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 ש"הנח"ל מיועד למי שאין לו זיק:במכתב המקורי היה כתוב
 שמשפט זה קובע שראשי הנח"ל הם שיחליטו מי,"של יהדות
 זאת בעת שידוע לכולם שבחורים, ומי לא,נמצא בקטגוריה זו
 אחרי תקופה מסויימת תפסו את עצמם,שהיו במצב גרוע מאד
 והיו גם,וחזרו למסלול של שמירת תומ"צ במדה זו או אחרת
 אז מי יתן,כאלה שחזרו לספסל הלימודים בהתמדה עצומה
...!?בידם של ברנשי הנח"ל לפסוק דיני נפשות
 כאשר למעשה,מטרת מכתב זה היה לטשטש את העובדות
המשיך הרב שטינמן לתת את הסכמתו שבשתיקה למציאות
 אין בו הכחשה או התרסה כלפי אלו המשתמשים בשמו,הנח"ל
 וגם מעולם לא פורסם המכתב על גבי,לטהר את שרץ הנח"ל
.שום עיתון רשמי
 שכאשר יצא המכתב שרתה מהומה אצל,מן הראוי לציין
 והם טענו בזעם ובהתרסה שדבר זה לא,גייסי ו"רבני" הנח"ל
 ולא יתכן להפוך אותם לפתע למסיתים,נאמר להם מעולם
 והם הודיעו, בעת שהם קיבלו הסכמה על הפרוייקט,ומדיחים
שיעמדו על כך לשמוע הוראות מדוייקות מהרב שטיינמן מה כן
!ומה לא
אך למעשה ה"מהומה" לא החזיקה מעמד יותר מימים
 כי הם הבינו שהמכתב נועד אך ורק להרגיע את הציבור,ספורים
 והכל, והרב שטינמן לא שינה את דעתו במאומה,הזועם גרידא
.יכול להמשיך כמקדם

הגירסה החדשה במכתב להרב שטרנבוך
 נעשה באמצעות,צעד נוסף בנסיון לזריית חול בעיני הציבור
מכתבו של הרב יצחק לוינשטיין נאמן ביתו של הרב שטיינמן
.()ראה מסגרת
, מדוע "עלילות" מסוג זה,למקרא מכתב זה נשאלת השאלה
 מדוע נטפלו "מחרחרי...!?לא "נתפרו" על גדולי תורה אחרים
הריב" דוקא אל אותה כתובת? גם בענין הנח"ל! גם בענין ועדת
 ועוד,טל! צו פיוס! אמנת כנרת! ולאחרונה תכנית הליב"ה
...ועוד
 שפטפטו ללא,אולי בכל זאת עדותם של ראשי הנח"ל
 כאשר כולם, בשיחות טלפוניות, בתקשורת,הגבלה בעיתונות
...? אומר משהו,כאחד מצביעים על אותה כתובת אחת ויחידה
 כאיסוריהם של כל גדולי,אין ספק שאיסור ברור וחד משמעי
 היה משתיק אחת ולתמיד את,ישראל מכל החוגים והעדות
פיות ה"מקטרגים"? אין פרץ ואין מחאות ואין צווחה
 או שמא אין עשן בלא אש! וכאשר כל הפורצים...ברחובותינו
...! דברים בגו, ניתלים באילן גדול,כולם ללא יוצא מן הכלל
ומדוע הטריחו עצמם כמה וכמה מגדולי ראשי הישיבות
, הגרמ"ש שפירא זצ"ל,שליט"א כהגר"ש אויערבאך שליט"א
 הגר"י עדס שליט"א ועוד )עוד,הגרמ"י ליפקוביץ שליט"א
בטרם נודע הדבר בחוגי הקנאים( שעלו לביתו וערכו עמו
 כשהוא מצדד,וויכוחים בלתי נלאים על זכות קיומו של הנח"ל
 מה שמוכיח שאכן זוהי הכתובת-  וחוזר חלילה- והם שוללים
הנכונה! והמה בודאי לא חשודים בכוונה תחילה להשמיץ
."ולהעליל כפי שמאשימים את ה"קנאים

