח שליט"א או לכל חבר המועצת אחר ,זה לא תפקיד של מנהיגי הדור ,זה לא
תפקיד של גדולי ישראל ששקועים בתלמודם ימים כלילות לבקר עיתון ,אלא של רבנים חרדים
בתכלית ,המצייתים לגדולי הדור.

וזה המורשת שהשאיר לנו הרב שך!

וכן כן ,גם אנו שמענו הסיפורים מליצני הדור שטוענים שהגרא"מ אמר מילים כאלה או אחרים
(חלילה) נגד הגראי"ל ,וע"פ זה הם בונים תילי תילים של הלכות והשקפות! דבר ראשון זה זלזול
באינטליגנציה של הגרא"מ ,שכאילו מפירורי סיפורים שאמר כדא וכהא ליחידים הגרא"מ רצה
שהציבור ידע לא לקבל את הגראי"ל כמנהיג הדור ,בו בזמן ,שהוא העביר לו התפקיד הבכיר ביותר
בהנהגת הכלל ,והכניס אותו בפני עם ועדה לכל מקום של הנהגה! ושנית ,זה זלזול באיטליגנציה של
הציבור .....האם אנו אמורים לבסס את מורה דרכינו ע"פ סיפורים שלו והיה שהם היו אמיתיים זה
הרי נוגד למעשים ומהלכים המפורשים שהגרא"מ הראה לכלל ,בהכנסתו להנהגה ,ק"ו בן בנו של ק"ו
כשמדובר בסיפורים דמיוניים ,ולכה"פ שיש בהם אי הבנה באופן המוחלט ביותר של חוסר הבנה,
ואנחנו מצווים ע"י תורתינו הקדושה לא להאמינם ולקבלם כלל ,והגרא"מ גילה את דעתו הבהירה
במפורש וברבים באופן עקבי שהגראי"ל יכנס להנהגת הציבור!
הלא כשמרן הגראי"ל פיטר לבלר זוטר בעיתון ,צעקו הליצנים הללו שזה פוגע במורשת הרב שך ,ואם
הגרא"מ מינה אותו אסור לשנות דבר ,כי מורשת הרב שך זה שאסור לשנות סדרי עבודה או מינויים
של כתבים וכו' בעיתון שנוסד על ידו(...........מי מילל ומי פילל דבר כזה ,הלא כל השומע יצחק
לי) ........אבל לשנות מדברי המועצג"ת שהגרא"מ מינה אותם להנהיג הדור כולו ,ובפרט לאחד
המיוחד מבניהם ,שכיבדו באופן מיוחד מכולם ,וגידל אותו מכל שאר החברים בו זולת עמיתו להנהגה
מרן הגרי"ש ,וגילה דעתו ברבים שהוא ימשיך את ההנהגה ,והוא עצמו הושיבו אותו על כס ההנהגה
וכנ"ל ,לזה לא צריכים לציית ,לזה מותר לעשות כטוב בעניהם ,לערער על מי שהגרא"מ הכריז עליו
בכנס שהוא "הכי גדול בעולם" ,להעיר ולהריע על הנהגתם של הני תרי צנתרי דדהבא ,ועוד ע"י
אנשים שמעולם לא קיבלו מינוי מהגרא"מ בדברי הנהגת הכלל ,מעולם לא הכניסו אותם לעיני הרבים
לענייני הנהגת הציבור( ,למרות שבוודאי קירבם וחיבבם מאד ,אבל בכל זאת לא הכניסם לשום

תפקיד כלשהו) וזה נקרא מורשת הרב שך בעינהם?!?
ומה שיותר ,בתקופת הנהגת מרן הגרי"ש זצ"ל ,מי לא זוכר למי הוא שלח להתיעץ בכל נושא? הלא
שלח להגראי"ל למאות ולאלפים ,והשאיר חלקים רבים של ההנהגה שהוא בכלל לא התערב בו
(למשל בחירות בקרית ספר) ומפורש השאיר דברים אלו בידיו הנאמנים של עמיתו להנהגה מרן
הגראי"ל ,וכפי שהעיד מרן הגר"ח שהגרי"ש הכיר טוב להגראי"ל על שלקח על עצמו עול ההנהגה!
אי אפשר לקבוע מורשת של הרב שך באופן הנהגתו ,כי מורשתו היחידה היתה שהגדול בדור הוא
יורה דעה! מורשתו היחידה היתה שהציבור ילך לאור זקני גדולי הדור ,ומי שצעיר מהם וחולק עליהם
אינו ראוי להנהגה כלל .והכלל שלמדנו ממורשתו של הגרא"מ הוא שכשהגדול וזקן מנהיגי הדור
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מורה ,כולם חייבים בכבודו ,וכשהביע דעתו בהנהגת הציבור ,גם אם זה לא תואם בדיוק דעתם של
אחרים שגם הם גדולי תורה ,כולם חייבים לקבל דעתו בהכנעה .וכמובן מותר להם להגיע כתלמיד
השואל את רבו לברר דעתו ,אבל חלילה להם להביע התנגדות להנהגתו בפומבי ולנסות להנהיג
הציבור שולל מהוראתיו ,וחלילה להם למרוד באופן גלוי בזקני מאורי הדור ,וכבר היה לעולמים בימות
הגרא"מ בעצמו ,ועל ענין זה יצא ללחום מלחמות השם נגד תופעה זו ,ולחם נגד תלמידי חכמים
מופלגים אנשי שם ברבים ,ומסר נפשו על ענין זה לא פחות ממלחמות האחרים למען כבוד התורה!
הלא הלבלרים שלהם כתבו בעיתונם משל לאדריכל שבנה בית ,וטיפח ויסד אותו עד שעמד על תילו,
עכשיו לא צריכים עוד את האדריכל או הבנאי ,אלא שומר שישמור על הבית שישאר כתיקונו.
והנמשל ,שכיום צריכים רק לשמור על דעתיו של הגרא"מ ,ולא להביע דעות כלל ,שאין להם צורך
בגדולים שמביעים דעה וסוללי דרך ,אלא מספיק להם שישמרו על הדעות שכבר הביע הגרא"מ ,וזו
דעתם ומשנתם...........הלא היו מתלמידי החזו"א ובריסק טענו כעין אותו טענה בזמנו  ,ועליהם יצא
קצפם של הגרא"מ והסטייפלר! ממש ממש על דעות זהים לחלוטין לחם הגרא"מ מלחמתו! ואנו

במורשתו עסקינן ,שלא ניתן דעות כוזבות כאלו לחדור במחננו ,כי אנו ממשיכים מורשת הרב
שך!
הגדולים אצלנו מעולם היו אלו שקנו מ"ח קנייני תורה ,ולא היו חשופים בכלל לשום דעה חיצונית ,והיו
ללא רבב על בגדיהם ,ישרים בדרכיהם בתכלית השלימות בכל עניינים בין אדם לחבירו ובין אדם
למקום,נטולי דופי בין בממונם ובין בגופם ,צדיקים מופלאים בכל דרכיהם מגיל צעיר ,ובהעדר נגיעות
אישיות לחלוטין בכל החלטתיהם .הלא אין לנו כיום גדול בכל הנ"ל כהגראי"ל ,שמצעירותו כל מעשיו
לשם שמים ,ומאז ועד הלום שמו הלך לפניו כאחד מהמיוחדים ביותר בדור ,ואין לא"א כל השגה
כלשהו בתורתו וחסידתו ,הלא ידוע כבר מהיותו נער שעבד את בוראו באופן מבהיל ,וזה שלושים שנה
שהוא מעורב בהנהגת הכלל בצוותא חדא עם מנהיגי האומה הגרא"מ והגרי"ש ,לא שמענו פקפוק
אחד עליו ממי שגדול ממנו .וכל בר דעת מבין שאלו האנשים ,אנשי דמים ומרמה ,לא הרהיבו עוז
לצאת נגדו באופן גלוי בתקופת הנהגת הגרי"ש ,הגם שגם אז הביע דעתו בכל נושא ,וגם הורה
למעשה על המעשה אשר יעשון ,וזאת מפני שידעו שהגרי"ש סמך את שתי ידיו עליו (וכשגדול אחד
אכן חלק עליו ,ולא עלה על דעתו לקבוע "הנהגה חדשה" אלא פרש ידו מהנהגה בצוותא עם
המועצת ,הגרי"ש לא נתן ליתד נאמן להדפיס את המכתב הנוגד את דעת של המועצג"ת בראשות
הגראי"ל) ,והיה מוחה בכל תוקף על כל פגיעה במרן הגראי"ל .רק אחרי תקופה זו ,הרהיבו עוז לצאת
בגלוי נגדו ,והטילו דופי בדעותיו כאילו שהוא "פשרן" מידי (עפ"ל) וזאת אחר ש"נפגע" לבלר אחד
וסיעתו ממנו .כל ה"הערות" הגיעו מקבוצות שונות מאנשי הרחוב ,מלבלרי עיתונים זוטרים ,ומחוגים
אחרים שתמיד העיזו מצחם נגד גדולי ישראל .ורוב רובם אין להם עם מנהיגם שום ענין ,אלא במקרה
דנן עמדותיו מתאימים להם ותו לא .ועל אחד כזה שהיה מקובל תמיד על כל ציבור הבני תורה כאדם
גדול בענקים ,ואפילו מנהיגי עץ אינם מטילים בצדקותו ובתורתו שום דופי ,האם מוטל עלינו להחליט
על יושר דעתו וצדקת דרכיו ,או עלינו להרכין ראש ולקבל את דעתו כמי שזקן מנהיגי הדור??? האם
מוטל עלינו לשפוט את שופטינו ,או לקבל את פסיקתו וככל אשר יורה נעשה??? הרי כל האנשים
האלו לא ל"דעת התורה" הם מצייתים ,אלא לדעת עצמם ,שהרי לפי הדעה המוקדמת שיש להם
בחרו ב"גדול" שמתאים להם ,והיינו שעושים הכל לפי שיקול דעתם בלבד ,ותולים אח"כ מעשיהם על

"גדול" .הלא ברור הדבר מה הוא המסורת המסורה לנו מחכמי הדורות ,ומעת מרן
הגרא"מ שך זצ"ל.

ודע מה שתשיב....
אל תאמר שמצביעי עץ לא ניסו לפגוע חלילה בהגראי"ל .....ראשית כל ,לעשות פילוג כה גדול
בציבור ,זה יכול להיות אך ורק בגלל שאוחזים שהנהגתו הוא סכנה מוחשית לכלל ,אחרת מי מילל ומי
פילל שיקרעו ציבור הבני תורה לגזרים ,בקריעה שאינו מתאחה .ובאמת כאן הבן שואל ,ממה נפשך,
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אם יש חילוקי דעות בנושאים עקרוניים ,והם מטילים דופי בדעותיו בטענות חמורות (כגון שדעתו
שצריך לגייס בני הישיבות וכו') ,אז בודאי כוונו לפגוע בהגראי"ל ,הלא הם לוחמים נגד דעותיו
הכוזבות (עפ"ל) ,ואין פגיעה גדולה מזו ,להגיד על עבד ה' של  100שנים ,שיש בו דופי ,ושהנהגתו
הוא הרס לעם??? וחוצפתא יתירא יש כאן!!! אלא מאי ,נאמר שאין כאן חילוקי דעות עקרוניים ,ואף
אחד לא מטיל דופי בדעותיו של הגראי"ל ,וכל הויכוח הוא על דרכי ההנהגה (להתייצב ולא לחתום ,או
לא להתייצב וכו') ,ולא חלילה על שום דבר עקרוני (וכזה התבטא אחד מהראש הישיבות שתמך
בעץ) ,הלא נשאל השאלה ,על זה הלכו לשסע העם כולו??? על זה נלחום מלחמות??? על זה בכלל
יש למישהו דעה להגיד שזה לא מתאים לו דרכו של גדול הדור??? ממה נפשך יש כאן חוצפה נוראה!
אבל יותר מזה ,עשו מעשים שלא יעשו .שכשהגראי"ל עשה מהפך בעיתון אך ורק למטרה אחד
ויחידה ,להוציא ראש הלבלרים שלהם מהמערכת ,שאחז ברוחב דעתו ,שהלבלר הזה פסול מלכתוב
דעותיו בעיתון של בני תורה ,ושאינו מציית לגדולי הדור ומזלזל בכבוד התורה ,מה עשו? פתחו עוד
עיתון ,ונתנו בראשם דווקא הלבלר ההוא .האם זה לא חוצפתא יתירא? האם זה לא להכריז מרד
בגדול הדור? נתאר בעצמינו שאם הגרא"מ היה מפטר ח"כ אחד ,ומישהו היה פותח מפלגה ומעמיד
בראשו אותו ח"כ ,הלא אין מרידה מפורשת גדול מזו!!! אפילו אם היו פותחים עיתון נגדי לעיתון של
הגראי"ל בתקופה מיידית אחרי שהוא לקח פיקוד בעיתון ל"התחרות" איתו ,ולהראות שאינם
מסכימים עם המהלך שעשה ,זה בעצמו חוצפה גדולה ,אבל להוסיף שמן על המדורה ולקחת דווקא
הלבלר שהוא הוציא במכוון מהעיתון??? האם דעותיו של הלבלר צודקות יותר מדעותיו של מרן
הגראי"ל??? האם דעותיו של בעל הבית שמתעסק בעיתונות ,חשובים יותר מאדם שעמל על התורה
ועל העבודה בטהרה ובפרישות ל 100שנים??? ואפילו אם אכן חושבים שדעותיו מוצדקות יותר
(עפ"ל) ,האם אין חוצפה למנות אותו מיד אחרי שהגראי"ל פיטר אותו???
ואחר כל זה ,התפרסם הקלטה של אחד מראשי המפלגה שלהם ,כשהוא אומר שהעיתון החדש
שלהם "יגרד" את הגראי"ל במקום הצורך ,עפרא לפומיה .ואם כפי טענתם הם לא רוצים לפגוע ח"ו
בהגראי"ל ,היו עליהם לפטר אותו מיד מכל תפקיד במפלגתם ובעיתונם ,על מילים חמורים וחצופים
מעין אלו! אבל לא ולא ,לא רק שהוא נשאר ,הוא מנהל העיתון והמפלגה בצוותא אחד עם הלבלר
הרשעי שלהם!
ואחרי כל זה רצו פגישות עם הגראי"ל ,רצו נציגות ,ורצו שיתן להם להביע עמדתם.....דרכם של
חכמים היו תמיד להגיע בהכנעה לזקני הדור .אם באמת רצו להבין ,להשמיע ,ולהשפיע ,אז היו
צריכים להגיע בהכנעה ולשאול כבמקש דרך ה' ,ולא כברי פלוגתא ,ובוודאי שהגראי"ל המתון והצדיק
היה מסביר דרכו והיה מוכן לשמוע ולשקול כל עמדה אחרת שיציעו ,אבל ללחום בריש גלי באופן
הבוטה ביותר נגד זקני הדור ,ואח"כ להגיע עם טענות שלא שומעים להם? לבקש "נציגות" כאילו שיש
כאן זכות של שתי "מאן דאומרים"??? לעשות מעשה זמרי ,ואח"כ לבקש שכר כפנחס???
וכל זאת בלי להתייחס לכל הכתוב על ידם בעיתון שלהם ,ש"מבאר את משנתם" ,וברמיזות עבות
מטיל דופי בדעותיו "הפשרניות" (עפ"ל) של מרן שליט"א.
ואחרי זה טענו טענות מוכרות של המשכילים ,ויותר מאוחר ממפלגת פא"י ,שהגדולים אינם
המנהיגים ,אלא החצירות .וזאת למרות שהגדולים עצמם מדברים בפומבי על דעותם ,וביתם פתוחות
לרווחה למבקשי ה' ,ובמערכה של הבחירות האחרונה ,שמענו מפורש בכל עיר ועיר מהגדולים
בעצמם דרשות למי להצביע ,ולמה וכו' ,ובכל כנס השתתפו ודברו גדולי עולם ופארי ראשי הישיבות
שבדורינו  ,ואם דברו בשמם ,יען שהחכם לא רצה לדבר לפני הציבור ,עלכ"פ דברו בפני החכם ממש,
ולא יתכן לסלף דבריו לפניו .ובמערכה שלהם ,דברו לרוב עסקנים זוטרים ,משמשים ,לבלרים ,ובעלי
בתים ,וכמעט שלא שמעו דרשות מתלמידי חכמים כלל ,והם העסקנים האלו שניהלו המערכה שלהם
באופן גלוי ,מול הגדולים שניהלו המערכה של ג' ,עוד טוענים שאת מפלגתם הגדולים מנהיגים ,ואת
מפלגת יריביהם רק העסקנים מנהיגים בלי התערבות של הגדולים!
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וזה לעומת זה ,ראו נא מי הששתתף ותמך בג' ,גלריה של כל גדולי עולם ,זקני הדור ,ורוב רובם של
הראשי הישיבות החשובים שבדור ,תחת הנהגת מרנן הגראי"ל והגר"ח ,וממול במפלגת עץ תחת
הנהגת מנהיגם ,היה קבוצה של אנשים עלומי שם ואפילו הת"ח שבינהם אינם ידועים כלל ועיקר לא
כמנהיגי הציבור ,ולא כבעלי שם בקנה מדה אפילו בקרוב לעמיתהם תחת הנהגת הגראי"ל ,ואין להם
כל קשר עם הנהגת הכלל ,וכמעט שלא שמעו עליהם כלל .והטענה שהגדולים אינם יודעים מאומה על
הנעשה ,זה טענת הבל ,וריחא דאפיקורסות יש ביה ,וגם בתקופת הגרא"מ טענו ככה אנשי פא"י ,והם
והם מקימי מפלגת עץ צעקו ככרוכיא שזה אפיקורסת!
אחר כל זה טענו שהם נרדפים ,אחרי ששנים הם שלטו בכיפה ,וביזו והרהיבו עוז נגד כל מי שלא
הלך בתלם עם הלברלים ,ביקרו ארזי הלבנון אדירי התורה .ובודאי שאנו תחת מנהיגותו של מרנן
ורבנן מוקיעים אותם מתוכנו ,אין אנו רודפים אלא נרדפים! הם רודפים אותנו עם הדעות הכוזבות
שלהם ,יצלנה כל אוזן מלשמוע ,הם רדפו את גדולי הדור במשך שנים .ואמת נכון הדבר מרנן ורבנן
אמרו היפרד נא מעלי! בדיוק כמו שהגרא"מ אמר לציבור הבני תורה לא להשתתף בשיעור של אחד
מגדולי הפוסקים בב"ב ,עד שיחזור בו מדעותיו ,וכן נתן הוראה לתומכי התורה לא לתמוך בישיבות
קדושות שניהלו אותם בניגוד לדעתם .וכן יצא חוצץ נגד תלמידי חכמים מופלגים מאד שמרדו
בהנהגת הדור באופן כמעט זהה של המצב כיום ,עד כדי שהיו ת"ח אלו ותלמידהם מנודים בכל מכל

כל בציבור בני התורה וחלקם היו צריכים לפתוח מוסדות עצמאיים ,וכן הלאה ,הלא היו דברים
מעולם!
גם טענו בהתחלת דרכם שכאילו הגראי"ל מחליט לבד ואינו מתייעץ אם אף אחד אחר .קודם כל,
זכותו להחליט איך הוא מתנהג ,וגם כאן לא נשפוט את שופטינו ,וכל הדיון הזה פסול מעיקרא ,אבל
יותר מזה ,הלא ראה ראינו כמה התכנסויות של המועצת בראשית הגראי"ל ,ועוד כמה וכמה
התייעצויות עם ראשי הישיבות חוץ מהישיבות של המועצת ,ודלתו פתוח לכל ,וכולם כאחד קבלו דעתו
בכל הנושאים שהורה עליהם .ואדרבה ,אצלם הלא יש רק אחד שמחליט בכל ענינים ,אין מועצת ,אין
מישהו בקנה מידה של המנהיג היחיד שלהם בכלל ,והוא פוסק יחידי ,והוא כיחיד מחליט כל העניינים
של דרכי ההנהגה שלהם.

התוצאה המחרידה.........
נקדים עם דברי החינוך במצווה תצה :שהכל מצוין לעשות כל אשר יורו ,ובכלל המצוה גם כן
לשמע ולעשות בכל זמן וזמן כמצות השופט ,כלומר ,החכם הגדול אשר יהיה בינינו בזמנינו,
וכמו שדרשו זכרונם לברכה (ר''ה כה ,ב) ואל השפט אשר יהיה בימים ההם יפתח בדורו כשמואל
בדורו ,כלומר ,שמצוה עלינו לשמע בקול יפתח בדורו כמו לשמואל בדורו .והעובר על זה ואינו
שומע לעצת הגדולים שבדור בחכמת התורה ככל אשר יורו מבטל עשה זה וענשו גדול מאד,
שזהו העמוד החזק ,שהתורה נשענת בו ,ידוע הדבר לכל מי שיש בו דעת.
ובמצווה תצו :משרשי המצוה (עי' רמב''ן עה''ת יז יא) .לפי שדעות בני אדם חלוקין זה מזה ,לא ישתוו
לעולם הרבה דעות בדברים ,וידע אדון הכל ברוך הוא שאלו תהיה כונת כתובי התורה מסורה
ביד כל אחד ואחד מבני אדם ,איש איש כפי שכלו יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו,
וירבה המחלקת בישראל במשמעות המצות ,ותעשה התורה ככמה תורות ,וכענין שכתבתי
במצות אחרי רבים להטות בסדר משפטים (מצוה עח) .על כן ,אלהינו שהוא אדון כל החכמות
השלים תורתינו תורת אמת עם המצוה הזאת שצונו להתנהג בה על פי הפרוש האמתי המקבל
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לחכמינו הקדמונים עליהם השלום ,ובכל דור ודור גם כן שנשמע אל החכמים הנמצאים שקבלו
דבריהם ,ושתו מים מספריהם ,ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עמק מליהם ופליאות
דעותיהם ,ועם ההסכמה הזאת נכון אל דרך האמת בידיעת התורה וזולת זה ,אם נתפתה אחר
מחשבותינו ועניות דעתנו לא נצלח לכל .ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצוה אמרו
זכרונם לברכה (ספרי כאן) לא תסור ממנו ימין ושמאל אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל לא
תסור ממצותם ,כלומר ,שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לנו לחלק
עליהם ,אבל נעשה כטעותם ,וטוב לסבל טעות אחת ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד,
ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו ,שבזה יהיה חרבן הדת ,וחלוק לב העם ,והפסד האמה
לגמרי .ומפני ענינים אלה ,נמסרה כונת התורה אל חכמי ישראל...................
וממשיך .............וזהו אמרם זכרונם לברכה (ספרי כאן) אפילו יאמרו לך על שמאל שהיא ימין,
כלומר ,שכך היא המצוה לנו מאדון התורה יתברך שנאמין אל הגדולים במה שיאמרו ,ולא יאמר
בעל המחלקת היאך אתיר לעצמי ,ואני יודע בודאי שהם הטועים? שאפילו יהיה כן הוא מצוה
להאמין להם ,וכמו שכתבתי למעלה בראש המצוה ,וכענין שנהג רבן גמליאל עם רבי יהושע
ביום הכפורים שחל להיות בחשבונו ,כמו שמזכר במסכת ראש השנה (כה א) .עכ"ל
והיינו שמנהיגות הדור אינו מסור אלא לחכמי הדור ,ואף כתב שיש ענין של "חכם הגדול אשר יהי
בינינו בזמננו" ,וכולם חייבים לשמוע בקול(ו)ם ,ולהמיעוט אסור לחלוק על הרבים ,ומקרה שחלק
עליהם יצא חורבן הדת ,וחולק לב העם ,והפסד האומה לגמרי!
ובמצב הנוכחי ,שאנשים שפלים ,אנשי בליעל ,חסרי מעש ,הרהיבו עוז לדבר על צדיק עתק בגאווה
ובוז ,ומרדו בו בריש גלי ,וכל זה אחרי כמה שנים שהכפישו את שמו ,וכתבו נגד רוחב דעתו מאז ועד
הלום שמבצעים את זממם ,ומרדו במלכות ,מאן מלכי רבנן ,ותולים את דבריהם בת"ח אחד,
ומקהילים קהילות ודורשים לגנאי ,באופן מחריד.
וכל זה בכדי שיוכלו להשליט רצונם על העם ,ולפסוע על ראשי עם קודש ,לרדוף את הנרדפים שלהם,
ולהחליט מי יהיה ה"גדול" שהם יכתירו.
ובמקרה דנן ,שכלל ציבור הבני תורה רובו ככולו ,וכן גדולי ישראל חכמי הדור ,ארזי הלבנון אדירי
התורה ,קיבלו מרותם של שניים המיוחדים מזקני חכמי הדור ,הלא המה מרן הגראי"ל ומרן הגר"ח,
וזה לא היה לפי רוחם של אנשי בליעל הנ"ל ,החליטו לקרוע ציבור הבני תורה בקריעה שאינו נתון
לאיחוי ,לשסע בין אנשים אחים ,אחים בתורה ,אחים ביראה ,אחים בקהילות שונות ,להכריז על "שני
דעות" ,להצהיר על "שתי הנהגות" ,ולהקים שתי מפלגות.
השחתה כזאת לא זכור לנו כבר כמה דורות מעת ששיסעו המשכילים העם בכל דרך אפשרי ,והטיחו
דברים כלפי מנהיגי האומה ,ובכוונת זדון תחילה ,לשתול הרס וארס בעם קודש .ואינם שונים כלל
וכלל מראשי המפלגה החדשה ,שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס ,כותבים מאמרים בקנאות
מזוייפת למשוך את הציבור היראים ,כחזרים שפושטים טלפיהם ואומרים :ראו כשר אני .ובאמת טמא
טמא יקרא ,ובדד בדד ישבו מחוץ למחנה.
זה לא עוד קהילה או חסידות שהם הולכים לאור רבם ,אלא הם שוסעים ציבור אחד ,עם אותם
ערכים ,אותם שאיפות ורצונות ,ומורדים בגדולי הדור באצטלה של חסידות וצדקות ,וכוונתם להזיק!
ומתוך כך נעשה פירוד הלבבות ,ובלבול גדול בין הצעירים והמבוגרים כאחד .והוויכוחים האין סופיים
אינם עוזרים לא"א לישוב דעתו ,וכל אחד אומר בעל דעה אנכי ,אבל תוך תוכו אינו שלם עם
ה"תירוצים" שלו ,ויצא מזה הרס הדת לחלוטין ,וכפי שהזהיר החינוך! הלא אי אפשר לנהוג הציבור
בהנהגות ציבוריות עם שתי דעות ,כאמרם ז"ל דבר אחד לדור ואין שני דברים ,אי אפשר שכל אחד
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כטוב בעיניו יעשה ,עמדה מגובשת זה האלף בית של הנהגה ,ופתאום חלק העם ימשכו בחבל ימינה,
וחלקו שמאלה ,וכשאחד ידרים ימצא שחברו מצפין ,במילים אחדים :הרס הדת והפסד האומה לגמרי!
וראה ראינו לאיזה תוצאה מחרידה זה הוביל אותנו ,כשאחד מטורף בדעתו הגיע לתקוף מאור ענינו,
וגם על זה טענו אותם בני בליעל כאילו שלא היו קשורים לזה מכל וכל .וברור הדבר שכשאותו האיש
שמע כל היום ויכוחים ודיונים על גדלותו של גדולי ישראל ,זה השפיע עליו עד שנטרפה דעתו עליו
ועשה מה שעשה.
חז"ל אומרים ,שאם ראשונים מלאכים אנו כבני אנשים אם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים ולא
כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר ,אלא כשאר חמורים (שבת קיב .):וביאר בזה
הגרע"א הסבור שהם כמלאכים ,הוא כבן אדם .והסבור שהם רק בני אדם ,הוא כחמור.
ותימא הוא ,למה שנחשוב שכשמדובר על חמור ,התכוון הגמ' לחמורהם המיוחדים של התנאים שלא
אכלו טבל?
התשובה היא ע"פ מה שכתוב ברש"י בריש פרשת נח על הפסוק "כי השחית כל בשר דרכו" ,מסביר
רש"י ש"כל בשר" זה לרבות בהמה חיה ועוף ,וכשהפסוק ממשיך ואומר קץ כל בשר בא לפני ,אומר
רש"י כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודה זרה ,אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים ,וקשה
טובא הרי ברש"י קודם כתוב שכולם כולל בהמות חיות ועוף השחיתו דרכם ,וכאן אומר רש"י שהיו
טובים ורעים ,למה לא המשיך בפירושו ,שקץ "כל" בשר גם כן פירושו לרבות בהמה חיה ועוף? ועוד
הלא לא היו "טובים" כלל ,שאפילו בעלי חיים השחיתו דרכם?
התשובה היא ,שאמת נכון הדבר שכולם ללא יוצא מן הכלל השחיתו את דרכם ,אבל בכל זאת הרי
הבהמה חיה ועוף אינם בני בחירה כלל ,אז איך בכלל השחיתו דרכם ,ולזה התשובה היא שהשפעת
הרשעות הנוראה שבדור היה כ"כ רע ,שזה השפיע על כל הבריאה כולה ,והכל הכל התחילו להשחית
דרכם ,אפי' שאינם בני דעת ובחירה .אמנם הגם שהשחיתו דרכם הרי לא מגיע עונש לכולם ,לכל אלו
שאינם בעלי בחירה בעצם לא עברו "איסורים" ,לדוגמא בהמות או שוטים וכו' ,הלא הרע היה רק
בהשפעת הרשעים שבדור ולא שבחרו בו ,ע"כ כתב רש"י ,כי השחית כל בשר דרכו ,זה לרבות כל
הברואים שהתחיתו דרכם ,וזה שכתוב "קץ כל בשר" ,הגם שלא מגיע עונש לחלק מהם ,אבל בכל
זאת כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודה זרה ,אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים ,שגם
הטובים שרוע דרכיהם אינם באשמתם נהרגו כי היה אנדרלמוסיא.
וזה פירוש מאמר החז"ל הנ"ל .הלא חמוריהם של התנאים לא יקבלו שום שכר על "מעשים הטובים"
באי אכילת טבל וכו' ,כי אין אלו מעשים טובים ,אלא כל עניינים האלו לא החמור בחר בו ,אלא
השפעת גודל קדושת רבי חנינא בן דוסא ורבי פנחס בן יאיר היה עד כ"כ שגם החמורים שלהם לא
אכלו טבל .וזה פירושו ,כשבן אדם סובר שהראשונים הם כבני אדם הרי הוא כחמור ,אבל אל תחשוב
שהוא לכה"פ כחמור שעדיין נתון להשפעת הראשונים הללו ,אלא הוא אינו אלא כחמור פשוט שאין לו
שום מושג והשפעה מדורות הראשונים כלל ואפי כחמור לא קיבל השפעה מהם .שגם על חמור אפשר
להשפיע ,אבל כזה בן אדם לא קיבל שום השפעה מהראשונים וד"ל.
עכ"פ מבואר שהשפעת הסביבה מאד מאד משפיע אפילו על בעלי חיים ,ובודאי שזה משפיע הרבה
יותר על בני אדם ,ששומעים וקולטים הבזיונות של תלמידי חכמים ,ואפילו אם משוגע הוא ,עצם
המעשה נובע ישירות מרוח הסביבה ללא ספק ,ואיך לא יזדזעו פושעים הללו ויפשפשו במעשיהם ,הם
פשוט ניתקו את עצמם בהמעשה הנלוזה הזה ,כאילו אין להם קשר כלל ,בו בזמן שכל הויכוחים
והביזוי ת"ח שהם חרחרו גרם לזה.
ויותר מזה למדנו ,שאנשים הסוברים שדעת מורי האומה הוא כבני אדם ,ונתונים לדיון אצל פשוטי
העם לבחור בדעותיהם ,והם אוחזים שדעתם של מורי האומה אינו מופשט ממושגיהם הגשמיים של
כל שואב מים וחוטב עצים ,ו"יש לדון" באיזה נוסח נאמרה וכו' ,אין להם כל שייכות עם התורה ,לא
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רק שאינם מבינים בתורה ומסורת מרן הגרא"מ שך זצ"ל ,אלא שלא קבלו כל השפעה ממנו כלל ,והם
כחמורים פשוטים ,ומי יתן להם תלמיד חכם ,וישכנו כחמור!

התשובה...
אשר על כן ,הדרך היחידה זה להפריד דרכים .להוקיע אותם מתוכנו ,הגם שיהיו כאלו תמימי דרך
שלא ידעו ולא הבינו ובחשיכה יתהלכו ,כשה תועה ,אחרי המר והנמהר ,והם יפגעו מפירוד כזה ,אבל
חובה לכרות הגידול הממאיר מקרבותינו ,שלא נסחף בעוונם חלילה ויהיה הרס הדת.
נחזור להשאלה הראשונה ,למה איכפת להם הפירוד הזה?
לזה יש כמה תשובות ,וכל סוגי האנשים בקרבם מתאים תשובה אחרת קצת ,ונפרט כמה.
הסיבה שזה נגד רצון מנהגיהם הלבלרים הרשעים ,המחרחרי ריב בין ת"ח ,שהם רוצים להנציח
המחלוקת ,כי המרד לא היה לתכלית שהצהירו בכדי לשמוע לדעה של גדול אחר ,אלא מרדו לשם
מרידה ,מרדו שיוכלו להביע הדעה האישית שלהם ,מצאו ת"ח אחד לתלות בהם המרידה ,אבל בחרו
בו למטרת אישיות כי "עכשיו" מתאים לנו דעתו ,ובודאי אם הוא היה מסכים לדעות "הפשרניות" לא
היו מתחברים אליו ,אלא היו מוצאים מישהו שדרכו יוכלו ל"בקר" דעת מורי האומה .רובם ככולם
מעולם לא היו תלמידיו ,אלא בחרו בו נגד המוסכמות כי אינם רוצים לקבל דעת אחרים ,אלא הם
מאמינים שהם בעלי הדעה ,ורוצים להשליט את דעתם ע"י הצגת שיטתם כאילו שזה נובע תחילה
מאותו ת"ח .וכל זמן שנישאר מעורבים בקהלות ובמוסודות לעולם יוכלו לשתול זרעי הארס שלהם
בצעירי הצאן.
מי לא ראה איך שמחו בהוללות גמורה כש"נצחו" והכניסו נציגים לעיריות שונות אחרי המחלוקת
הגדולה שעשו .הלא כל מי שיש לו מח בקדקדו ישאל לשמחה מה זה עושה? הלא קבלו נציגות
זוטרה בעיריות בגלל שהם חוששים מהנהגה מסויימת ,כל העם נקרעו לגזרים ,ואם רציניים הם ,היו
מבינים שזה הזמן לשתוק לבכות ולבנות ,הלא השמחה הוא סוף סוף נגד גדולי ישראל אחרים ורוב
רובם של הציבור הבני תורה .ומה עוד גם לשיטתם הצבועה השמחה כאן מופרכת ,הלא ה"ניצחון" לא
יביא שום תוצאה לאף אחד כי לא יהיה להם שום השפעה על רוב רובם של ציבור הבני תורה
שהכריזו שאינם מסכימים בדרכם כלל .ולא הצליחו לשכנע הבני תורה שהם טועים עד כדי הרס הדת
חלילה וכשיטתם ,ובפרט אם הם "חוגגים ניצחון" וכולם יתרחקו עוד יותר מהם .ובמקום לארגן חגיגה
היו צריכים לשבת בכובד ראש לתכנן הצעדים איך לאחה הקריעה ,איך להשפיע על הגדולים
שלשיטתם טועים בדברים חמורים ומנהיגים שולל את רובם ככולם מהציבור הבני תורה.
ולכן כשאמרנו  ,היפרד נא מעלי ,תקהילו קהילתכם בנפרד ,בסודם אל תבא נפשי ,ובקהלם אל תחד
כבודי ,אנו בדרכנו הסלולה נלך ,ואתם תיפרדו לחלוטין מאיתנו ,לא נשב בקהילה אחד ,לא נתפלל
ביחד ,לא נלמוד באותם מוסדות .אנו רואים בכם כהורסי הדת בגדר של פושעי ישראל .ואין אנו יכולים
לדור בכפיפיה אחת איתכם .באמת הפרענו להם את כל מזימת הרשע שלהם ,וממילא יעשו הכל
לטרפד כזה מהלך.
לאלו שהם תמימי דרך ובני התורה שבינהם ,וכן אלו שחושבים ומבינים יותר ענין והם יותר רציניים
מחבורת הפושעים שמנהיג אותם ע"י כתבי פלסתר שלהם  ,ללא ספק מסתכלים מסביב ,ורואים
שמוסדות טעונים מימון ,טעונים הנהגה ,וטעונים ערכים .מי נשא בעול כל המוסדות כולם והכוללים
בפרט עד היום? הלא בשלושים שנים האחרונות זה היה מרן הגראי"ל! אצל מי הלכו כל הישיבות
לייעוץ וטיפול אחרי הנהגת מרן הגרא"מ שך ,ובצוותא חדא עם מרן הגרי"ש? מי החליט בכל הנושאים
הבוערים בענייני חינוך בישיבות? אצל מי קיומו הפגישות? כולם כמעט ללא יוצא מן הכלל היו אצל
מרן הגראי"ל וסיעתו! וכולם כאחד קבלו את דעתם הרחבה בכל נושא שיהיה .האם היה מישהו אחר
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שהנהיג עולם הישיבות והכוללים??? האם מישהו אולי מ"ההנהגה החדשה" הנהיג כל הנושאים
הללו בביתו ,בצוותא חדא עם ראשי הישיבות ומנהלי המוסדות שבדור???
גם בעניינים הגשמיים מי דאג לכוללים ולישיבות? מי נשא בעולם התורה כאשר ישא האומן את
היונק? מי לא הבחין בין כולל "שלו" לכוללים של כל עם ישראל? מי ביזה את עצמו למען שלימות
הכוללים? הלא גם בזה התשובה מרן הגראי"ל וסיעתו! ועכשיו השאלה אצלכם ,מי יעשה כל אלה
אצלינו? האם לבלרי העיתון שמנהלים כל המערכה הזה יש להם יכולת כזה? האם למישהו
מ"ההנהגה" שלהם הוכיח אי פעם הנהגה רצינית בבעיות קשות בלב ליבם של עניינים עדינים? האם
משהו הנהיג פעם הציבור באחריות אישית ,עד כדי מסירת נפש ממש ,ולא רק הביע דעות? דעות
לחוד והנהגה אמיתי לחוד! האם המצביעים האלו חששו בחשש רחוק ,שלכל אורח חייהם מהיום של
ההצבעה ההוא ,לא יהיה להם שום קשר עם הנהגת מרנן ורבנן שהנהיגו עד הלום הדור ,האם הם לא
חושבים שהרחיקו לכת??? הגזימו קצת??? הלא גם הם רוצים להתחמם לאורם של הגראי"ל
והגר"ח וסיעתם ,ואם שחשבו שבנושא אחד טעו ,אבל ליפרד לחלוטין ממקור חיים??? ועכשיו רואים
שבנפשם של מרנן ורבנן הענין הזה ,והם רוצים ליפרד לחלוטין מהם ,האם המצביעים המסכנים האלו
קלטו כל זה מלכתחילה???
יותר מזה ,הלא איפה ואיפה יתחנכו טפם? מי יהיה ממונה עליהם? רוב מנין ובנין ראשי הישיבות
והרמי"ם הרי נמצאים תחת מרותו של הגראי"ל! מי יהיה הדמות המושלם שיש להם לשאוף להיות?
ראיתם מי ישב בהכנסים של ג' מול מי שישב בכנסים של עץ ,איזה גדולים השתתפו בהכנס של ג'
ואיזה גדולים השתתפו בכנס של עץ? כמי אני רוצה שהילד שלי יגדל? כמי אני מאמין באמת בלי
נגיעות כהנה וכהנה שהם באמת גדולי הדור ללא שום נגיעות וסילוף אישי? וכמי הילדים שלנו יגדלו?
(נציין שאין בכוונתנו לפגוע במנהיגהם הראשי שהוא ת"ח ,הגם שברור שדעת גדולי האומה שבא
לכלל טעות) .וכי יש בניהם מישהו בקנה מידה של הגראי"ל והגר"ח??? וכי יש מבניהם מישהו בקנה
מידה של שאר ראשי הישיבות וגדלי חכמי הדור שתמכו בהנהגת הגראי"ל והגר"ח??? מה נאמר
למשפחתנו ,שכל הגדולים האלו מסלפים ורק אנו צודקים??? נכון שאפשר לחשוב שהם טעו באופן
חד פעמי ,או שאחד מבינהם אינו תקיף מספיק וכו' ,אבל כשנהיה שתי קהילות נפרדות גם אז נחשוב
שהרבים שהם נגד היחיד ,ושמי שגדול בחכמה ומנין ,הם הטועים??? אני ימצא את עצמי בקהילה
שהם "נגד" הגראי"ל הגר"ח וסיעתם??? זה פשוט מצמרר!!!
זה התשובה! הם מפחדים להיבדל! פתאום האמת נפגש איתם מול הפנים! פתאום רואים ההבדל
בין שתי הקהילות!
גם המימון הוא ענין גדול שלא חשבו עליו עד הלום ,כי בענין זה יש המון אחריות ,פתאום יראו מה זה
להנהיג ציבור! פתאום השיקולים יהיו שונים לגמרי .אם לרווח פוליטי זוטר ,מותר להצטרף לכל
השונאים של אתמול.....לברקת....לחסידות גור (שהיה להם טענת על הגראי"ל שיצא בצוותא עם
האדמו"ר שלהם לנסיעות חיזוק בחו"ל) .....למזרוחניקים.....לחרדים החדשים התומכים ב"קמח" (כן,
כן ,אלו שמתעסקים בהוצאת האברכים מהכולל)....בעיתונים שרק אתמול כתבו נגדם.....וכו'
וכו'......כשיהיה לכם אחריות רציני של אלפי אנשים על אחת כמה וכמה!
ולכן התשובה שלהם זה ללחום! חלילה לזרוק אותנו מקרבתכם ,אל נא ניפרד דרכים ,הלא בני איש
אחד אנחנו ,ותורה אחת היא לנו.....
ואנחנו אומרים :לא! היפרד נא מעלי! לנו יש תורה אחרת משלכם.....לנו יש ערכים שונים.....ואכן
הנוסח שלנו אחר לגמרי מהנוסח שלכם ,כן כן בדיוק כפי שטענתם עד היום! ולאלו שיחזרו בתשובה
על המרד הנורא ,ודאי נקבל אותם כי הם באמת אחים טועים ,אבל אלו שיתעקשו להנציח הדעה
שלהם ,ניפרד מהם לעולם ,כי אכן הקריעה אינו ניתן לאיחו .ואכן הצער גדול מאד מאד ,אבל אין
ברירה ולא אנו אשמים בפירוד זו ,אלא הם הם האשמים בפירוד הנורא.
נסיים עם תקווה שיעשו כולם אגודה אחת לעשות רוצנו בלבב שלם ,עד ביאת גואל צדק במהירה
בימינו אמן.
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