דברי חכמים כמסמרות

(מס' )2

ממשנתו של רבינו ראש הישיבה מרן רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זללה"ה
מילין זעירין
בטבת תשע"ג הבאתי בקצרה בגליון 'דובב שפתיים' את הנידון בסוגיית חוק טל מבלי להיכנס לפרטים יותר מדאי כדי לא לבוא לפגיעה גם
בכאלו שפעלו בזדון ועשו עוולות ,ובמיוחד עם אלו ששגגו ,כי אין מטרתי לבוא חשבון עם אף אחד ,וד' הטוב יכפר .בניסן תשע"ד לאחר
שכת הפלגנים נלחמו במלא עוזם בגדולי הדור ,ודגל מלחמתם היא ההיסטוריה של שנת תש"ס ,כאשר הם מעוותים ומשקרים במצח
נחושה את העובדות ,רק במטרה לפגוע בגדולי ישראל ,ראיתי חובה לפת וח את הנושא לפרטים עד כמה שהיה נראה לתועלת ,ופרסום
הדברים אכן האירו עיני רבים.
מתוך קושי להתמודד עם האמת הוציאו ספר עב בשם ויזרח אור ,ושפכו עלי אש וגפרית ,והדבר גרם לי קורת רוח מרובה כי זה הראה לי
גם כן את התועלת בכתיבתי ,ואמרתי לעצמי מלאתי את חובתי ,ולא ר איתי טעם לבוא אתם בדברים על אשר עיוותו שם והמציאו בדיות
מליבם כי אין לדבר סוף .אולם חזקו עלי דברי רבים שרואים תועלת שאחדד את הדברים יותר שיהיו מחוורים ,במיוחד כעת כסלו תשע"ו,
כאשר אנשים נשואי פנים עומדים מעל במות ומפיצים שקרים ממה שהיה לפני  17 -15שנה .אולם ירא ונפחד אני שמא מתוך דברי יהיה
איזה משמעות של פגיעה או אי כבוד באיזה אחד מגדולי הדור ולכן הנני מוסר מודעה רבתא בזה שאין בי שום הו"א להביע איזה הסכמה
או התנגדות לדעתם של גדולי הדור מרן הגרי"ש זצ"ל מרן הגרמ"ש שפירא ,ומרן הגראי"ל שליט"א כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים ואין אני
בא בזה אלא להביא דעתם הברורה ,ולא כפי שכת המורדים ומואסים ביראי ד' מנסים להציג ,כשמטרתם אחת ויחידה להשפיל ולרמוס את
כבודו של רבן של ישראל מרן הגראי"ל וכל שאר גדולי ישראל שליט"א ההולכים עמו ובראשם מרן רבינו גאון ישראל וקדושו הגר"ח קניבסקי
שליט"א.
ואכתוב את דברי בסעיפים נפרדים.
א .הנני להקדים שמשום מה בספר 'ויזרח אור' ראה הכותב לנכון להציג את הדובב שפתיים כגליון שנערך על ידי נכדי רבינו ,בלשון
רבים ,ולא כתב את שמי במפורש ,ולכן הנני מודיע שבעל הטלפון המודפס בשולי הגליון הוא בעל הדובב שפתיים ,ולכן אני מגיב
כאן מטעמי ולא מטעם כל הנכדים שרצה הכותב הנ"ל לבוא עמם חשבון.
ב .לפני שאתייחס באופן פרטני לנכתב בויזרח אור ,חובה עלי להתייחס לטענה המרכזית עליה הוא מתבסס שכל מה שכתבתי הוא
שקר ,כי בגליון  57טבת תשע"ג כתבתי שרבינו הסכים בדיעבד שיצביעו בעד החוק בתנאי שיתנגדו לסעיפים  5,6ובערב
ההצבעה מוצש"ק נחמו תשס"ב ששמע רבינו שלא תובע מחאה חתם על מכתב התנגדות לחוק ,מבלי שהזכרתי שם שהיה
מכתב נוסף מרבינו באותו מוצש"ק הנ"ל .ובניסן תשע"ד אני מגלה שיש מכתב שני מאותו ערב של מוצש"ק נחמו ,מכח זה מסיק
שם הכותב ,הרי ראיה ניצחת שהכל זה דובב שפתי שקרים!!!
כנראה טעיתי ,שחשבתי בשנת תשע"ג שלא יהיה לכבוד כל השותפים בענין להזכיר את מה שהתחולל באותו מוצש"ק קייצי קצר,
וגם עכשיו לא ארד לפרטים ,ולא אזכיר שמות כל המתעסקים בנושא .רק ארמוז ורמזתי את זה שם ,החכי"ם של דגל התורה
התפצלו אז בהצבעה בחקיקת החוק .הרב רביץ זכרו לברכה הצביע בעד החוק על כל סעיפיו ,והרב גפני שליט"א הצביע בעד
החוק ,אבל בהצבעה שניה שהיא הצבעה פרטנית על כל סעיף בנפרד ,הצביע נגד אותם סעיפים  5.6כפי שדרש רבינו .ובזה
טמון כל ענין ב' המכתבים .ומאחר והמכתב השני לא ראה אור ברבים ,לא חשבתי שיש ענין לפרסמו ,אבל כאשר המכתב הראשון
הופיע כהוכחה גם בקונטרס 'מבט בוחן' וגם ב'ויזרח אור' ,הנני להעמיד דברים על דיוקם ואדרבה אני מוכן שיבדקו ויחקרו את
אמיתות הענין.
ועכשיו אצעד לאורך הספר ואעיר את מה שאראה כפי מרוצת הקורא להצביע על שיבושים ושקרים.
בפרק א' עמ'  68כשכותב אודות הנח"ל החרדי מדווח על אסיפת חירום שהתקיימה בבית מרן הגרי"ש וממנה יצאה ההודעה שפורסמה
בתאריך כ"א באייר תשנ"ט ביתד ,עליה חתומים הגאונים רי"ח קופשיץ ר"י עדס ,ר"י אפרתי ,רח"י מישקובסקי .כשבכותרתו נכתב:
הדברים דלהלן היו לנגד עינ יהם של רבותינו שליט"א ובהוראתם אנו מפרסמים את הדברים דלהלן :רוח עועים עוברת בציבור לשנות
מהדרך המסורה לנו מרבותינו לגדל בני הנעורים בהיכלי תורה בלבד ,ללא שום שינוי וחידוש .לאחרונה פורסם ברבים בשם גדולי
ישראל כאילו מותר לכוון צעירי הצאן לדרך שונה ,ולערער את הדרך שהותוותה ע"י גדולי ישראל לכוונם לקבוע אומנתם בתורה .על
מנת להעמיד האמת על תילה אנו מפרסמים בזאת כי הדברים אינם נכונים ,ואין לשנות כחוט השערה ממה שאנו מצווים ועומדים
להמשיך בדרך של לימוד התורה בטהרתה ,כפי שהנחילו רבותינו מעתיקי השמועה ,בדרך בה צועד עולם התורה עד כה .ע"כ
דבריהם .וממשיך בעל ויזרח העלום בשמו וכותב  ,בהמשך מרנן ורבנן יצאו במכתבים חריפים ביותר כנגד הנח"ל ,ומביא את מכתב רבינו
שביקש להחתים בראשו את מרן הגרמ"ש שפירא כפי שכתבתי .הוא אינו חושש לשקר בדבר הגלוי לכל שמכתב גדולי ישראל יצא
בתחילת חוד ש אייר ,ולאחריו ומחמתו התכנסה אותה אסיפה בבית מרן הגרי"ש ויצאה עם ההודעה המעורפלת הנ"ל מבלי שהוזכר שם ולו
ברמז ענין המסגרת הצבאית( .מלבד זאת ,את המכתב מהרבנים הנ"ל מביא שם כעדות על התנגדותו של הגרי"ש לנח"ל ,והנה אם זה
עדות על דעתו של מרן הגרי"ש ,למה חתימתו של רח"י מישקובסקי אינה עדות על דעתו של מרן הגראי"ל??? ,וביותר ,כמה עמודים לאחר
מכן הוא מצטט את דברי רח"י מישקובסקי (עי' עמ'  ) 76שאלו שחתמו נגד הנח"ל הם שולפים דעת תורה מהשרוול ,אתמהה וסתירה מיניה
וביה?!).
בעמ'  77הערה מס'  10מציין שם העורך שרבינו הגרמ"י ד רש לפטר את הרב אברהם רביץ ודרישה זו נדחתה בתוקף ע"י בית הגראי"ל.
הנני לגלות להעורך שלא הלך לברר כלום ובדה מליבו דברים ,שדרישה זו הפנה רבינו הגרמ"י ישירות למרן הגרי"ש זצ"ל ונדחתה על ידו
בתוקף ולא נתן אף להביא זאת לדיון בפני חברי מועגדה"ת[ ,במהלך דבריו של הכ ותב שם הוא מנסה לצייר את דמותו של מרן הגרי"ש

זצ"ל שמרוב עדינות נפשו אינו מביע דעתו הנחרצת ,האם זה לא השפלת ורמיסת כבודו של מרן הגרי"ש?! ,הזכור לכם הכתרת הרב שז"ג
שליט"א שהוכתר בעיר פ"ת למורה הוראה של קהילת האברכים ,עפ"י הנחייתו של מרן הגרא"מ שך ,והדבר פורסם בכתבה נרחבת ביתד
נאמן ,ועם כל זאת דרש מרן הגרי"ש את ביטול המינוי וההכתרה ,ומרן הגרא"מ שך נעתר לו וביטל את דעתו .ועוד הרבה דוגמאות אפשר
להביא איך מרן הגרי"ש עמד על דעתו הרחבה כפי שאדם גדול אמיתי צריך ויודע לעמוד על דעתו ללא חת .ומעניין ,שלדעת הכותב שם
בענ ינים של עיקרי הדת משום מה מרן הגרי"ש לא יודע להביע דעה נחרצת( .ופלא בעיני איך על בזיון זה לא יצאו במחאה?!)].
יתירה מכך והיא פירכה גדולה על כל הנכתב ,הכותב מתעלם לחלוטין מאותה ישיבת מועצגדה"ת בה ישב לראשונה ולאחרונה מרן הגרי"ש
זצ"ל בבית חתנו הגר"ע שליט"א( ,טבת תשס"ג) .שכל מטרת הישיבה היתה כדי להשאיר את הרב רביץ על מקומו ברשימה לכנסת ,על אף
ראיונותיו הציבוריים בעד הנח"ל והצבעתו הגורפת באב תשס"ב בעד חוק טל .ואני לא אכנס לפרטים שעלו שם על השולחן והנוסח עליו
חתמו חברי הכנסת ,והנספח שהוציא מכיסו רבינו ומסרה לידי מרן הגרי"ש זצ"ל.
בעמוד  81וכן בעמ'  92הדובב מובא שם כמקור נאמן לדברי הכותב שם ,אודות יוזמת הנח"ל מתוך הציבור החרדי ,מעניין איך אפשר
להביא הוכחה מ'דובב שפתי שקר'???
בעמוד  82מביא הכותב ציטוט מתוך דרשתו של ר"א דויטש שאומר בשם ר"צ פרידמן שמדיניות העיתון שבכל מחלוקת בין גדולי ישראל
העיתון שותק ואינו מביע אף דעה ,וזה ההסבר למה לא פורסמו בעיתון מכתבם של המתנגדים לנח"ל ולועדת טל וכד' .וכאן אני שואל )1
למה מדיניות זו לא היתה תקפה בפרשיית פוניבז' ,שהתפרסמו כתבות נגד צד אחד בחד צדדיות ללא הבאת דעתם של גדולי ישראל
האחרים?  )2למה מדיניות זו לא היתה תקפה כשרבינו הגרמ"י התחנן וזעק מקירות נפשו לא לפרסם בעיתון מודעות של אירגון מסוים
שלדעתו ולדעת מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל הם פרצו את חומות הקדושה בבתי ישראל?  )3למה מדיניות זו לא היתה תקפה לאחר שיצאו
חוצץ נגד צו פיוס בשנת תשס"ב ורב ינו הגרמ"י ביקש לא לפרסם מאמרים מסוימים בעיתון? דברים אלו מדברים בעד עצמם ,האם יש שמץ
של אמת בהצהרה זו של הרבנים הנ"ל .והשאלה היא ,למה אתם מפחדים לומר את האמת שאין מה להתבייש בה כלל ,שהעיתון היה
כפוף לדעתו היחידה של מרן הגרי"ש זצ"ל וכל מה שפורסם או לא פורסם בעיתון ,היה תלוי האם זה תואם לדעתו או לא.
בעמ'  84הובאו מדברי הגרי"א הרשלר שליט"א ,ומציינים למראה מקום שהדברים במלואם הובאו בהמשך הספר בחלק ד' ,אולם מכיון
שגם שם הדברים מצונזרים מההקלטה שיש בידי ,לכן יורשה לי לא להתייחס לדבריו הנכבדים של הגרי"א שליט"א.
בפרק ג' עמודים  95ולהלן מנסה הכותב להביא כל מיני אסמכתאות לדעת מרן הגרי"ש זצ"ל בענין חתימת הגר"א טננבוים ,עם סברות
למה פנו רבינו הגרמ"י והגרמ"ש להגרי"ש ולא להגראי"ל וכד' ,ואני אומר בזה ברורות :דעת מרן הגרי"ש זצ"ל היתה שבכורח הנסיבות,
חייב הרב טננבוים לחתום על מסקנות ועדת טל ,והובא כבר בדובב חלק מהשיחה בין רבינו הגרמ"י והגרמ"ש שפירא למרן הגרי"ש,
ו מסקנת מרן הגרי"ש היתה ברורה שהרב טננבוים יחתום על מסקנות ועדת טל ,ולא הסכים לקבל דעתם של מרן הגרמ"י ומרן הגרמ"ש,
שראו בזה דבר מאוד עקרוני ויסודי שח"ו הרב טננבוים המי יצג את עולם הישיבות ,יחתום על מסמך של הידברות והסכמה לעידוד הגיוס,
אם במסלולים מקוצרים ,ואם בשירות אזרחי ,או שנת ההכרעה ,והתחייבות על סך  45לימוד שבועיות ,ועוד מרעין בישין שהופיעו שם,
במסקנות הועדה .אולם זאת הסכים מרן הגרי"ש שרק באם יתברר שאי חתימתו של הרב טננבוים לא תהווה מכשול להתקדמות לקראת
החוק ,הרי הוא פטור מלחתום .וזאת היתה הסיבה שהרב טננבוים לא חתם ,כי אכן התברר כך שלא תהיה משמעות מיוחדת לאי חתימתו,
ורק לאור זאת הסכים הגרי"ש להתיר לו שלא יחתום .כי הרב טננבוים הודיע אז לרבינו ולהגר"ש ואזנר והגרמ"ש שלא יוכל לפעול כנגד
דעותיהם של מרן הגרי"ש והגראי"ל והיה חייב שאחד מהם יסכים לו שלא יחתום .וזה מה שכתבתי שהצליחו לפעול אצל מרן הגרי"ש,
ואינני מבין למה הכותב שם מנסה להשוות לזה שאני מזלזל בכבוד מרן הגרי"ש כאילו היה כדור פינג פונג עפ"ל ,דעתו היתה איתנה שצריך
לחתום על מסקנות ועדת טל ,אלא שבנסיבות הנ"ל הסכים לוותר על החתימה שלא היתה בעלת משמעות .ולא אביא כאן את תמליל
שיחתם של מרן הגרמ"י והגרמ"ש בחזרתם מבית מרן הגרי"ש שהביעו את כאבם הגדול על כך שמרן הגרי"ש לא היה שותף לדעתם,
ותלה את החובה לשתף פעולה ולחתום כדי שלא יפגע תקציב עולם הישיבות.
ויש לי גם לשאול שני שאלות ,לפי מה שכותב שם שדעת מרן הגרי"ש היתה ברורה שלא לחתום על מסקנות הועדה .א .א"כ מה היה צריך
רבינו לשלוח אליו על כך מכתב?  ,ויתירה מכך איזה צורך היה בנסיעה האישית לאחר שעשרה ימים קודם שלח מכתב אישי?.
ב .הביא שם את מכתב מחאתם של ראשי הישיבות על סכנת המסלולים שהצטרפו לאור קריאת מרנן ורבנן ,והחתומים הם ,הגר"ב
רוזנברג ,הגר"ד לנדא ,הגר"י שיינר ,הגרח"ש ליבוביץ ,הגר"ע זקס ,הגר"א פינקל ,הגרב"מ אזרחי ,הגר"י עדס ,הגרמ"ה הירש ,הגרש"י
בורנשטיין ,הגרי"א וינטרויב ,הגר"ז שוב  ,הגר"ב טולידנו ,הגרב"צ בורידאנסקי ,הגר"מ צדקה ,הגר"ג טולידנו ,למה לא נמצאים בין
החותמים הגרד"צ קרלנשטיין ,הגר"ש דויטש ,הגר"צ פרידמן ,הגר"י ארנברג הגר"ש מרקוביץ ,הגר"א דויטש ,ועוד מהיושבים ראשונה
במלכות 'ארנה' ,להיכן נעלמו חתימותיהם???!!! ,מה עם זעקתו של מ רן הגרא"מ שך זצ"ל יהרג ואל יעבור??!! אולי זה הוכחה כי הם היו
כפופים לדעת מרן הגרי"ש ולכן הם לא חתמו?? .האם שמת לב שרוב החותמים הנ"ל שחתמו נגד ועדת טל הם אלו שעומדים היום
מאחורי מנהיגותו של מרן הגראי"ל?! ,והאחרים שמצהירים היום על שמירת ההשקפה לא מוצאים מהם שום דבר בענין ,מעניין שהכותב
שעשה עבודה "יסודית" לא ירד ללבן נקודות אלו וקודמיהם.
בעמוד  104מופיע מכתבו של רבינו מחודש מנ"א תשס"ט נגד ההליכה למסגרות הצבא שירות אזרחי ושנת ההכרעה ,שכתב רבינו מזעקת
לבו הטהור( ,במכוון לא נכתב המכתב על בלנק רשמי של רבינו ,והחשבון היה שאולי בצורה זו יאותו יותר בקלות ב'יתד' לפרסם את
המכתב ,שהחרים את רבינו ודעותיו ,ולמרות זאת לא הועיל והמכתב לא פורסם) ,על מכתב זה הצטרף מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א .וכך
יצא לאור בפרסומים שונים .משום מה שנה ומחצה לאחר מכן בניסן תשע"א החתימו על מכתב זה את הגר"ש אויערבך ,ובקיץ תשע"א
בימים שנחלש מרן הגרי"ש וכהתה עינו ,משום מה הופיע המכתב ביתד ,מה התחדש מתשס"ט לתשע"א אינני יודע ,ואם אכן כבר היה
ברור לר"צ פרידמן שחייבים לצאת נגד המסלולים ,א"כ למה המתין עם ר"ש דויטש עד מוצש"ק מקץ תשע"ב (כחצי שנה לאחר פרסום
מכתב רבינו) ,ורק אז ישבו עם מרן הגרי"ש זצ"ל וכתבו את מכתבו "ההסטורי" כלשונם .אתמהה???!!! ודו"ק וד"ל.
בעמוד  119טורח הכותב סוף סוף להסביר את השאלה שמטרידה מאוד ,למה מרן הגרי"ש לא צירף חתימתו לגדולי ישראל נגד הנח"ל
ונגד ועדת טל ,וההסבר הגאוני הוא ,כי כל מכתביהם היו רק ברמת הפולמוס הרעיוני ולא המעשי .וכאן אני שואל את עצמי האם מילים אלו

צריכות איזה תגובה כלל ,הרי זה ליצנות לכתוב שהנח"ל היה רק משהו רעיוני? מסתבר שהכותב שם חושב שעד היום הנח"ל לא קם?
שח"ר כחול ושאר מסלולי הצבא היו רק רעיונות תיאורטיים ולא משהו מציאותי? יפה מאוד הכל עורבא פרח.
בעמוד  121 – 120מנסה הכותב שם להסביר את ענין החרמתו של הגרמ"ש שפירא מאיזכור ביתד נאמן ,וגם שם מפריח סברות
והסתברויות למה רבינו פנה במכתב בענין זה דוקא למרן הגרי"ש ,אני לא מוכן להרבות בפרטים בענין זה כי בוודאי יגרם מכך מיעוט
בכבוד התורה ,והיה מוטב לכל אותם כותבים שמביאים ענין זה להסיר עטם מידם ולא לנגוע בזה ,מבלי להכנס לכל פרטי הענין ומבלי
לברר מה היו ההתפתחויות לאחר מכתבו של רבינו ,איך ההחרמה אכן הסתיימה .אבל ייאמר ברורות ההחרמה לא היתה קשורה למרן
הגראי"ל ולא לאנשי ביתו ,ואך ורק למרן הגרי"ש .ואכמ"ל.
בעמ'  122כותב את מסקנתו ,הסיבה שלא יצאו כנגד חוק טל כי פשוט הוא לא צבר תאוצה .פשוט מתעלם העובדות בשטח ומהמציאות
שהוא עצמו מביא שבשנת תשס"ט כבר השתתפו במסגרות אלו כ –  2,000איש .ביניהם מאות אברכי כוללים שהצטרפו לשנת ההכרעה
בכל מיני מסגרות בקהילה .ומשנת  2005עד  2011כ 10,000 ,חרדים הצטרפו למסגרות שירות.
מלבד זאת רבינו הביע דעתו כל העת שמוטב שיהיה חוק בכפיה ולא הטבות בהסכמה ,ולכן באמת הוא נלחם עד כמה שהיה יכול.
[דרך אגב ,מעניין ,בשנת תשנ"ט כתב הגר"ש אוירבעך במכתבו על ר"א רביץ שאינם שלוחי דידן ולא שלוחי דרחמנא ,וא"כ למה אז היה
מותר להצביע עבורו בבחירות ואילו בשנת תשע"ה כיון שאין שלוחי דידן אסור להצביע ,מה ההבדל?!].
בעמודים  149 -142זכיתי שיוחדו אלי וכאן מביא הכותב שכבר ידועה מהימנותי משנת תשס"ח שהבאתי בפני רבינו את דברי מרן הגרי"ש
אודות הפגיעה בזריקת גביע הלבן על מרן הגרי"ג אדלשטין שהיתה כולה שקר .מעניין שהרב אברהם פינזל דבק בעמדתו ובהקלטה
שנמצאת בידי הוא חוזר על הדברים באזני רבינו גם לאחר ההכחשה שהתפרסמה על ידי ר"ש דויטש ור"ש אוירבעך בשם מרן הגרי"ש,
מעניין למה הרב אפרתי ור' אריה אלישיב שהם השניים היחידים שהיו אצל מרן הגרי"ש כשהרב פינזל הביא את הפראק של מרן הגרי"ג
לפני מרן הגרי"ש בשלי חותו של רבינו ,הם לא הכחישו ,או לפחות סיפרו מה באמת היה שם ,אולי מרן הגרי"ש צהל משמחה על כך ,ואמר
שצריך לעשות מסיבת הודיה ,הרי רבינו אמר את הדברים שהעברתי לו מהרב פינזל שמרן הגרי"ש הזדעזע מהמעשה ואמר שמי שעשה
זאת שיזהר לנפשו .אם את זה ראו לנכון להכחיש ול צעוק שרבינו כביכול אמר דברי שקר א"כ למה לא ראו לנכון לספר לנו מה כן הגיב מרן
הגרי"ש? ואולי אותם המכחישים בשם מרן הגרי"ש הביאו בפניו דברים שכביכול אמר רבינו בשמו והמציאו דברים בשם רבינו ,האם הם
ישבו לשמוע בעצמם את ההקלטה מה אמר רבינו ,או שהם קיבלו את הדברים מפי אחרים ,אולי עוד יבוא יום שנוציא תחקיר בזה עם עוד
כמה הקלטות משערי חסד שישפכו או ר איך פורסם בשם הרב פינזל הכחשה ביתד נאמן בזמן שלא נתנו לו רשות לנסח את ההכחשה אלא
תלה אותו ר"י שערי חסד וחתים.
הכותב תמה למה בתשע"ד אני לא דואג להביא את דעת מרן הגרי"ש במלואה ,אני רוצה לספר לו שלאחר שי"ל הגליון בתשע"ג קיבלתי
כאלו תגובות נזעמות איך אני מעי ז להיות דוברו של מרן הגרי"ש ולהביא את דעתו שאמרתי מוטב שאתמקד בדעת רבינו ולכן גם מיעטתי
מלהביא את דעת מרן הגראי"ל כי יש אנשים מבני ביתו המביאים דעתו ברמה ,כיום אני רואה שבני ביתו של מרן הגרי"ש משום מה
ממלאים פיהם מים( ,אולי מחמת שהם התפצלו לשני המחנות וכל אחד מבין שהשני יכחישו) ולכן מה שידוע לי ממקור ראשון שהיה לזה
שייכות לרבינו אני רואה חובה להביא את הדברים ,לנוכח הפשע שבסילוף דעתו עומדים ועורכים מלחמות בגדולי ישראל ,ואין שום היתר
להחריש.
בעמ'  145מגחך הכותב על ההשתטות שאני נמנע מלהביא את שמו של הגר"ש אויע רבך  ,ומביא לקוראים את פגישתם של רבינו עם
הגר"ש אויערבך במסיבת חנוכה בשנת תשס"ז בישיבת חכמת שלמה .תשובתי בקצרה (ולהלן אסביר את דברי) זה כמו שיבוא מאן דהוא
ויכתוב ספר על מרן הגרא"מ שך ויביא את הידידות הגדולה ששררה בימים עברו בינו ובין מרן הגרי"מ פיינשטיין ,או בינו לבין הגר"ח
גריינמן וכד' .הלא לחוכא ואיטלולא יהיה.
והענין ,מלבד זאת שבכל הנושאים שעמדו על הפרק לא היה אף פעם שום שיח לא במישרין ולא ע"י שליח בין רבינו לבין הגר"ש אויערבך,
הרי מקיץ תשס"ז חדל רבינו לחתום על כל מכתב מכל סוג שהוא ,כולל עניני צדקה פרטיים כאשר התנוססה על המכתב חתימתו של
הגר"ש אויערבך באומרו לפונים במפורש ,אינני חותם עמו יחד .והחלטה זו אצל רבינו היתה לאחר שבמשך שנים שמע ריעותות גדולים
בעניני ממונות ברמיסת שו"ע חו"מ ולא קיבל את הדברים ,אולם בקיץ תשס"ז אירע המעשה דלהלן,
נשאל רבינו בשליחותה של אלמנה :מציעים לה שידוך ,אדם המוכר כתלמיד חכם חשוב ,אציל מידות וירא אלקים .דא עקא ,התברר כי לפני
שנים זייף חתימת ערב על שטר הלואה ,כדי לקבל הלואה לה נזקק באותה עת.
רבינו  -שלא ידע וכלל לא הכיר את שני המדוברים גם לא את שמם  -השיב נחרצות" :ודאי שלא תגש לשידוך זה ...אדם שזייף חתימה ,זהו
חסרון גדול!".
לאחר ימים אחדים שוב נכנס השליח לבית רבינו ,ואמר" :אכן התברר כי עשה כן ,ולא פעם אחת אלא כמה פעמים ,אבל הכל היה בתקופה
אחת ,בה היה שרוי במצוקה נוראית ולא היתה לפניו שום ברירה אחרת "...והוסיף והעיד בשם הגר"ש אוירבך  -המכיר את האיש ,וברור לו
שלא היתה זו אלא מעידה חד פעמית כתוצאה מהמצב הנתון אז ,ואדרבה ,הוא מכיר את האיש באופן אישי ,שהוא תלמיד חכם בעל מידות
טובות ,ולדעתו ראוי לעשות את השידוך.
אך רבינו  -איש האמת  -לא השתכנע" :חלילה וחלילה ,שלא תיגש לשידוך ...ומה שהעיד ר"י מעלות התורה ,במקרה זה אין להתחשב
בכך ,כי ערבך ערבא צריך( ."...כי היה ידוע לרבינו שאינו עומד במחויבות לערבויות שהוא חתום עליהם).
למרות הוראתו הברורה והנחרצת של רבינו ,המשיכו להפעיל לחצים על אותה אלמנה שתסכים לשידוך  -שעמדה בסירובה לנוכח הוראתו
של רבינו  .והגיעו הדברים ,שהגר"ש התקשר בעצמו לרבינו ,והפליג בשבחו של המדובר ,כשהוא מגדיל את מעלותיו ומרבה בשבחו ,וגם
טוען שוב ושוב כי אין להתחשב באותה מעידה שהיתה לפני שנים.

שמע רבינו את הדברים ,ועם כל הכבוד שרחש לו ,יצא הפעם מגדרו וענה בקול תקיף" :וכי זו הדרך לנהוג באלמנה ,לשדך לה אדם שאינו
הגון?! הרי מדינא דשולחן ערוך אותו אחד הוא 'גנב' ,ואם כן"  -הגביה את קולו " -איך לא מפחדים מהקב"ה ,לתת מכשול בפני

אלמנה ,שאנו מוזהרים באופן מיוחד על טובתה?!"  -והמשיך בקול רועד ונסער" :יתר על כן ,איך לא מרחמים על אותה
אלמנה ומפעי לים עליה לחצים שונים ומשונים ,ומכניסים אותה למצוקה נפשית גדולה?!"...
ובמשך שעה ארוכה לאחר מכן ,עוד היה רבינו נסער :איך אפשר להיות גדול בתורה ולא להבין דבר פשוט שכזה?!
ולא ארחיב בנושא זה רק הוסיף משפט אחד שרבינו חזר על זה באידיש בכמה הזדמנויות 'הוא לא אדם גדול ,הוא רחוק רחוק מכך'
ומאז נזהר לא להיפגש עמו ,וגם שפעם אחת ויחידה נפגשו בשנת תשס"ט בהנחת אבן הפינה בת"ת חכמת שלמה ,הושיט לו רבינו את ידו
יד קרה וקפואה ללא שום מבט ומילה ,וכשנעמד רבינו לשאת דבריו ורק הגר"ש ישב לצידו (היה מזרח של שני מקומות בלבד) לא הזכירו
רבינו ומיד עזב את המקום.
מכח כל זה נהגתי בהנהגה זו שמותירה אותי בגיחוך אצל אותו עורך שכנראה לא חי את מאורעות התקופה ונחת מאוסטרליה.
בעמוד  147מצטט את הדובב על המכתב כנגד הפגיעה במרן הגראי"ל שנכתב באלול תשס"א ומספר שם שמרן הגרי"ש לא הסכים לחתום
עליו .ול כן לאחר מכן באסרו חג של שבועות תשס"א כתב מרן הגרמ"ש מכתב אחר .אני מתנצל שאני צריך להעיר לכותב הנכבד שבמסורת
היהודית הצרופה מדור דור חודש סיון הוא לפני חודש אלול וא"כ כל הסיפור שבדית שם לא היה ולא נברא .אמנם המעשה הוא שבסיון היה
את המכתב שפורסם ביתד שנכתב ע "י מרן הגרמ"ש שפירא ועליו הוסיף מרן הגרי"ש ושאר גדו"י .ולאחר המעשים הנפשעים שנעשו נגד
מרן הגראי"ל בחודש אב ואלול ראו לנכון לצאת במכתב נוסף שמרן הגרי"ש אלישיב לא התבקש לחתום עליו כלל (מנין החלטת לבדות
זאת ,שהוא התבקש ולא חתם) .המכתב שנכתב באלול היה רק מגדולי ישראל בבני ברק ,ו אני פניתי בשליחותם אל הרב יהודה יברוב
שיפרסם בעיתון ,וחזר אלי עם תשובה שלילית שלא מסכימים לפרסמו ביתד נאמן משום ריבוי התוארים .כנראה כהמשך לאותה מסורת
שגם באלול תשמ"ה צינזר היתד את התוארים במודעת ברכה פרטית למרן הגרי"מ פיינשטיין ,אז גם אפשר להודיע למרן הגרמ"י הגר"נ
והגר"ח שהם לא ראוים לפרסם מכתב פרטי ביתד ,ואחר כך בעל הויזרח אור טוען בדבריו שהעיתון היה נשלט על ידי אנשי הגראי"ל ולכן
צונזרו מכתביו ונאומיו של רבינו.
בענין מה שכותב שם על עיתון 'יום חדש' בדה הכל מליבו ללא שום בסיס ,רבינו הביע את דעתו כמה שנים קודם לכן על הקמת עיתון ,וירד
על כך לפרטים עם אחד ממקורביו מגדולי תמכי התורה בדורינו ,ולבסוף החליט לא לפתוח ,כפי שכבר ציינתי הפרטים בזה .ואין לזה שום
קשר לעיתון יום חדש שלא היה לרבינו שום קשר אליו ,וכפי שבעיתון הראשון שיצא לאור ,נדפסו שם דברי רבינו שאמר שהעיתון לא מיועד
לבני תורה ,גם לא היה לעיתון זה שום שייכות עם אף אחד ממשפחתו ובני ביתו של רבינו ,והתמונה שרבינו מעיין בעיתון שהוציאו לדוגמה
צולמה על ידי עורכי העיתון ,שנים מתלמידיו לשעבר שנכנסו אליו כפי שכל יהודי יכל לקבוע זמן ולהכנס אליו .הכותב שם מתרברב 'יצאנו
לבדוק והנה הנתונים' ,אדרבה תכתוב היכן בדקתם ומה הבסיס לכל ההשמצות ,איפה מצאתם שמופיע בדובב על עיתון יום חדש??
בהמשך מביא שם בתו"ד שהגר"ש דויטש כמעט התפטר בעקבות צנזור דברי רבינו בועידת דגל התורה בניר עציון כסלו תשס"ו על מבחני
המיצ"ב ,ואני שואל למה הוא באמת לא התפטר.
הכותב שואל ומחווה את דעתו מה היה אומר היום אילו היה חי רבינו ,ואני לא אגרר בעקבותיו .אבל כל מה שכתוב בגליון זה הם לא
דברים שהיה אומר לו היה חי ,אלא דברים שאמר והביע דעתו בגלוי על אותם בעלי השקפה שכינה אותם שהם מחריבים את הכלל
ישראל'.
לחוצפה אין גבול ,ובאסיפתם באצטדיון 'ארנה' כשבראש יושב אותו אחד שרבינו התבטא עליו במשאו בפני אלפים שהוא אפיקורס ,והשני
שעמד במקהלות וחירף וגידף את רבינו באמרו שהוא גרוע יותר מריק עפ"ל .ו בלי בושה חילקו חוברת מרבינו כאילו הוא אתם ביחד
בעמדה אחת.
כמו שבמעמדי 'וכתבתם' הפסיק רבינו להשתתף כי לא הסכים לבוא למקום שמכבדים את אותו אפיקורס מגבעת פוניבז' וויתרתם על רבינו
בשביל לכבד את ההוא ,תמשיכו כך הלאה ותעזבו את דבריו של רבינו לאלו שאמונים לצעוד לאור משנתו ולא עושים פלגינן.
כל זה כתבתי לאור המצב הנורא שמ עמידים את גדולי ישראל ומציירים אותם רח"ל כהמשכילים וכמנהיגי המזרחי ולא עת לחשות.
ועומדים וזועקים מה לכם כי רדפתם אחרינו ,הרי יש שני דעות ואפשר לקיים שניהם ,מלבד השקר בזה כי הרי אינכם מוכנים לקבל שיש
דעת גדולי ישראל אלא אתם משווים אותם להנ"ל ,מה לכם כי תלינ ו עלינו הרי אני באופן אישי חוויתי בעצמי איום שניגש אלי הרה"ג ר"א
גרוסברד משגיח בישיבת פוניבז' ואודיע לי שאם אמשיך ללכת ללמוד עם הגאון רבי דוד פיינשטייין (בעודו בחור) אזרק מהישיבה ,עפ"י
הוראת מרן הגרא"מ שך זצ"ל( .וכל זה לא על ענין השקפתי אלא על איזה סיפור משפחתי).
למה החרימו את שיעוריו של בעל שבט הלוי הרי מחלוקת ב"ש וב"ה.
יש הרבה הרבה דוגמאות למנות מההיסטוריה הקצרה של עשרות השנים האחרונות ,האם אתם חושבים שהציבור לוקה באלצהיימר???
אנו שבים ואומרים וזה מה שרצה רבינו בחשון תשס"ח וכיום דבריו מתגשמים על ידכם ,היפרד נא מעלי תפתחו מוסדות לבד ובתי כנסיות,
אל תצעקו גזל השגת גבול יש חו"מ ,את כל זה זעק רבינו בטלפון בקיץ תשס"ז והדברים לא נשמעו.
צבועים ושקרנים מה אתם עומדים היום ועושים קריעה ומצווחים ,היכן הייתם בשנת תש"ס?! היכן הייתם בשנת תשס"ב שחוקק חוק טל?
היכן הייתם  5שנים לאחר מכן שהחוק חוקק שוב? היכן הייתם בשנת תשס"ט שרבינו כתב מכתבו נגד המסלולים ושירות אזרחי שמאות
רבות התגייסו לשורותיו ויתד שהיה שלכם לא הסכים לפרסם את מכתבו ,למה לא קמתם ופתחתם עיתון? למה לא הבעתם את דעתכם?
תמשיכו להמציא היום שקרים ובדיות על מה שהיה אז ,הרי אז היה מצב של פיתויים והטבות שלדעת רבינו הוא הרבה יותר גרוע ממצב
של כפיה.

בשבט תשס"ט התקיימו בחירות לכנסת ,רבינו לא היה מרוצה מהאופן בו פועלים הנציגים ,על אף שידע שפועלים אך ורק עפ"י הוראות
והנחיות מרן הגרי"ש ויבדלחט"א מרן הגראי"ל .הוא היה כאוב מהשתיקה על שח"ר כחול ,ומבעיות גזירות משרד החינוך שלא נשמעת
עמדה תקיפה דיה נגדם( ,ומה עוד ,שנציגים המשתייכים לחוגים אחרים משתפים פעולה עם מסגרות הצבא והכנסת הליב"ה למוסדות
החינוך) ולכן לא רצה לחתום על הנוסח של קריאת קודש המקובלת ,וכתב נוסח במכתב נפרד שם מסביר מה תפקידם של הנציגים
בכנסת .ומעניין ,שבאותה עת ,הרבנים הגאונים דלהלן :הג"ר צבי רוטברג ,הג"ר משה דוד ליפקוביץ ,הג"ר דב צבי קרלנשטיין ,הג"ר יהושע
ארנברג ,הג"ר טובי' נוביק ,הג"ר ברוך שמואל דויטש ,הג"ר בנימין רימר ,הג"ר שמואל מרקוביץ ,הג"ר מנחם צבי ברלין ועוד ,חותמים על
מכתב שנאמר בו המילים דלהלן  :והן עתה כאשר ארון ברית ד' הן המה מבצרי התורה היכלי הישיבות הקדושות והכוללים ובתי ת"ת
תשב"ר צריכים שמירה יתירה להצילם מידי צר העומדים עלינו להצר צעדינו ...אך ורק עבור הרשימה שמייצגים ונוטרים את פך השמן
הטהור בטהרתו וא שר נשמעים לדעת התורה האמיתית בהשקפה הנכונה המקובלת בידינו מדור דור.
...ואשר נציגיה עמלים לשמור משמרת בית ד' בהשקפה נכונה...
למה בתשס"ט שהיו  10.000חרדים בתוך כל המסגרות והמסלולים ,הכל היה בהשקפה נכונה ,ובנטירה על פך השמן בטהרתו??
והנציגים שנשמעו לדעת תורתו של מרן הגראי"ל ,היה דעת התורה האמיתית בהשקפה הנכונה ...ופתאום שנתי נזרק מהעיתון הכל
השתנה באחת?!
למה אינכם נשמעים לדעת מרן האבי עזרי שאמר ברבים שאם תקום גזירת הגיוס נעזוב את הארץ לחו"ל ,טומבק בארה"ב יסדר אותכם
בקהילת רבינו חיים ברלין בראשות הגר"א שכטר שליט"א ,יש גם אפשרות ללמוד בשעות הערב בקולג'.
(להגרב"צ בורדיאנסקי שליט"א ,ראיתי שהזכרת במכתבך ,את נהמת לבו של מרן הגרי"ש זצ"ל ,אני שואל ,האם אתם מוכנים שאני יפרסם
את תמליל שיחתכם עם רבינו הגרמי"ל באסרו חג פסח תש"ס בחדר שיעורים בבנין ישיבת פוניבז' לצעירים ,רק את הקטע אודות מרן
הגרי"ש שאמרתם שהוא אחראי לכל התוצאות הארורות שייצאו ממסקנות ועדת טל?!).
נתי גרוסמן מפרסם את מכתבו של רבינו משנת תשס"א הממוען לחתנו הגרב"ד אלישיב ,שישוחח עם אביו אודותיו להשאירו כעורך יתד
נאמן ,שלשמחת רבינו לא היה לזה שום משמעות מעשית ,ו הדברים לא הגיעו למרן הגרי"ש .את המכתב כתב רבינו לבקשת הג"ר ב"צ
בורדיאנסקי שטען לרבינו שנז"ג נרדף ביתד על כך שעומד לימין דעת רבינו בענין ועדת טל.
ומצד שני הוא ישב בראש מערכת יתד וביזה את רבינו בפהרסיא ששיחק עם התוארים שנכתבו ביום ההלויה ולמחרתה ,באופן מחפיר
שלא יעלה על הדעת .ולא זאת בלבד אלא בכל השנים האחרונות שיתף פעולה ביתד לבזות ולהשפיל את כבוד רבינו ,וכבר בשנת תשס"ה
כשהגיע לבית רבינו לבקש הסכמה לספרו ,ענה לו רבינו ,לך לרבנים שאליהם אתה שומע ותבקש מהם הסכמה ,ובזה פטרו מביתו .ומאז
לא העיז להראות את עצמו לפ ני רבינו .והדבר דומה לאריה דרעי שיבוא היום ויפרסם את התמיכה הנלהבת של מרן הגרא"מ שך זצ"ל בו
ובפעולותיו ,האם יהיה לכך משמעות?! או שזה רק נבזות.
ולסיום ,כמה מגוחך שבתוך הציבור שלכם שמוסר את נפשו על שמירת המסורת וגחלת בית ישראל ,ישנם מביניהם בעלי מכשירים פסולים
ונשים רבות שפורצות בשאט נפש את גדרות בי"ד משמר התורה .אנחנו קיבלנו מרבותינו ,שקנאות אינה מתבטאת רק בהשקפה רעיונית
טהורה וחסימת צמתים ,קנאות היא שמירה על כרם בית ישראל בהקמת בתים שהם תפארת לד' ולתורתו כמו שנראים בתיהם של כל
צאצאי מרן רה"י הגראי"ל שטינמן שליט"א  ,שיזכו להמשיך בגאוה את המסורת הזאת של היראה הטהורה כפי שספגו וסופגים בבית זקנם
עטרת תפארת ישראל.
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