ספר מלחמות ה'
בדרכם של מחריבים
אכן ,אם הסיסמא "עולם ישן עדי יסוד נחריבה" היתה עד
עתה ססמתם של החילונים מבלי עולם ,לדאבונינו כיום היא
מיושמת ומתבצעת הלכה למעשה ,ע"י אנשים הקוראים לעצמם
"חרדים" ,ועוד כאלו המתיימרים לייצג את "עולם התורה",
הפושטים יד בכל שכיות החמדה של היהדות החרדית ,ומטילים
ארס בדור הצעיר אשר לא ידע את יוסף ,וזוממים לנתקו
משושלת הזהב המשתלשלת מאז מתן תורה ועד היום הזה
לאורם של מאורי הדורות שהנחילו תורה בטהרתה ובקדושתה
ללא זיז ושינוי.
איך לא רעדו וחששו שני נציגים אלו ,שעבור מילים כה
חמורות שכאלו  -שעד עתה היו לנחלת המזרחי ,יעופו עוד
באותו יום ממרום כסאם בגבעת רם  -משכן כנסת המינים
שבירושלים?!...
אלא מאי :ידוע ידעו ,כי לא רק שלא יעופו מכסאם ,ואף לא
ינזפו ,אלא אף יישאו על כפיים על תעוזתם לשבור מוסכמות,
ולצעוד קדימה לעולם חדש ונחמד ,בו החרדי והחילוני אינם עוד
משני עברי המתרס ,כי אם אחים משותפים ואוהבים ברוב
תחומי החיים ,מלבד שינויים מסויימים בחיי הפרט  .
ישראליים!  משרתים בצבא!  נושאים בנטל ובמחיר
דמים משותף!  במעגל העבודה! בהווי הישראלי!
ובאוניברסליות הלאומית!
די לחרדיות המסתגרת והשמרנית ,הקופאת על שמריה
ומביאה על עצמה "שנאה וניכור"! עידן חדש לפנינו ,עידן של
פתיחות ויצירה ,של פריחה ושגשוג ,כאשר המושגים הגלותיים,
יוותרו בספרי ההיסטוריה על העבר הפרימיטיבי שהיה ואיננו
עוד...

נסיון הגר"ד סגל שליט"א לחסל את הנח"ל
לקראת עצרת הענק שאורגנה ע"י "הועד הציבורי להצלת
היהדות מהתבוללות ומסלולי הגיוס" ,שאמורה היתה להתקיים
ביום כ"ו תמוז תשס"א בככר השבת בירושלים) ,ראה בגליון
"דבר המאבק" ב'נספחים'( במטרה למחות ולהוקיע את המשך
קיום הנח"ל ,עלה רעיון בדעתם של תמימים בעלי יוזמה ,לנצל
את העצרת ההמונית ,ע"י שיפעלו אצל הרב שטיינמן שיסיר את
חסותו מהנח"ל וכך תחוסל הפרשה העגומה ,והכל על מקומו
יבוא בשלום.
אישים אלו פנו אל המשגיח הגה"צ ר' דן סגל שליט"א,
)שכבר ביקר בעבר אדר תש"ס( אצל הרב שטיינמן כאשר "דו"ח
טל" עמד להתפרסם ,ואם כי אז לא עלה בידו לפעול אצלו
שיורה לא לתת יד לדו"ח ולא לחתום עליו( ,אך המחשבה היתה
שבהיות שהנח"ל כבר נודע טיבו ומהותו שהוא מרכז לשמד
לשאיבת בחורים תמימים לכבשן השחץ הצהל"י ,יתכן והרב
שטיינמן יסכים ,שעתה הוא הזמן ליזום פעילות שתעצור את
ההתגייסות לנח"ל והגדוד יאלץ להתחסל.
המשגיח שליט"א שמע על הרעיון והתלהב ממנו ,ונסע
במיוחד לביתו של הרב שטיינמן לדבר על לבו ,והוא אכן הסכים
להפקיד מכתב בידו בו הוא מבהיר את כוונתו בהקמת הנח"ל.
השמועה מספרת שהיה שמה ויכוח קשה על הטיוטות ,כאשר ר'

דן טען על כמה מהנוסחאות שהינם בעייתים ופשרניים ולא
יביאו לחיסולו של הנח"ל ,עד שבנוסח האחרון כתב הרב
שטיינמן שהנח"ל "נועד עבור כאלה שאין להם זיק של יהדות",
וגם הוסיף במכתב כמה מילות גנאי על חשבון המוחים
הלוחמים בחירוף נפש נגד שמד הנח"ל.
כשבאמתחתו של רבי דן סגל שליט"א המכתב המיוחל ,הגיע
לעצרת בככר השבת במטרה לזעוק מרה על הנח"ל ,ולהעיד בפני
קהל האלפים שהגיעו לשם ,שגם הרב שטיינמן נגד הנח"ל ,אך
כפי שאמר לאנשי סודו למחרת היום ,החליט שלא להקריא את
המכתב כולו ,בהיות שהיה שמה ביטויי גנאי נגד הלוחמים
מלחמת ה' ברמה.




          
            


             
           

           


           





כשנודע הדבר למארגנים ,הודיעו למשגיח שליט"א מפני
כבודו ,שאינם רואים שסדר היום נותן אפשרות לדבר ברבים,
כאשר הסיבה האמיתית שלא נתנו לו לשאת דבריו ,היתה מפני
שגם אם היה הרב שטיינמן מכריז על סגירת הנח"ל ,הרי מטרת
העצרת אמורה היתה להביע את מחאתה על מהלך ההתבוללות
ושבירת החומה באופן כללי ,שדו"ח טל היווה ביטוי לכך
ושהנח"ל הוא רק בורג אחד ממהלך זה ,ואין ספק שברגע שהיה
הגר"ד סגל שליט"א מזכיר את הרב שטיינמן היתה נהיית
מהומה ,שהיתה גורמת ביזוי כבוד התורה של הגה"צ המשגיח
שליט"א ושאר גדולי תורה שנוכחו בעצרת ,ולכן הוחלט שעדיף
שהפעם לא ישמיע דבריו ,ואמנם הוא השתתף בעצרת ואף נכח
בעת דבריו הנחרצים של הגאון רבי מאיר בראנדסדארפער
שליט"א ,אך לא נשא את דברו .ממקור מוסמך נודע כי למחרת
התבטא ר' דן שליט"א" :אני מבין הוא את סירובם של מארגני
העצרת".

הזיוף במכתב הרב שטיינמן
בימים שלאחר העצרת נמצא המכתב של הרב שטינמן
מועבר מיד ליד .המכתב היה מודפס ולא צילום של כת"י,
והשמועה סיפרה שהנוסח אינו המקורי ,והוא שונה במקצת ,וכי

