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ָּהָָּרְגשו ָּגֹוִיםָלמ ָָּ
ָּ"תאוְָֹּרָּלִָָּּיטו ָּב ִָּיםָּה ִָּרָּוְָּעִָּה ָּוְָָּּעו ָּמָָּיםְָּשִָּשְָּרָּח ָּה ָּ"

ָּ
 לא ימצא נחת, כי מי שאינו ירא שמים. 'מכתב זה אינו מיועד אלא לירא את דבר הָּ:פתיחה

אשר טרם נפלו בפח , האמתייםלחזק את מחנה הצדיקים בעיקר  ותועלתו אבל מטרתו. במכתב זה

ונגשים ', רצון ה ואשר חפצים באמת ובתמים לדעת, סדואשר עדיין שיקול דעתם לא נפ, הטעות

אליהם ועבורם . ברצינות ובכובד ראש ובמורא לפני שפועלים פעולותיהם ומניעים שפתותיהם

יש אולי אכן כי , פונה לאינם יראיםכן  הואמלשון המכתב כאילו נראה  ם כיאו .נכתב מכתב זה

זכות לחזור בהם למרות התהיה להם ושמא , אף הם יושפעו ממנו בראותם שיש גבול לרועתקוה ו

  .כ כבר יש תועלת"וא, חיזוק ליראיםמכתב זה גורם הוא  ,בין שורותיו ,ועל כל פנים .י שבדברשהקו

ואותם שנפלו כבר יצאו מתחת השפעת אותו , אולי עכשיו שנרגעו הרוחותכי , המכתב נכתב עכשיו

 .מסילות בלבבם ימצא מכתב זה, ששתו סם

 

*  *  *  *  * 

 

ָּשקר"ָּ.א ָּתאלמנהָּשפתי ָּ"הדוברותָּעלָּצדיקָּעתקָּבגאוהָּובוז,  –ק "פירש הרד –צדיק עתק .

כי . לאותם השפתיים המדברות נגד צדיק עתק וחזק, ואכן ראוי וטוב להם להיות אילמים. צדיק חזק

. חלקם אך שפתותיהם הם הם שגרמו להם לאיבוד. אילו היו אילמים לא היו מפסידים את חלקם

 . היו אילמיםנמצא שטוב היה להם יותר אילו 

. לפתוח פיו ולדבר נגדו ולהיכנס בספק אבדוןמי בער , אינו ודאי צדיק אלא ספק צדיקאם  ואפילו

תלמיד חכם וצדיק וישר ' תוכחה לכל מי שפתח פיו נגד צדיק העתק מזכה הרבים מקרובי ה מכאן

. יתביישו ויתייבשו אותם השפתיים. רת בווחא הבוחר באמת והאמת ב"אמנון יצחק שליטרבי  הרב

לשמוע רבנים ואברכים ובעלי חיים , נוהלוא למשמע אוזן דאבה נפש. מוטב היה להם שלא נבראו



שכך העזו פניהם . אוי לו לדור שהם שרויים בתוכו. אשר העזו לפצות פיהם לדבר נגדו, אחרים

, אשר לא חת מפני חצופים, במוסר נפשו על קדושת וכבוד שמו יתברך ויתעלה', לפגוע בקדוש ה

לא זו יראת . תורת ישראללא זו ! שיבשתם את תורתנו! הוי. ומצליח בגאון לשבור זרוע רשעים

אין . קירב' לשלוח ידכם ולרחק את מי שה ?איך העזתם לעשות כן. יראת הכסא היאש וקרוב. שמים

במקום לקרב את המקרב  .שעד היום היתה נסתרת ועתה נגלתה, זאת אלא טינא שהיתה בלבכם

וכל תורתו דופי ', הרי כל המרחיק את המקרב ממילא ממעט את עובדי ה. חותמים ומלכלכים נגדו

מים מביאתו להמעטת כבוד שתחת שתורתו תביא אותו לריבוי כבוד ש, כתורת דואג ואחיתופל

  .נורא נוראות .שמים

כל שכן על יהודי . להתרעם על זאתכבר היתה זו סיבה , אלא לסתם יהודי ם כןושיעהיו אפילו לא ו

ידוע לכל הבא בשערי  הלוא', אשר רבות בשנים מוחזק כן בקרב עובדי ה, ועוד צדיק עתק, צדיק

וכבר , בחזקת כשרות וצדיקות ומסירות נפש והלוא הוא מוחזק, בתורה כוח יאהס שחזקה "הש

כיצד עושים משפט ללא . והניף דגל היהדות ברמה בכל אתר ואתר', רבות בשנים מפיץ הוא דבר ה

 ?בו בזמן שקיבלו ממון רב מאותה תנועה  - וחותמים, כיצד עושים משפט מקבלי שוחד? בעל דין

וכל שכן שמסתבר טעמיה וטענותיו . יניושרגיל להתייעץ עם גדולי ישראל בענינגד אחד וכל שכן 

וכבר נודע שהלכה , ובצד שכנגדו ישנם רק צעקות וסילופי דברים, חכמה גהופי צדיק יה נשמעות

וכל שכן כשרבים מבני הספרדים והתימנים . כל שכן שאינו יחיד. כיחיד היכא שמסתבר טעמיה

ובדקתי . הוכווכל גדולי הדור האשכנזים לא אמרו דבר ואף ביר, הן בסתר הן בגלוי, מסכימים עמו

הרי הרים של צעקות , "הררים התלויים בשערה"בבחינת  ומצאתי שכל דבריהם, מעתי דבריהםוש

בעוד שהוא לא ביזה ורק אמר את מה שזכותו ', הוא ביזה את מרן': על איזה טענה קלה( לא טענות)

ָּה". ואין כאן שום ביזוי אלא סילוף דברים במזיד כדי למצוא עלילה, לומר ָּלאָּותופסי תורה

י".ָּידעוני     ...אנשיָּאמונהָּאבדו!ָּא 

כיצד , בשחיתות נוראה זו, ברצח זה, זה' בלינץ, הלב נקרע כל פעם מחדש שנזכרים בעוול זה .ב

 .מי ינחמנו. אין מילים. ירחם' ה. הגיעו תופסי תורה לשפל שכזה

ָּבה": ה אמר לעבדו זקן ביתו אליעזר בתקופת נישואי יצחק"אברהם אבינו ע ָּואשביעך אלוקיָּ'

אלוקי השמים ואלוקי ב תחפ ...".אלוקיָּהשמיםָּאשרָּלקחניָּמביתָּאבי'ָּה...ָּהשמיםָּואלוקיָּהארץ

עכשיוָּהואָּ,ָּ[אברהם לאליעזר]אמרָּלוָּ: י מפרש"רש ?כיצד. בלבד אלוקי השמיםב ומסיים, הארץ

ָּהארץ ָּואלוקי ָּהשמים ָּאלוקי ָּהבריות, ָּבפי ָּשהרגלתיו ָּכשלקחני. ָּאביָּאבל ָּמבית ָּאלוקיָּ, היה

אלה .ָּשלאָּהיוָּבאיָּעולםָּמכיריםָּבוָּושמוָּלאָּהיהָּרגילָּבפיָּהבריות,ָּהשמיםָּולאָּאלוקיָּהארץ

מתחילה כשעלו לארץ היה הבורא אלוקי ירושלים . אמנון וכאברהם כן זרעו הרב. י"ם דברי רשה

פה ואלוקי חולון הוא אלוקי תל אביב ואלוקי חי –אחר שבא צדיק זה  –ועכשיו , ואלוקי בני ברק

אלוקי הצפון , ואלוקי חדרה ואלוקי רחובות ואלוקי ראשון לציון ואלוקי אשדוד ואלוקי נהריה

ועוד ועוד אשר יכלה הזמן , אלוקי ישראל אלוקי צרפת אלוקי ארצות הברית, ואלוקי הדרום

זה קירוב וזה  ?זו תורה וזו שכרה? ַהְלִאיש אשר כזה ראוי לעשות כל זה! ושוב הלב נקרע. להזכירם

 הרי יש, וגם אם יש טענות? יו עמדו על הר סיני להרחיק אדם כזההיאות לאיש אשר אבות? הגמול



אתה היית רוצה שלא ישמעו ? אתה היית רוצה שעל כל דבר יצאו נגדך. צורה כיצד לפעולו דרך

צריך לתת  הרי רב, העםגם מצד . שהרי סוף מטפייך יטופון, כן יקרה לכל מי שדיבר, ואכן? אותך

ואף אם חושב שהוא לא , ולמה אינו קורא לו קודם לכן, הסבר לציבור למה יוצא נגד מי שיוצא

לכל הפחות מן הראוי לצאת ידי חובת הציבור ולקרוא לו כדי שבעיניהם , ישמע וחבל לקרוא לו

שהוא לא חייב לשמוע הזה ובפרט במקרה . יראו איך שקראו לו ובכל זאת אינו רוצה לשמוע

, רעש שמענו .ואנו עוד לא שמענו שום הסבר מוצדק על מה כל הרעש .זכותו המלאה לפעול כןו

             .הסבר לא שמענו

וכי כל . א. ובאמת מי שחושב כך אינו אלא חסר דעת. ופורסם בציבור שהוא נגד הרב עובדיה .ג

שהרבה תלמידי חכמים ספרדים לא מורים כמוהו , כ כולם נגד הרב עובדיה"א .חולק הוא נגד

מנא הני מילי שאסור . ב .ואדרבה. ומה לי הלכה מה לי מפלגה .בהרבה דבריםלסרים למשמעתם 

מי ? קיבלנווכי עובדיה  הרבאבל הוראות ! הוראות מרן קיבלנובשלמא ? לחשוב שלא כרב עובדיה

ומי הוא זה ! כל אחד ילך לפי רבותיו? שמענו שחייבים כולם לילך לפיו אך היכן. שרוצה ילך לפיו

: מי הוא זה אשר שמע איזה בת קול שיצאה והכריזה ואמרה? אשר יכפה את חברו כיצד ללכת

במילי דשמיא הן הלוא כוחו גדול הן , וכי הרב אמנון קטיל קני באגמא? "הלכה כרבי עובדיה"

 ,זהבתחום  כל שכןו, בתחום התורה וההלכה תחום המדיני והציבורי ביןבין ב, במילי דעלמא

יש ( נסיון)וזקנה חכמה ש מה גם .וזכותו המלאה לחשוב כרצונו, הלוא בתחום זה הוא המומחהש

אילו ראה הרב "אנו נאמר  כ אף"וא. "אילו ראה מרן"ע אומרים "רן השוהרי גם נגד מ. ג .כאן

. ד .כלבים עדת מרעים הקיפוהו סבבוהוכי , שלו מיָּבחצרשהלוא ידוע בשער בת רבים . "עובדיה

אין זאת אלא . אבל כאן פעל על דעת גדולי הדור, כל זאת אפילו אם היה פועל כך על דעת עצמו

  .יראת שמים או חסרון בישרות השכל או במדותבחסרון 

זו . באים בשם מרן .מניפיםָּדגלָּמרןָּושורפיםָּדגלָּיושבָּמרום. כך ממש. כמו שאתם שומעים! כן

עשו את מרן ככפתור . 'מרן'משיגים את כל האמצעים שרוצים תחת השם . שיטה יפה! השיטה

 .אין מרן אלא כפתור. כפתורים היוצאים מכפתור. תלו  לוחצים עליו ומשיגים קו  , הצלחה

ושאו מרום  .ודאשתמש במרן חלף. משתמשים בשם מרן שלא לשמו כי אם כקרדום לחפור בו

 .כתיב ולא שאו מרן עיניכם

אבל הפעם זה לא היה . להפיל אנשים בפח –השטן  –שוב פעם הוא הצליח . אין מה לעשות .ד

רעדו איך לא ! אברכים! רבנים. מסכן מי שנפל בו. זה היה פח גדול מאוד, אוהו ,סתם פח

נתן לכם . היצר צחק עליכם, תבינו הלוא. הצליחו לדבר נגד איך שפתותיכם. אצבעותיכם לחתום

נוראית שאולי כמעט אין  בעוד שבאמת טימא אתכם בעבירה, לחשוב שאתם עושים מצוה גדולה

  .לה תיקון

תלמידיכם . רק מי שמרבה במוסר מצליח. לצדוקיותר קל לטעות וקשה . פעם אחרת תלמדו לקח

שכל מי שזלזל במוסר זה , ל"כבר אמר הרב וולבה זצ. ותורתכם לא נותנים לכם לפנות זמן לזה

. לנטות אחר הנגיעות, או אז יצרו יתגבר עליו, כאשר יסתבך בנפתולי החיים, יתנקם בו בגיל גדול



, כי יש למדן גדול והוא אדם קטן, ל"א זצ"החזוכבר אמר . רק מי שחי מוסר לא יפול בפח הנגיעות

עשו חשבון , לכן. זכה הרב אמנון להיות ספר חובת הלבבות חי .אם לא למד להתנקות מנגיעותיו

זכרו שבני . הפסיקו להתחזק ברע כאילו הוא הכי טוב. נפש נוקב איך זה שהגעתם לשפל הזה

. ילו באמת כבוד התורה הוא כל זעקתכםומי פתי להאמין כא... אברהם יצחק ויעקב אתם ולא בני

או אז תגלו כי קונן אצלכם בפנים עמוק איזה רצון לצאת . נו מחדש מי צודקתתכנסו עם עצמכם ודו

וצריך , כי אין האמת נמצאת על פני השטח, ולא בקלות תגלו. סתם בלי סיבה מוצדקת נגד

   .וכנודע מבעלי המוסר, מורהלבחון שוב ושוב מתוך חיפוש האמת בכנות ג, להתחקות אחר האמת

חור ישיבה וכל ב ,גדול הדורכבר מרגיש אנו נמצאים בדור כזה שכל ילד בתלמוד תורה  ,לצערנו

דעת מרגיש שהוא איזה "( אב ריק)"וכל אברך , וחש ומי בעל דברים יגש אליו דעות כבר יש לו

 ,הוא השופט אשר יהיה בימים ההם, כאילו כבר מתמצא בכל תחום וכל ראש ישיבה או רב, תורה

אנו . הרבה רבנים רברבנים. ריקם" שוות"וברכותיו לא  בעל רוח הקודשר וכל קורא זוהר כב

חסר רבני אמת שרק התורה . איך זה שמדברים נגד מי שלא הגיעו לקרסוליו. מנותקים מהמציאות

חסר  .ע"חלקי שו' לפי דרק חסרים רבנים שדמותם מעוצבת . ולא ישובו מפני כל, בלבד נר לרגלם

 .חסר ענוה .חסר יראה. מוסר

שהם  נשמע לחותמיםכ למה "הרי רבים הלא חותמים מן החותמים וא. א :ובאשר לחתימות .ה

הרבה מהחותמים לא חתמו . ד .מן המנין הוא קשרלא כל  .ג. ותמים נגועיםכל הח. ב .המועטים

, אחד שחתם בגלל שחברו חתם. ה (.מלשון לא תגורו)ואינם אלא גירי אריה , אלא מאימת מלכות

כ "וא .כראוי היות וחתם בלי לבדוק בעצמו ,עלמאמעשה קוף בשאינו אלא . לאו חתימה היא

שאם , ל"וידוע מהסבא מקלם זצ. והרוצה לטעות יבוא ויטעה .פשיטא שאין כאן שום בית מיחוש

הטעות נובעת מהרצון . ואם לא היית רוצה לא היית טועה, ראית שטעית סימן הוא שרצית לטעות

וכל מי . שכלהאו גאוותנים או חלושי , ושמתי לב שהמדברים הם אחד מהשניים. ודי בזה. לטעות

וגם אם לא יודע לכל הפחות , לא מדבר ויודע היטב מי צודק, שנמצא בו השילוב של ענוה ופיקחות

 .שם יד לפיו

מחלקי שגם זה חלק , היות כי מצוה לחזק ידי צדיק, וכתבתי כל זה והכנסתי עצמי בסלע המחלוקת

כל , ואם מצווים אנו על העניים לתמוך בהם. שלא לשבת בשקט כאשר קמים על צדיק', עבודת ה

 .ואקוה להתרבות כבוד שמים. שכן שמצוה לתמוך בצדיקים

 :ובתקוה לקיום הפסוק ,הכותב ברחמים ובזעזוע

ָּ"תרוממנהָּקרנותָּצדיק,ָּוכלָּקרניָּרשעיםָּאגדע"

 אור זרוע לצדיק לרב אמנון' ובעזרת ה

 וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ

 ארגון שופרזה  – בשופרָּגדוליתקעָּביוםָּההואָּ

ָּ        מהצפון'ָּעובדָּה


