


זכינו  ת"ת  השובבי"ם  ימי  לרגל 
נייגר  אביעד  הרב  עם  לדבר 
שליט"א, מקים ילקוט 'השבעתי 
את  הועתקו  שבו  ילקוט  אתכם', 
רבותינו  כל  של  קדשם  דברות 
מה  והאחרונים,  הראשונים 
שבועות,  השלש  בענין  שכתבו 
המשיח  מלך  ע"י  והגאולה  גלות 

עפ"י השם, והמסתעף.

נהריה  בעיר  נולד  שליט"א  הרב 
למשפחה  ישראל,  ארץ  שבצפון 
מרוחקת  היתה  הרב  שלצערינו 
מהדת ל"ע. במשך הזמן העתיקה 
המשפחה את דירתם לגור בפ"ת 
שבמרכז ארץ ישראל. מדי פעם 
התעוררות  לי  היתה  בפעם 
לחזור לצור מחצבתי, מהבת קול 
בנים  שובו  חורב  מהר  היוצאת 
לא  הרב,  לצערי  אמנם  שובבים, 
שמתי לב לזה כל כך. עד שבגיל 
החלטה  החלטתי  ואחד  עשרים 

בתשובה  חוזר  שהנני  מוחלטת 
של  לרבונו  הטוב  הכרת  משום 

עולם.

 לשאלתי האם היה מישהו שדחף 
לי,  ענה  בתשובה,  לחזור  אותך 
עד  פנימי  תהליך  הי'  זה  לא, 
ההחלטה  את  להחליט  שזכיתי 
לראות  שזכיתי  אלא  הנכונה, 
על  הפרטית  ההשגחה  את  בחיי 
שכהכרת  הרגשתי  וממילא  חיי, 
הטוב אני חייב לעשות את רצונו.

שאלתיו, אחרי שהחלטת לחזור, 
מה עשית? 

בשכונה  גרו  שהוריו  מכיוון  ענה, 
וחצי  חילונית  חצי  שהיא 
את  כששאלתי  לכן  מהמזרחי, 
באזור  שגרים  הדתיים  היהודים 
[אנשי המזרחי, שלתומי חשבתי 
ה'],  רצון  את  עושים  שהם  אז 
בירושלים  למקום  אותי  הפנו 
שנמצאת  מאיר'  'מכון  שנקרא 

בשכונת קרית משה, שזהו מכון 
שרוצים  יהודים  עבור  שהוקם 

לחזור בתשובה.
שלהם  בתשובה  החזרה  אבל 
שהרע- קוק,  כתבי  דרך  עוברת 
הם  מאיר,  במכון  שם  בנים 
קוק,  של  הבן  של  תלמידיהם 
בנויה  לימודים  התוכנית  ושמה 
שם  אמונה  כיתת  של  בצורה 
ספרי  רק  בעיקר  מלמדים 
שמונה  כוזרי,  דהיינו:  מחשבה, 
פרקים, מהר"ל, כתבי קוק, תנ"ך 
פי  על  שהכל  וכמובן  וכיו"ב... 
השקפת עולמם המעוות, שצריך 
הכרת הטוב לציונים על שהקימו 
לכבד  ושצריך  המדינה,  את 
ולהעריך את כל הפועלים למען 
רבים  הבלים  ועוד  המדינה... 

בענין זה.
אחר  שנכתוב  למה  כהקדמה 
ההשקפה  את  כאן  נכתוב  כך, 
מנת  על  המזרחי  של  המעוותת 
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להבין מה שקרה אחר גירוש גוש 
קטיף.

המזרחי בזמנו של ריינוס חרטה 
על דגלה הנושא של ההתיישבות 
האדמות  ועיבוד  ישראל  בארץ 
הבינו  עכ"ז  אבל  הקודש.  בארץ 
בכדי  הגויים  עם  להלחם  שח"ו 
לפי  שלטונית,  עצמאות  לקבל 

שזה נגד הג' שבועות.
ההשקפה  בא  הזמן  בהמשך 
שאנשים  שבזה  שאמר  קוק  של 
שמנוערים מהיהדות עובדים את 
עושים  הם  ישראל  ארץ  אדמות 
להעריך  ויש  גדולים...  תיקונים 

אותם על פעלם, עפ"ל.
עם הקמת המדינה בשנת שח"ת 
ההשקפה  את  'עדכנו'  עמך, 
שבמקום  הזמן,  רוח  כפי  שלהם 
שאסור  ריינוס,  של  שיטתו 
ההשקפה  באה  באומות,  למרוד 
"אתחלתא  של  החדשה 
דגאולה". ושיש להעריך ולהוקיר 
את כל האישים שפועלים למען 
האתחלתא דגאולה המדומה, גם 
חייבים  גמורים,  כופרים  הם  אם 
מיני  כל  ועוד  הטוב,  הכרת  להם 

גיבובי מילים.
שלמד  שנים  כ-7  לאחר  עכ"פ, 
עם  התחתן  הנ"ל,  מאיר  במכון 

למז"ט  שפירא  לבית  זוגו  בת 
ב"ה,  יחוסין  מרובת  (אשה 
מנדל  מנחם  רבי  התניא,  מבעל 
מזלאטשוב,  המגיד  משקלאב, 
אברהם  רבי  אלימלך,  הנועם 
בקודש  ומעלה  מפוזנא 
מגלה  הרמ"א,  למהרש"א, 
בעל  מהר"ל,  מהרש"ל,  עמוקות, 

הטורים, רש"י הק' ועוד). 
החל  החתונה  אחרי  כשנה 
נגד  משמים  הראשונה  ההתראה 
שטות המזרחי [שהתבאר לעיל], 
בזה שראש הכופרים של מדינת 
'ההתנתקות  על  הכריז  ישראל 
שנקרא  כפי  או  קטיף'  מגוש 
המזרחי  של  הצבור  בלשון 
שהיתה  קטיף'...   מגוש  'הגירוש 
באב  בתשעה  להתבצע  צפויה 

שנת תשס"ה.
שראשי  הדבר  עצם  עכשיו,  א. 
המדינה - שלפי השקפת המזרחי 
ולהעריך  אותם  לכבד  צריך 
אותם,  להפקיר  החליטה  אותם, 

היתה להם שבר גדול.
דגאולה  האתחלתא  כל  ב. 
המדומה, התעררה. התברר שאין 
כאן שום גאולה, ולא אפי' משהו 
שדומה לגאולה. שלא שמענו על 
גירוש כזאת בשום מקום בעולם 

למשך עשרות השנים האחרונות, 
של  הבטוח  במקלט  ורק  ואך 
ה"אתחלתא דגאולה" נעשית כזה 
התברר  וממילא  אכזרי.  גירוש 
שאין כאן גאולה, ובמיוחד היתה 
לצעירי  במיוחד  קשה  מכה  זו 
מתחנכים  שהם  שהבינו  הצאן, 
והפסיקו  הבל,  השקפות  על 
להאמין לדברי מוריהם והוריהם.
הצד  ובפרט  המזרחי,  ראשי  ג. 
שלהם  שהקהל  הרגישו  הרבני, 
שהרי  להם,  להאמין  מפסיק 
וכל  שלהם,  התורות  שכל  ראו 
אינם  שלהם  דופי  של  הדרשות 

עומדים במבחן המציאות.

ואשר על כן במקום שהעסקנים 
בהם,  יחזרו  למיניהם  והרבנים 
ויעשו קצת חשבון הנפש, לאחר 
ושברם,  כשלונם  שהתברר 
לא  ובאמת  בזה,  שטעו  ויאמרו, 
לא  דגאולה,  אתחלתא  כאן  היה 
עשו כן, אלא כדי שלא לאבד את 
משכורתם,  ואת  השפעתם  כח 
התחילו להוציא לאור כמעט כל 
במטרה  למיניהם,  עלונים  שבוע 
להראות, איך השיטה שלהם היא 
להמשיך  חייבים  ומדוע  נכונה, 
עליו  שעבר  בגאולה  ולהאחז 

נוה דקלים בבנינה וחורבנה - תני ר"ש בן יוחי אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל דע שלא החזיקו בשכר נוה דקלים בבנינה וחורבנה - תני ר"ש בן יוחי אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל דע שלא החזיקו בשכר 
סופרים ומשנים, מה טעמא, סופרים ומשנים, מה טעמא, (ירמיהו ט)(ירמיהו ט) על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר, ויאמר ה' על עזבם את תורתי. על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר, ויאמר ה' על עזבם את תורתי.

רבי יודן נשייא שלח לרבי חייה ולר' אסי ולר' אמי למיעבור בקירייתא דארעא דישראל, למתקנה לון ספרין ומתניינין, רבי יודן נשייא שלח לרבי חייה ולר' אסי ולר' אמי למיעבור בקירייתא דארעא דישראל, למתקנה לון ספרין ומתניינין, 
עלין לחד אתר ולא אשכחון לא ספר ולא מתניין, אמרין לון אייתון לן נטורי קרתא אייתון לון סנטורי קרתא, אמרון לון עלין לחד אתר ולא אשכחון לא ספר ולא מתניין, אמרין לון אייתון לן נטורי קרתא אייתון לון סנטורי קרתא, אמרון לון 
אילין אינון נטורי קרתא לית אילין אלא חרובי קרתא, אמרין לין, ומאן אינון נטורי קרתא, אמר לון ספרייא ומתנייניא, אילין אינון נטורי קרתא לית אילין אלא חרובי קרתא, אמרין לין, ומאן אינון נטורי קרתא, אמר לון ספרייא ומתנייניא, 

הדא היא דכתיב הדא היא דכתיב (תהילים קכז)(תהילים קכז) אם ה' לא יבנה בית וגו'. אם ה' לא יבנה בית וגו'.
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בחינוך...  שנכשלנו  פירושו  השמד, 
של  המיסיון  עם  להלחם  אבל 
טוב  יותר  מלהזכיר,  הס   - הצבא 
את  פשט  הליטאי  שהחינוך  לומר 
הרגל, מלהלחם עם גזירת הגיוס...

כאשר  אביעד,  להרב  נחזור  עכ"פ 
 - כזה  דבר  אומרים  עצמם  הם 
בר  אתה  אם  אז  בחינוך,  שנכשלו 
דעת, אתה צריך להתבונן ולחשוב, 
לאנשים  ילדי  את  לשלוח  מדוע 
שהחינוך  בכך,  מודים  עצמם  שהם 

שלהם פשט את הרגל.
את  שמבקש  יהודי  בתור  ולכן 
האמת, התחלתי להתפלל להשי"ת 
ולהשכיל,  להבין  עיניי  את  שיאיר 
להמשיך במסילה העולה בית קל.

אחרי הרבה תפילות ותחנונים, וכפי 
שנאמר כל מבקשי ימצאוני, הזדמן 
'תורת  שנקרא  הקונטרס  לידו 
 - הזו  הסוגיא  על  ושמעתי  הגלות' 
טענות  להם  יש  שבמזרחי  וכמובן 
מופרכות מדוע הם לא חלות היום. 
שבעצם  כבר  הבנתי  זה  את  אמנם 
כל ההשקפה של המזרחי מתחלף 
הנושבת  לרוח  בהתאם  הזמן,  עם 

באותה תקופה.

בעצמי  לחפש  התחלתי  כן  על 
במקור הסוגיא את כל השיטות של 
ריינוס, והנגררים אחריו, ומה כתבו 
שטת  שכל  וראיתי  דורו,  חכמי 
סוגיות,  סילופי  על  בנויה  המזרחי 
וציטוטים של חצאי קטעים מדברי 
לאט  לאט  כן  ועל  הראשונים. 
בדיוק  מה  לעצמי  לסדר  התחלתי 
כתב כל ראשון שהוא מצטט, ואיך 
הזאת.  הסוגיא  את  למד  אחרון  כל 
עד שהבנתי את הסוגיא לעומקה.

זרקתי  למעשה,  מהלימוד  וב"ה 

עם  יחד  המחוררת,  הכיפה  את 
ובאתי  המחוררת.  ההשקפה 
באופן  השכינה  כנפי  בצל  לחסות 
את  שרואים  איך  כפי  אמיתי, 
שזכיתי  עד  בתורה.  יתברך  רצונו 
להמשיך ולהשקות לתלמידים את 

מה שלמדתי, בסוגיא דנן.
לשאלתי, האם המשיך לגור באותה 
שכונה, השיב שכן. על כן שאלתיו, 
בסביבתך,  התקבל  הדבר  איך 
ציונית  בשכונה  מדובר  הכל  אחרי 
יהודית,  בגאוה  לי  ענה  למהדרין. 
אינני חושש למה שאנשים חושבים 
עלי, אם אני הולך עם האמת ואיני 
אינני  אז  הדרך  על  באנשים  פוגע 

רואה בזה כל רע.

שזה  טענו,  לא  הם  האם  אבל 
החזרה  את  שהתחלת  בסדר  לא 
התחרדת,  ואח"כ  אצלם,  בתשובה 
ולא סתם התחרדת אלא שנעשית 
המדינה,  נגד  למהדרין,  סאטמר 
ונגד המזרחי, ואפילו נגד האגודה.

איזה  כך,  שטענו  ודאי  ואמר,  ענה   
אצל  החינוך  עצם  הלא  שאלה..., 
בעיקר  מבוסס  המזרחי  הציבור 
על  פחות  הרבה  והרבה  הרגש  על 

שכל...
צפה  מיד  שכל,  הרבה  בלי  שאפי' 
ועל  המזרחי.  שבשטת  השקר  לה 
הרגש  על  לדבר  שניסו  וודאי  כן 

שלי, על הכרת הטוב, ועוד ועוד.

הטענה  את  כשהעלתי  לדוגמא 
בגלות,  עדיין  שאנחנו  חבר  בפני 
ענה  אז  גאולה.  שום  עדין  לנו  ואין 
תירק'  אל  ממנו  ששתית  'בור  לי 

ושאני כפוי טובה....

עם  להתמודד  במקום  בקיצור, 
השאלה האמיתית מה המצב שלנו 

הכלח...

זה  שם,  כתבו  שהם  מה  וכל 
עוד  גרה  מעלה  להיות  בעצם 
דמיונות  על  הפעם  ועוד  הפעם 
העבר בענין "אתחלתא דגאולה", 
'תרופות  לציבור  לתת  ומנסים 
הבטחות  מיני  כל  ע"י  הרגעה' 
אפילו  אלא  זה,  רק  ולא  סרק, 
אמר  שלהם  מה'גדולים'  אחד 
הקדם  מהמכינות  הבחורים  'אם 
אז  בגירוש  השתתפו  צבאיות 

סימן שנכשלנו בחינוך'...

אתחלתא  כאן  שאין  לא  והיינו, 

'משום  שהחינוך  אלא  דגאולה, 
מה' פשט את הרגל...

החדשה  שהמזרחי  לציין  יש 
הגיוס,  גזירת  את  עלינו  שגזרה 
ג"כ באו בטענה כזאת, שהם לא 
הגיוס,  בגזירת  להילחם  צריכים 
לצבא  נופל  בחור  שאם  אלא 

המזרחי: נכשלנו בחינוך...
מתחבקים עם החיילים שמפנים אותם...

מצורף המודעה של המגורשים. ובעקבות זה, הפנו עסקני המזרחי אצבע מאשימה כלפי הציבור 
החרדי (שבכלל החרדים הם שאשמים ע"ז שה"משיח שקר" הציוני החליט לגרש אותם, ולנפץ להם 

את חלום ה"אתחלתא דגאולה"). וכדי לטשטש את אחריותם על הגירוש שלעסקני המזרחי היה 
להם בזה חלק לא קטן... והעיקר, שימשיכו לאחוז בקרנות (הכסף) של המזבח הציוני
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כעת, ומה רוצה הקב"ה מאתנו, ואיך זה שהיתה כאן 
היהודית  הציונית  מהממשלה  קשה,  כך  כל  גירוש 
שאתם כל כך חפצים ביקרה. אז פשוט עונים שאני 

כפוי טובה....
הטוב,  הכרת  של  שלהם  הטענה  לגוף  אגב,  ובדרך 
ובו  הלמ"ס  של  דוח  התפרסם  וחצי  כשנה  לפני 
התברר ש45% מהמזרחי זורקים את הדת אחרי גוום, 

ו-5% התחרדו...
כפיית  של  הזאת  הטענה  את  טוענים  לא  הם  מדוע 
את  'זרקו  ואח"כ  אצלם  שגדלו  אלו  כלפי  טובה, 
ממנו'...  שתו  שהם  לבור  ירקו  'שהם  ג"כ  הכיפות' 

אלא ש...

הקודש  פעולות  עם  שהתחיל  אחרי  יותר  מאוחר 
של הלימוד לרבים את האמת על המדינה והציונות 
עם  בשכונה  נגדי  גרפיטי  עשו  הם  אחת  פעם  וכו', 
לכו  'חרדים  בלבד'  ציונית  שכונה  'זאת  הכיתובים 
הם  סאטמר  להם  אומרים  כאשר  (בדר"כ  לאיראן'. 
'נטורי  עם  סאטמר  חסידות  את  מערברבים  ישר 

קרתא' הם אינם מבדילים בין לבין).
ש. האם יש לכם כבר ביהמ"ד בשכונתכם על טהרת 

הקודש?
מתאים  מקום  למצוא  זה  על  עכשיו  עובד  אני  ת. 
לביהמ"ד, כמובן שהציבור המזרחי בשכונה לא עוזר 
לי... בלשון המעטה. אני מקוה בעז"ה שבקרוב נוכל 

לפתוח ביהמ"ד בשכונה.
גולת הכותרת - 

ילקוט השבעתי אתכם

מכל  נפלא  ליקוט  הוא  אתכם  השבעתי  ילקוט 
הגלות  בנושא  והאחרונים  הראשונים  רבותינו 
והגאולה, הג' שבועות, משיחי שקר, וכו'. מחולק לפי 
הזמן, ולפי המדינות, ולפי הנושאים. שפתוח לכל מי 

שדורש ומבקש אמת.
ניתן את רשות הדיבור להרב אביעד להסביר לנו איך 

הגיע לזה.
שזכיתי  מהשי"ת  פרטית  בהשגחה  כמובן  הכל   
לזה. יום אחד איקלע לידי הקונטרס שנקרא 'תורת 
הגלות' ושמעתי על הסוגיא הזו - וכמובן שבמזרחי 
שבועות  השלוש  מדוע  מופרכות  טענות  להם  יש 
בספרי  לחפש  התחלתי  ומכאן   – היום  חלות  לא 
לאישורו.  כוונתם  את  להבין  כדי  בפנים,  הראשונים 
ואח"כ העתקתי לעצמי את כל הקטעים הרלוונטיים 
הדורות,  סדר  לפי  לסדרם  והתחלתי  דנן,  לסוגיא 
ספר  וכמו  זה,  בענין  ספרים  מעט  לא  יצאו  שהרי 
רבי  של  הדורות'  'סדר  או  זיע"א,  להראב"ד  הקבלה 
יחיאל הלפרין זיע"א, ולכן חשבתי שכדאי, שהדברים 
לפי  כן  וכמו  ואחרונים  ראשונים  לפי  מסודרים  יהיו 
בתי מדרשותם [חסידים, ליטאים, ספרדים, תלמידי 
החת"ם סופר, תלמידי הרש"ר הירש, וכו'. כך לקטתי 

יפוצו מעינותיך חוצה!
פעולות הקודש - בציון הבבא סאלי
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שאני  גילו  שהם  היה  ניכר  למכריי, 
עשיתי את החיבור הנ"ל.

הם  איך  עדיין  ראיתי  בהתחלה 
אחרי  אבל  עלי  וצוחקים  מחייכים 
את  שינו  הם  פתאום  יומים  כמה 
ארשת פניהם והם יותר היו עם פנים 
'איך  (בבחינת  זועמות  וגם  נפולות 
טועים'),  שאנו  להראות  מעיז  אתה 
בזלזול  לי  שכתבו  כאלו  היו  גם 
ובהתנשאות שאני מאלו 'שהתחרדו 
בעקבות הגירוש'...אז השבתי לאותו 
טוען שאם הוא לא התחרד בעקבות 
לו  שיש  אזי  קטיף  מגוש  הגירוש 
מהעוולה  והלב'  המוח  'אטימות 
אלא  המדינה  ע"י  רק  לא  שנעשתה 
ג"כ ע"י שלוחי הציבור של המזרחי, 

שהוא הצביע עבורם.

לחיבורים  ההתייחסות  היה  מה   
חסידי סאטמר, וקהילות  שלך קרב 

העדה החרדית.

שליט"א  ראזנבערג  אהרן  הרב   
אתי  דבר  הרועים,  משכנות  בעה"מ 
בטלפון לחזק אותי, וגם שאל אותי 
הרב  ג"כ  אח"כ  שאלות,  מיני  כל 

ירמיה קאהן מארגון נטרונא... 
אח"כ  ג"כ  נהנה  מאוד  הוא 
שחברתי  נוספים  מקונטרסים 
סוגיות  מיני  בכל  שעוסקים 
להתלות  מנסים  המזרחי  שעליהם 
בהם...והנני מראה איך הם מסלפים 
לירות  של  בחינה  שזוהי  ומשבשים, 
חץ ואח"כ לסמן את המטרה, אז כך 
להם  ממציאים  הם  עושים,  הם  גם 
איזה דבר מה ואח"כ מנסים למצוא 
זה,  את  להצדיק  מקורות  מיני  כל 
משנים  אז  מוצאים  לא  אם  ואח"כ 

לפי הצורך...

לאור  הוצאתי  לאחרונה  לדוגמא   
לגבי  מסולפות  'מסורות  קונטרס, 
מבאר  הנני  שבו  הבית'  להר  כניסה 
מנסים  שהם  המקורות  שכל 
להר  להכנס  כדי  בהם  להתלות 
המקורות  את  בודקים  אם  הבית, 
מצנזרים  שהם  מתברר  לאחד  אחד 
מוציאים  סדרים,  משנים  חלקים, 
בשביל  והכל  מהקשרם...  דברים 

שגעון הלאומיות שלהם...

שערים  סיבוב  של  המנהג  לדוגמא 

מחוץ  ירושלים  שערי  [סיבוב 
נהוג  היה  רגלים],  בשלוש  לחומה 
מכיוון שלא היו נותנים לנו היהודים 
הקיפו  ולכן  לירושלים...  להכנס 
מבחוץ...  ירושלים  לשערי  מסביב 
כיום הם לקחו את זה לכיוונים של 

הלאומיות שלהם.

 תגובות הציבור
ב"ה אני מקבל פניות מהרבה אנשים 
שאלות  עם  העולם  רחבי  מכל 
שבזכותי  השם  וברוך  אלו,  בסוגיות 
מצאו את התשובות לקושיות שהיו 

להם.

 היה אפי' אחד שאמר לי שהחיבור 
'מהפכה  הם  והקונטרסים  שלי, 
שלמדו  אנשים  הם  כי  ממש',  של 
ויואל משה, אבל לא ידעו שיש עוד 
בנושא, ופתאום נתקלו בעשייה שלי 
גדולי  שכל  איך  לראות  נדהמו  והם 
נגד  אחת  בדעה  היו  ממש,  ישראל 

הציונות.
רק  לא  ציבורים  מיני  מכל  ב"ה  וכן, 
בארה"ק,  פה  בעיקר  אלא  בחו"ל, 
שמענו סיפורים מדהימים, לדוגמא 
אלי  שפונים  אנשים  גם  ישנם 
בהתחלה בצורה שלילית בחירופים 
להם  משיב  אני  ואח"כ  וגידופים, 
ומתן  משא  של  ובסופו  בנועם 
לי  ואומרים  סליחה,  מבקשים  הם 
האירו  להם  שהשבתי  שהדברים 

עיניהם, לדרך הישר.
 הפצת 'ילקוט השבעתי אתכם'

בצורה  זה  את  שלחתי  בהתחלה   
את  עשיתי  ואח"כ  דיגיטלית. 
'ילקוט  בשם  מסודר,  למאגר  זה 
היתה,  והתוצאה  אתכם'.  השבעתי 
שומע  היה  מישהו  בעבר  שאם 
השבועות'  'שלוש  הזה  המושג  על 
שם  מגיע  היה  ב...  חיפוש  ועושה 
לויקיפדיה שנשלט ע"י מזרחי, וכו', 
מביאים  רק  התוצאות  שאר  כל  וכן 
המחרידים  הסילופים  כל  את 
והעמארצות של המזרחי, אבל היום 
אפשר להגיע גם למאגר שלי לראות 
היא  ומה  האמיתית,  היהדות  את 

דעת התורה לבי המדינה.

לצנינים  היא  הזה  שהמאגר  כמובן 

ניסו,  והם  וגרוריהם,  המזרחי  בעיני 

את זה אחד אחד.
על  וקובץ  חז"ל  שאמרו  וכפי 
מעט  לי  היו  בהתחלה  ירבה,  יד 
את  לסדר  והתחלתי  העתקים, 
בתי  לפי  הנ"ל  בדרך  ההעתקים, 
מדרש  בית  ולכל  וכו',  מדרשות 
עשיתי ספר לעצמו, ופתאום אני 
רואה שיש לי כבר 1000 עמודים, 
ואח"כ 2000 עמ'. ואמרתי לעצמי 
שאני צריך לחלק את זה, לספרים 
ואז  כ"כ...  גדול  נהי'  כי  נוספים 
הגעתי ל4000 עמ' ב-10 כרכים.

מהדורא  לעשות  זכיתי  אח"כ 
עמ'   5000 כבר  שהיתה  שניה, 
כרכים,  לעוד  כבר  שהתחלק 
המהדורא  לקראת  ועכשיו 
 12 ב"ה  כבר  לי  יש  שלישית 

כרכים!

כמה  כן  גם  עשיתי  כן  כמו 
מראה  אני  שבהם  קונטרסים 
את סילופי המזרחי אחד לאחד. 
לדוגמא למזרחי יש מנהג לצטט 
חצאי קטעים מדברי הראשונים, 
להצדיק  כדי  הפוסקים,  וגדולי 

את שטתם.

מגדולי  אחד  אמר  שכבר  וכפי 
שמים  קודם  שהמזרחי  הרבנים, 
מחפשים  ואח"כ  המטרה,  את 

איזה מקור להסמך עליו, 
זה,  את  להפיץ  התחלתי  וב"ה 
ולמעשה  מכריי.  בין  בעיקר 
לשלוח  בכלל  תכננתי  לא  אני 
החיבור  את  מהמזרחי  למישהו 
ששלחתי  ביום  בו  אבל  הנ"ל. 

זה התשובה של אנשי המזרחיזה התשובה של אנשי המזרחי
על כל השאלות!על כל השאלות!

פתאים מתי תשכילו???פתאים מתי תשכילו???
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ועדין מנסים להפריע למאגר הזה, 
בידם,  עלתה  לא  שמזימתם  וב"ה 

וכן יעזור ה' גם הלאה.

כך  כל  זה  למה  הענין,  ובעצם 

האלו  הסוגיות  של  ההפצה  חשוב 

[הג' שבועות והמסתעף],  ובאופן 

פעם  הדעת,  את  שמניח  כזה 
ישיבה  בחור  עם  שיחה  לי  היתה 
מאיפה  אותי  שאל  והוא  ליטאי... 
האלו  הדברים  את  ממציא  אני 
וכיו"ב...  באוה"ע  למרוד  שאסור 
סוגיא  שזו  לו  כשהסברתי  ואז 
ידע  לא  והוא  בגמרא,  מפורשת 
יותר  הוא  כזו  סוגיא  שיש  בכלל 
את  שנגח  'שור  של  סוגיות  הכיר 
מה  וכיו"ב  מציאות'  'אלו  הפרה' 
בישיבות...  מתעמקים  שבעיקר 
הם  הזאת  היסודית  הסוגיא  אבל 
ידעו  לא  אם  אזי  מדלגים,  פשוט 
איך  אז  הנ"ל,  הסוגיא  את  אנשים 
כלפיהם...  בטענות  לבוא  אפשר 
המאבק  לגבי  משמעותי  גם  זה 

העלה  בכלל  מי  הגיוס...  גזרת  על 
לגיוס  שנוגע  הנ"ל  הסוגיא  את 
שזה אסור מצד שלוש השבועות, 
כך  על  שמענו  ושם  פה  רק 
את  נתנו  מדי  יותר  לצערי,  דבר... 
לאנשים  המאבק  של  המושכות 
הספה"ק  על  אמונים  לא  שבכלל 

ויואל משה.

גדולה  מאוד  חשיבות  ישנה  ולכן 

כדי  חוצה  המעיינות  בהפצת 

וע"י  גדולם,  ועד  מקטנם  שידעו 

דעתי  לעניות  ב"ה  שלי  החבורים 
מצד  גם  זה,  את  לעשות  אפשר 
כך שהנני מכיר את מה שהמזרחי 
להתבסס  מנסים  והחילונים 

עליהם... 
את  לקיים  זוכה  אני  ב"ה  ולכן 
מדי  בהידור...  שיניו'  את  ה'הקהה 

יום ביומו.

האם יש לזה השפעה?

אני  אבל  לשמוע,  תתפלא  אולי 

ברור  הרי  סו"צ.  המחנה",  בשולי 
חפצה  אכן  החרדית  החברה  שאם 
 - להבדיל   - כמו  לומר  עליה  בחיים, 
ישמעאלים  של  שבט  ה"דרוזים") 
ולא  לצבא  מתגייסים  שבניהם 
בנותיהם (שכאשר הצבא פנה אליהם 
להתייצב  רק  לבנותיהם  שיאשרו 
"פטור",  לקבל  כדי  הגיוס  בלשכות 
יבער  הצפון  שכל  מנהיגיהם  הגיבו 
ואכן  הראשונה,  הבת  הזמנת  אחרי 
כי  להזמינם.  אפילו  מעיז  הצבא  אין 
הכלי  ששולי  מבין  בראשו  שעיניו  מי 
בשוליים  והאוחז  מהכלי,  חלק  הוא 
מילתא   - ו"הזמנה  כולו,  בכלי  אוחז 
זה  הערבות  חובת  מלבד  וכ"ז  היא", 

לזה, וד"ב. 
ה'  יראי  עדיין  יש  שאם  איפה  ברור 
בזכותא  זה  הרי  ובגולה,  בארה"ק 
ועמדו  כאריות  שנלחמו  דקמאי 
ישראל  רשעי  נגד  בצורה  כחומה 
הורונו  לא  ומעולם  ומזימותיהם, 
אש-דת  חרב  להשיב  רבותינו 
הבלתי  מלחמתם  בכח  ואשר  לנדנה, 
חרובים  עצי  המה  שתלו  מתפשרת 
עד  למחיה  להם  להיות  לצאצאיהם 
בדרכם  אנו  ואף  רעה,  שנות  שבעים 

צאצאינו  יוכלו  אשר  למען  נמשיך 
להחזיק מעמד חרף כל הרשעה אשר 
פערה פיה לבלי חוק, עד ישקיף וירא 
ממות  לחלצינו  עמו,  ריב  ויריב  ה' 
לחיים עדי ביאת ינון בהתגלות כבוד 

שמו בבנין ביהמ"ק בב"א.
בכבוד רב, ובתקוה לישועת ה'

יוסף דוד שכטער 
נ.ב. הגם שהשתדלתי לבדוק הדברים 
ואיני  היות  אך  האפשר,  ככל  ולדייק 
ושס"ה,  רמ"ח  בכל  זו  בסוגיא  מונח 
ואשמח  פרט  באיזה  ששגיתי  יתכן 
לתקן  והארות  הערות  לשמוע  מאוד 
יצא  שלא  והריכ"ע  תיקון.  הטעון 

מכשול מתח"י.
הערת המערכת:

או  בבעיה  נתקלים  בו  מקרה  בכל 
להגשת  מעבר  נוספות  בדרישות 

התצהיר, 
ניתן לפנות לארגונים היקרים:

יהודית: 02-5943231
לא תירא: 3912*

איגוד בני תורה ספרדים: 02-6507494
חומותייך: 077-2221244

מרכז ההכוונה: 02-9403488

להקים  פניות  מקבל  הזמן  כל 

מקומות  מיני  בכל  קהילות 

גן,  ברמת  כגון  בארה"ק, 
רחובות, פתח תקוה, ועוד. מי 
שבמקומות  פלל  ומי  מילל 
שיתעוררו  יהודים  יהיו  אלו 
רבותינו  בדרך  קהלות  להקים 
לזה  אמנם  נבג"ם,  הקדושים 
צריכים גם את ה'זבולון'. ולכן 
אני מבקש מכל מי שיש בידו 
לצורך  אלי  להתקשר  לעזור 
054- זאת.  נשגבה  מצוה 

8425491
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