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גרם צ את  גמע  שלושים  כבן  עיר 
עיניו  ובזריזות,  בזהירות  המדרגות 
יוקדות ולמרות העדינות המשודרת 
ארשת  פניו  עוטות  צעדיו,  מבין 

שנחישות ומבוכה משמשים בה בערבוביה.
הוא נוקש קלות על הדלת ומן המשרד נשמע 
שחיכו  ניכר  במשרד  נכנס,  הצעיר  'יבוא'.  הקול 
יהודי  יושב  שבראשו  לשולחן  ניגש  הוא  לבואו, 
שמספר שנותיו כפול מאלו של הצעיר, ומתיישב 

בניחותא.
לאחר דין ודברים ממושך בין השניים שגלשה 
מכיוונו  בעיקר  מכובדות,  ולא  מזלזלות  למילים 

בתואר  המתהדר  השולחן  בראש  היושב  של 
זה האחרון את השיחה  'רב' בציבור הדל"י, סיים 
אביעד  לשם  העונה  יותר,  הצעיר  כלפי  בהטיחו 
נייגר, כי מבחינתו השיחה הסתיימה משני סיבות: 
א. כי הוא מדבר בטון מתלהם. ב. כי יש לו דקדוקי 

עניות.
גרמה  אליה  שהוביל  מה  ובעיקר  הזו  השיחה 
לשעבר  חילוני  אז  עד  הי"ו,  נייגר  אביעד  להרב 
ודתי-לאומי באותה עת, חסיד נלהב של אותו 'רב' 
'המזרחי'  ועוסק בתורתם של רבני כתות  ודומיו, 
סוגיית  את  וללמוד  כיוון  לשנות  לדורותיהם, 
"שלוש השבועות" לעומקה ולרחבה, וכפרפר אל 

כך  משה",  "ויואל  הקדוש  הספר  אל  נמשך  האור 
התחיל להתאבק לאורו של מרן הגאב"ד רביה"ק 
בתהליך  צועד  הוא  בבד  כשבד  זי"ע,  מסאטמאר 
אבק  בדל  מכל  לחלוטין  אידיאולוגית  התנתקות 

ציונות.
מעליו  השיל  הי"ו  נייגר  אביעד  הר"ר  כהיום, 
כל סממן דל"י והפך להיות יהודי חרדי המדקדק 
בגאולה  גמור  ומאמין  כבחמורה  בקלה  בהלכה 

השלמה העתידה לבוא.
מעבר למהפך העצום שחולל בחייו האישיים, 
וענק  עצום  בפרוייקט  היום  נייגר  הרב  מתעסק 
אותו הקים בעשר אצבעותיו, המבאר וחוקר את 

גאולה כוזבת או גאולה שלמה? | הר"ר אביעד נייגר שליט"א יושב בקרית משה הדלי"ת ומחולל שם 
מהפך רחב מעגלים | מפעל חייו הוא "ילקוט השבעתי אתכם" - בן 14 כרכים! עם אלפי דא"ח מרבותינו 

גדולי הדורות המפריכים כליל את תורת המזרחי | והוצאתי והצלתי
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וגאלתי

כל סוגיית שלוש השבועות שהשביע הקב"ה את 
הגלות,  גזרת  את  לקיים  בשביל  בצאתם  ישראל 
ומפריך בזו אחר זו את טענות הסרק של הציונות 

הדתית ודומיהם.
הפרוייקט, ששמו המלא הוא 'ילקוט השבעתי 
הסוגיא  על  קונטרסים  בכתיבת  החל  אתכם' 
תוכן  ורב  מאוד  עשיר  לילקוט  כהיום  והתפתחה 
המתפרס על פני לא פחות מארבעה עשר כרכים 
ואף  מגוונות,  בדרכים  אביעד  ר'  מפיץ  אותם   )!(
וכל  ספריו  כל  את  המכילה  עצום  מאגר  הקים 

התוכן העשיר שנכתב על ידו בשנים האחרונות.
בשיחה מיוחדת שהעניק עבור גליון 'תפארת 
ירושלים',  'תפארת  בק"ק  אשתקד  שי"ל  השבת' 
את  לראשונה  לגולל  הי"ו  אביעד  הר"ר  הואיל 
השתלשלות הדברים בתוככי מפעל חייו, הילקוט 
ל'העדה'  המשך  בשיחת  וכעת  והעצום.  הגדול 
מעדכן אותנו איש שיחנו הי''ו ומרחיב את הדיבור 
על האצת מפעל חייו, שכבר עומד על 14 כרכים, 

"ילקוט השבעתי אתכם".

משיכה בלתי הגיונית
תחילה גולל ר' אביעד את מסכת חייו הקצרה-

ארוכה ואת המהפכים הבלתי נתפסים שהתחוללו 
בנפשו:

חילונית  למשפחה  הצפונית  בנהריה  נולדתי 
נצר  מרומניה,  הגיעו  ההורים  לצערי.  לחלוטין 
'סירט'.  מהעיירה  שורשית  חסידית  למשפחה 
לחתונה של זקני מצד אמי ע"ה קיבל אגרת ברכה 

מכ"ק האדמו"ר משאץ זיע"א )ראו במסגרת(..
כשהייתי בכיתה ב' עברו הורי לגור בכפר-גנים 
על  אותנו  גידלו  בבית  תקוה.  פתח  העיר  יד  על 
'גלובליים' כמו 'להיות ילד טוב', 'חיה ותן  ערכים 
לחיות'. שום דבר שקשור לדת לא הוזכר אצלנו 
בבית; לא שבת, לא כשרות, ואפילו לא פסח ויום 

הכיפורים ר"ל.
העליה  'טקס  לי  עשו  אמנם  המצוה'  ב'בר 
לתורה' בבית כנסת 'מונקאטש' הסמוך, אבל בבית 
הספר לא סיפקו לנו מידע רב מדי על הדת. הדבר 
היחיד שקשור לדת שנלמד במערכת החינוך היה 
התנ"ך אותו למדו קצת, אבל לא כמשהו שמחייב, 
היתה  ההסתכלות  ספרותית'.  כ'יצירה  יותר  אלא 

יותר כמו 'עוד סיפור מההפטרה'. לדאבוננו.
בגיל 16-17 החלו לפתע לצוץ בלבי הרהורים 
זה  לרגע  עד  בתשובה,  חזרה  על  מוסברים  בלתי 
אין לי הסבר מסוים איך הם עלו, אבל הם החלו 
הקב"ה  עם  לדבר  התחלתי  ואז  אט.  אט  לפעפע 
זה  על  תודה  לו  אמרתי  ביותר,  פשוטה  בצורה 
ועל זה, חינכו אותנו כן לערכים של הכרת הטוב, 
תודה  להכיר  גם  וצריך  בחיים  לי  שטוב  ואמרתי 
למי שנותן לי אותם, אז על כל דבר טוב שקרה לי 

אמרתי לו תודה.
התקרבותי  בשלב  שעשיתי  הראשון  הצעד 
במקום  העברי  בלוח  להשתמש  התחלתי  לדת, 

אז,  לי  שהיתה  הנמוכה  הידיעות  ברמת  בלועזי, 
הרגשתי שבכך אני מחזק את זהותי היהודית.

לעשות  החלטתי  מסוימת  תקופה  לאחר 
צעדים משמעותיים יותר בהתקרבות להשי"ת.

כנסת'  'בית  היה  גנים  בכפר  מגוריי  בשכונת 
דתי-לאומי, ויש לציין שלא הרי הדלי"ם של כפר 
בכפר  בירושלים.  הרב'  'מרכז  של  כדלי"ם  גנים 
ובעצם  מה'לאומי'  פחות  הרבה  הוא  ה'דתי'  גנים, 

כמעט בלתי נראה. 
לדבר  וביקשתי  נכנסתי  הזה  כנסת  לבית 
לחזור  דרך  מחפש  שאני  לו  אמרתי  ה'רב'.  עם 

בתשובה. הוא הפנה אותי, איך לא, ל'מכון מאיר'.
'מכון מאיר' הוא מכון ל'חזרה בתשובה' עפ"י 
קשה  הראשון'.  הציוני  'הרה"ר  קוק  של  דרכו 
לקרוא להכתיר את המכון בתואר 'ישיבה', כאשר 
אפילו הם עצמם לא קוראים לעצמם בתואר הזה. 
הבריות  את  'אוהב  של  בערכים  כמובן  דוגל  הוא 
ומקרבן לתורה' 'דרך ארץ קדמה לתורה' ובקיצור, 
מחילוני-ירושלמי  שומעים  שאנחנו  מה  כל 
מצוי כאשר הוא מנסה להוכיח לנו את בקיאותו 

העצומה במאמרי חז"ל...
מה לומדים שם?

מחשבה  ספרי  על  כמובן  מוקדש  הלימוד 
ומוסר בעיקר, לומדים שם אמונה, אבל לא בדרך 
הנלמדת  האמונה  החרדי.  הציבור  את  שמחנכים 
שם היא הרבה יותר 'מתקדמת' ו'מדעית'... כאשר 
כל מושגי הכפירה שלהם,  הם מנסים לצקת את 
להבדיל אא"ה, לתוך דב"ק של רבותינו הראשונים 

פרקים  שמונה  הכוזרי,  ספר  כמו  כמלאכים 
להרמב"ם ועוד.

'חסידות'  קצת  גם  שם  לומדים  אלה  לצד 
מתקיימים  שבע"פ'...  התורה  'התפתחות  והרבה 
שם גם קצת 'לימודי גמרא', אבל אלו מיועדים רק 

למעוניינים ומתקדמים.
המזרחי  תורת  ברכי  על  אז  חונכתי  בקיצור, 
הקלאסי, חינכו אותי להאמין כי 'המדינה הציונית 

היא היא מלכות בית המקדש השלישי', עפ"ל.
הממוקם  מאיר'  ב'מכון  שנים  כמה  לאחר 
זהו  בירושלים.  שאול  גבעת  שליד  בקרית-משה 
והירושלמית בפרט.  מעוז הציונות הדתית בכלל 
רכשנו  השכונה.  ילידת  תחי'  לנוו"ב  ב"ה  נישאתי 
ב'מכון  לימודי  את  קצת  והמשכתי  דירה  שם 
מאיר'. ואח"כ המשכתי ללמוד בכולל 'נוצר חסד' 

ע"ש הרה"ק מקאמרנא זי"ע.
היטב  הסתר  מאתנו  שהסתירו  לציין  למותר 
הקב"ה  שהשביע  השבועות  שלוש  ענין  כל  את 
הקדוש  הרבי  של  תורתו  ומשנת  ישראל,  את 
מסאטמאר זיע"א. מי שרק ההין להעלות שאלות 
כי  סרק  בתירוצי  מיד  נענה  הזה,  לענין  בהקשר 
אלו הם עניינים שלא נוגעים להיום וכי מזמן 'פג 

תוקפם', עפ"ל, של ג' השבועות.

'המפץ הגדול'
ההתנתקות'.  'תכנית  שנקרא  מה  הגיעה  ואז 
ישראל  ממשלת  שגיבשה  תכנית  זו  היתה 

מכתב מהרה''ג ר' ירמי' קאהן שליט''א מארגון 'נטרונא' בארה''ב
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שבגוש- מבתיהם  יהודים  אלפי  בכפיה  והוציאה 
המתוקשרת  המערכה  השומרון.  ובצפון  קטיף 
אז הדהדה למרחקים והיתה לשיחת היום במשך 

תקופה ארוכה.
לחי  סטירת  היתה  היא  התבצעה,  היא  כאשר 
את  שהגדיר  מי  לכל  במיוחד  וכואבת  מצלצלת 
של  הכזבים  בתורת  והאמין  כ'דתי-לאומי'  עצמו 

המזרחי, מייסדיה והוגיה.
זה היה בעצם מפץ עצום שהעלה בקרב רבבות 
כי  נוגות,  ומחשבות  הרהורים  הדל"י  המגזר  בני 
אולי כל מה שסיפרו לנו כל השנים אינו נכון כלל. 
אם 'מלכות האתחלתא דגאולה' מסוגלת להוציא 
ומנחלתם  מבתיהם  אותם  ולנשל  יהודים  אלפי 
מדובר  אולי  ישראל,  שונאי  ישמעאלים  לטובת 
המקדש  בית  במלכות  ולא  הרשעה,  במלכות 

השלישי...
המגזר הדל"י עמד אז בפרשת דרכים ובסכנת 
הבעיטה  שלאחר  הגדול  החשש  ממש.  הכחדה 
ראו  אותה  מהמדינה,  הדלי"ם  שחטפו  ההגונה 
אמון  משבר  להיות  הפך  בחייהם,  ראשון  כערך 
כלשהם,  ציפיות  בה  שתלה  אחד  כל  אצל  חמור 
שיסוד  לאחר  לחילונים,  רובם  יהפכו  כעת  וכי 
האחר,  והחלק  לפרצוף,  להם  התנפצה  אמונתם 
יכיר בזיופה ובתרמיתה העמוקה של  היותר דתי 

המזרחי ויהפכו להיות יהודים יראים ושלמים.
עסקני הדלי"ם שראו את השבר העמוק אליו 
לציבור  והזריקו  במהירות  התארגנו  נקלעו,  הם 
'זריקות הרגעה' שונות ומגוונות, מערכת תעמולה 
ע"י  לציבור  להסביר  נואשות  ניסתה  מאסיבית 
התנהגה  שהמדינה  אע"פ  כי  בסיסמאות,  שימוש 
סולם  בראש  נשארת  היא  עדיין  שהתנהגה,  כפי 
הביאו  ופרוספקטים  עלונים  הדליי"ם...  הערכים 
כל מיני ציטוטים של מנהיגי המזרחי הראשונים 
כדוגמת הרה"ר הציוני הראשון, בנו ממשיך דרכו 

ודומיהם וכו'.
ומקדם  מאז  מחונכים  שהדלי"ם  מכיוון 
השכל,  עם  ופחות  הרגש  עם  יותר  להשתמש 
את  לשמר  הזאת  הבלימה  מערכת  הצליחה 
נאמנות הציבור לדרך הקלוקלת, והמשך האימון 
לא  מי  את  להאשים  הדרך  על  וכמובן   - במדינה 
החילוני  הציבור  במקום  החרדי  הציבור  את 
שמעבר להיותה כולה מרידה בה' ובתורתו, ירקה 
לפרצוף של כל מי שהאמין בה והקיז בעבורה דם 

ובעטה בו הגונות.
אלא שלאנשים חושבים ומעמיקים קצת יותר 
לציבור  מאוד  האופייני  והרגשי  השטחי  מהמבט 
שהיתה  הסחורה  את  סיפקה  לא  התעמולה  הזה, 
אמורה לספק. שאלות קשות וחסרות מענה עלו 
אל השולחן, ומשהם עלו שוב לא ירדו כל כך מהר.

שחשבו  אלו  בין  "הייתי  מצטנע:  נייגר  הרב 
קצת יותר לעומק"...

'נוצר חסד' של  באותה תקופה למדתי בכולל 
בדרך  לידי  התגלגל  הימים  מן  וביום  המזרחי, 
בן  קונטרס  הגלות',  'תורת  בשם  קונטרס  אגב 

דברי  את  בתמצית  המביא  בערך  עמודים   25
הראשונים והאחרונים בענין ג' שבועות כמו רבינו 
לאחרונים  ועד  ראשונים  ועוד  המהר"ל  בחיי, 
בקונטרס  זיע"א,  משה  הויואל  רבינו  כמו  ממש, 

היו ציטוטים מדויקים.
שכבר  נזכר  אני  בו,  מעיין  שאני  כדי  תוך 
ואחרונים  ובראשונים  בגמרא  בעבר  נתקלתי 
שדיברו על הענין הזה, אלא שלא התייחסתי לכך 
ברצינות הראויה, מפני שכל פעם שלמדתי משהו 
שכל  דאז,  המזרחי  רבני  לי  אמרו  לכך  שקשור 

נושא הג' שבועות אינו נוגע בימינו.
על  שדיברו  שזכרתי  והמקורות  הראשונים 
אותי  הביא  וזה  בקונטרס,  צוטטו  לא  זה  ענין 

להתחיל לחקור את הענין יותר לעומק.
ואז,  לעומקו,  הענין  את  ללמוד  התחלתי 
הרבנים  לאוזני  עקשניות  שמועות  להגיע  החלו 
ללמוד  התחלתי  שאני  מאיר',  'מכון  שבראשות 
מה  כל  על  קשות  שאלות  לי  יש  וכי  הסוגיא  את 
שלימדו אותי עד היום. ובקיצור, השמועה אמרה: 

'אביעד נייגר מתחיל להיות חרדי'.
ממש  שכמובן  הללו,  השמועות  בעקבות 
הוזמנתי  מאיר,  מכון  ראשי  לאוזני  נעמו  לא 
המנהיגים  אחד  שרקי',  א.  'הרב  של  למשרדו 
המרכזיים והבולטים בציונות הדתית. חשוב לציין 
מקורב  מאוד  הייתי  מאיר'  ב'מכון  שבתקופתי 
אליו, תקופות הייתי ממש בן בית אצלו, הוא היה 

מעין אבא רוחני עבורי.
נכנסתי אליו, הוא שאל אותי קודם 'מה קרה'. 
עניתי לו שהגעתי למסקנה ברורה וחד משמעית: 
בניגוד לכל מה שחינכו ולימדו אותי עד היום כי 
אנחנו  דגאולה';  ה'אתחלתא  בעידן  נמצאים  אנו 

נמצאים עדיין במצב של גלות! לא של גאולה!
לו מקורות בראשונים שהביאו אותי  הבאתי 
ועוד.  הטורים  בעל  רש"י,  כמו  הזאת,  למסקנה 
הרמב"ם.  על  סומכים  שהם  לי  אמר  הוא  ואז 
בדיוק  משמע  מהרמב"ם  שאדרבה,  לו  עניתי 
ההיפך, כלומר שאנו נמצאים עדיין בגלות. הוא 
אמרתי  מהר"ל,  לי  והביא  כוחו  את  שוב  ניסה 
מהר"ל,  לומדים  כך  לא  מכבודו,  שבמחילה  לו 
והוכחתי כי הפרשנות שהוא נתן לדברי המהר"ל 
לשון  מתוך  שמוכח  כפי  מיסודם,  מופרכים 

המהר"ל עצמו.
בטון  לי  ואמר  מזעם  רתח  הוא  הזה  בשלב 

שאצא  פנים,  לשני  משתמע  שאינו  החלטי 
שלא  וכ"ש  פניו,  לראות  אוסיף  ושלא  ממשרדו 

להחליף עמו מילה מטוב ועד רע. 
פירכא  עם  אבל  ויפה,  טוב  שהכל  לו  אמרתי 
תשובה  במקום  יצאתי.  לא  החותכות  להוכחות 
לך  'יש  הבא:  הגאוני  ה'אבחון'  את  בי  הטיח  הוא 
- הוא  דקדוקי עניות ואתה מדבר בטון מתלהם' 

אמר לי.
טרם צאתי ממשרדו אמרתי לו משפט שממש 
היא  האמת  כי  לו  אמרתי  מכליו.  אותו  הוציא 
היהדות  את  למצוא  ללכת  לי  גרם  עצמו  שהוא 
מחדש, כאשר הוא אמר באחד מנאומיו החוצבים 
לאחר הגירוש מגוש קטיף כי צריך לזרוק את כל 
עצתו  לפי  פעלתי  כן  ואכן  ה'ווארטים',  החוברות 

הנפלאה שזרקתי את 'מחברות הווארטים'.
בשלב הזה פניו האדימו ממש, והוא נתן לי מבט 
להתראות".  ולא  "שלום  כאומר:  להחריד  זועם 
הרבה  הבנתי  כבר  זה  בשלב  ממשרדו,   יצאתי 
יותר לעומק כי במשך אותם שנים שבהם למדתי 
בציונות/הדתית נוהגים לרמות יהודים ולהוליכם 

שולל בכזבים ובבדותות.
אותו  שהביא  מיוחד  כישרון  אצלך  זיהו  הם 

לזעום כל כך?
אחד  כי  לציין  צריך  זעמו  את  להבין  בכדי 
לא  היא  הדתית  הציונות  את  המנחים  הכללים 
שלומדים  והמעט  תורה,  מדי  הרבה  ללמוד 
מי  ואפילו  שלהם,  המעוות  באופן  ללמוד  צריך 
שחשקה נפשו מאוד להתמיד בלימודו, לא יעשה 
לאחר  לא  גם  בעצמו,  או  אחרים  במקומות  זאת 
'שיטת  את  וקנה  אצלם  שנים  משך  שהתחנך 

הלימוד' )...( הדלי"ת. שרק לא ילמד בעצמו.
ויחקור  יותר  ילמד  שאדם  ככל  ברור;  החשש 
יותר לעומק, יגלה על נקלה את כזביהם ותרמיתם, 
התרנגולת,  כרעי  על  נשענת  המזוייפת  תורתם 

ואינם עומדים בשום מבחן מעמיק קצת.
מבוססים  שלהם  ה'דתיים'  החיים  כל  ובעצם, 
על 'ווארטים'. כל מיני סיסמאות וציטוטים שהם 
אותם  והופכים  הקדושה  התורה  מן  מוציאים 
חיים  הם  זה  ולפי  התורה  של  והא'ב'  לכותרת 
באמת  לא  הם  אבל  כדת.  היהדות  את  ומפרשים 
לוקחים את תורתנו הקדושה כדרך חיים. החיים 
ורצונות  תאוות  לפי  ובנויים  גשמיים  הם  עצמם 
כמו כל חילוני בעולם, הם מוציאים מהתורה את 
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לחיי  מגבילים  ופחות  נעימים  היותר  החלקים 
חופש והבל, ואת כל השאר - פשוט לא.

בצורה  הסוגיא  את  שלמדתי  גילה  כשהוא 
מכבלי  ושהשתחררתי  תלויה,  ובלתי  עצמאית 
והשקפתי,  מחשבתי  את  כבלו  הם  בהם  הרמיה 
תוך  ממשרדו,  יצאתי  מזעם.  רתח  פשוט  הוא 
ידיעה ברורה שחיי עומדים להשתנות מן הקצה 

אל הקצה.
קרית  ברחבי  להסתובב  השמועה  החלה  ואז 
לדוגמא  שהתחרדתי,  כך  על  מאיר  ובמכון  משה 
שחורה,  כיפה  עם  ראשונה  בפעם  אותי  כשראו 
שאלו אותי מדוע החלפתי כיפה, אז השבתי להם 
ישתתפו  שאם  אמר  שלהם  מהגדולים  שאחד 
מגוש-קטיף,  בגירוש  הקדם-צבאיות  מהמכינות 
ממשיך  ואני  בחינוך.  נכשלו  שהם  שסימן  אזי 
ילדיהם  את  לקחת  ירצו  הם  האם  אותם,  ושואל 
מראש  כבר  המחנכים  שבהם  חינוך  למערכת 

אומרים שהם כשלונות חינוכיים.
אותי  להניא  חדש  טריק  להם  מצאו  ועוד 
הדעת  לחלישות  לי  לגרום  ע"מ  מהחלטתי 
ולרגליים קרות, והפריחו בלון ניסוי נוסף לאוויר; 
ו/או  "חברים"  מיני  כל  אצלי  להופיע  החלו 
"מחפשי אמת" למיניהם ממכון מאיר שרצו כאילו 
לשמוע מה התחדש לי, וביקשו ממני שאציע להם 
את משנתי, תוך כדי שהם מעמידים פני תם כאילו 

באו לשקול ברצינות את מה שיש לי לומר.
הסברתי להם בטוב טעם ודעת שצריך ישרות 
תורנית, ואי אפשר להמציא את התורה מחדש ע"י 
מנסים  ואח"כ  המצאה  ממציאים  כל  שקודם  כך 
של  ותאוות  לרצונות  ואחרונים  ראשונים  לכופף 
הדברים.  את  שישקלו  אמרו  והם  המצאה,  אותה 
לא  שהם  ואמרו  אלי  חזרו  ימים  כמה  לאחר 
השתכנעו, ואז השבתי להם מי לא הצליח לשכנע 
כל  המהר"ל?  הטורים?  בעל  הרמב"ם?  אתכם? 
צריכים  הם  ממתי  וכי  והאחרונים?  הראשונים 
לקבל  צריכים  אתם  שאמרו,  במה  אתכם  לשכנע 
 ... אתכם.  מלמדים  ו/או  מצווים  שאתם  מה  את 

ופניהם חפו.
עם  'פאנל'  מעין  לעשות  לי  הציעו  אפילו 
)שידוע בכך שנוהג להרים קולו(,  אחד מהרבנים 

והשבתי לו שלא עושים פוליטיקה מהתורה.
היום  ועד  שלוש,  פעמיים  חזרו  הדברים  וכך 
שבהם  עוקצניות  "הערות"  פעם  מדי  מקבל  אני 
אבל  "גאונים",  הם  כמה  עד  להראות  מנסים  הם 
אני הופך להם את הקערה על פיה ומציג בפניהם 
 , להשען...  מנסים  הם  שעליהם  המקורות  את 
ואז חשבתי לעצמי שראוי שאכין לעצמי מראש 
מעין קונטרסים שמסדרים את כל הסוגיות האלו, 
וגזרת  השבועות  שלוש  סוגית  את  היתר  ובין 
הגלות. כשראיתי איך הדבר מתפתח, ראיתי לנכון 
שפתאום  עד  עצמו,  בפני  ליקוט  לכך  להקדיש 
הקונטרסים החלו לתפוח לכרכים, עד שהתפתח 

לעשרה כרכים, וכן הלאה. 

יפוצו מעיינותיך
את  להפיץ  מחשבות  עולים  כבר  הזה  בשלב 

הגילוי הגדול לרבים?
את  לכתוב  התחלתי  ימים  באותם  כך.  אכן 
שעלו,  וסוגיות  שאלות  מיני  כל  על  הקונטרסים 
ממכון  לשעבר  לחברים  בעיקר  אותם  שלחתי 

מאיר, כדי לבדוק את תגובתם.
והעמקתי  שלמדתי  לאחר  שלב,  באיזשהו 
עמק היטב בסוגיית ג' השבועות, שמתי לב לדבר 
בענין  אור  שראו  הספה"ק  כל  וחשוב;  מעניין 
ביאור האיסור החמור של ג' השבועות החשובים 
והיקרים, אך אף אחד מהם לא אסף את כל הדא"ח 
שיש  מדרשות   ובתי  תקופות  לפי  אותם  וסידר 
על איסור חמור זה. כל ספר בסגנונו מביא קצת 
הקדושים  ספריו  כמו  ספרים,  ישנם  ומשם.  מפה 
של רבינו מסאטמאר, שכן מקיפים את כל הסוגיא 
אליבא  שמעתתא  לאסוקי  ובדרושים  בפלפול 
כל  לא מביא את  עדיין  דהלכתא, אבל שום ספר 
המקורות שישנם בביאור האיסור החמור בצורה 

מסודרת, וישנם דא"ח רבים מספור.
ואז עלה בלבי הרעיון לכתוב חיבור גדול ומקיף 

שיכיל בתוכו את כל הסוגיא כולה מראשיתה ועד 
אחריתה, מבלי להשאיר 'אבן על אבן', משהו כעין 

'ילקוט' לענין ג' השבועות.
התחלתי בעבודה וראיתי ברכה בעמלי למעלה 

מהמשוער ממש סייעתא דשמיא.
בהתרגשות  אוזננו  את  מגלה  אביעד  ר' 
למהדורה  דא"חים  עוד  לו  שנוספו  מאופקת: 
רבי  פתייא,  יהודא  רבי  מהרמ"ק,  כגון  השלישית, 
הוא  שכעת   - צדיקים  ועוד  אביחצירא  שלום 
פחות  לא  פני  על  ותתפרס  עליה,  לעבוד  ממשיך 
כ-5000  שמכילים  כרכים   )!( עשר  מארבעה 

עמודים.
איש שיחנו הי"ו עובר לפנינו ברפרוף על תוכן 

הכרכים.
מפסוקי  האיסור  מקורי  את  יכיל  א':  כרך 
הקדושים  התנאים  דברי  הקדושה,  תורתנו 
רבנן  לדברי  ועד  בגמרא,  והאמוראים  שבמשנה 

סבוראי. 
כרך ב': יכיל את דב"ק של רבותינו הראשונים 
רבותינו  חיו  בהם  וארצות  דורות  לפי  מחולק 

הראשונים. 
רבותינו  של  דב"ק  את  יכיל  ג'-ד':  כרך 

השמצות והתנכלות ליד ביתו
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בענין  רבות  שכתבו  המזרח  מעדות  האחרונים 
כי  לפנינו  מציין  שיחנו  איש  השבועות.  ג'  איסור 
בספרי האלשי"ך הקדוש, בעל השבט מוסר, ורבני 
משפחת פאלאגי, ישנם עשרות אזכורים בענין ג' 

השבועות. 
האחרונים  רבותינו  של  דב"ק  יכיל  ה':  כרך 
תקופת  עד  ישראל  וארץ  אירופה  שבארצות 

הבעש"ט הקדוש.
רבותינו  של  דב"ק  יכילו  ח':  ז'  ו'  כרכים 
לפי  והלאה,  הבעש"ט  מתקופת  החסידות  מאורי 
ותלמידיו  הבעש"ט  הדורות,  השתלשלות  סדר 

ותלמידי תלמידיו. 
הגר"א  רבינו  של  דב"ק  יכילו  י':  ט'  כרכים 
השתלשלות  סדר  כפי  מדרשו  ובית  מוילנא 

התלמידים. 
כרך יא': יכיל את דב"ק של רבינו החת"ם סופר 

ובית מדרשו. 
חכמי  רבותינו  של  דב"ק  את  יכיל  י"ב:  כרך 

ארצות מזרח אירופה וישראל ותפוצותיהם. 
כרך י"ג: יכיל את דב"ק של רבותינו האחרונים 

מארצות מערב אירופה וצפון אמריקה. 
כרך י"ד: יקרא 'שער ההבהרות' ובו ישנם כמה 
שו"ת ואליבא דהלכתא מה צריך להיות היחס של 

יהודי שותומ"צ כלפי המדינה הציונית.

אנציקלופדיה לעניני 
ג' שבועות

וכמה  כמה  מכיל  כבר  היהודי  הספרים  ארון 
שלוש  של  האיסור  חומר  על  וקונטרסים  ספרים 
הרבה  כך  כל  להשקיע  שווה  למה  השבועות; 

עבודה על קמח שכבר נטחן הדק היטב?
איסור  ענין  את  המבארים  הספרים  כאמור, 

תוקפו  ואת  האיסור  את  מסבירים  השבועות  ג' 
את  'להצדיק'  כאילו  באים  כולם  אבל  החזקה, 
כן,  ועל  מסאטמאר,  הקדוש  רבינו  של  משנתו 
כשיטה  ההמון  בעיני  נתפסים  הללו  הספרים 
מחייבת  שאינה  מסאטמאר  הרבי  שייסד  יחידה 
מותר   - הדלי"ם  יטענו   - עדיין  כי  הכלל,  את 

להתווכח עם הרבי מסאטמאר.
לצורך דוגמא אביא את מה שמנסים להמציא 
עד  רק  היו  שהשבועות  אמר  שהמהרח"ו  רח"ל 
מסאטמאר  הרה"ק  מרן  ואילו  )עפ"ל(,  שנה  אלף 
אז  הרי  הגלות...  גזרת  על  מדבר  שהדבר  אומר 
כך  סוברים  'אתם  ויגידו  יקפצו  הד"לים  הרבנים 
אחר  דור  מביא  הנני  אם  אבל  כך'...  סוברים  ואנו 
דור עד דור עשירי של תלמידי המהרח"ו שעדיין 
שבכלל  אזי  השבועות,  שלוש  מאיסור  הזהירו 
ומוכיח שאין להם  כל טענתם מוכחת כשטותית 
בכלל הבנה במה שבאמת כתב, ולא רק מהקריאה 
למה  להבין  אפשר  המהרח"ו  כתב  שבאמת  במה 
דעות  בעלי  מאותם  לאפוקי  התכוון,  שבאמת 

משובשות.
דברי  את  וקובע  מוכיח  הזה,  הגדול  החיבור 
חכמינו ז"ל כמסמרות נטועים שאי אפשר להזיזם 
את  להקים  האיסור  כי  מוכיח  הוא  נימה,  כמלוא 
המדינה שכופרת בהשי"ת, 'מלכות של מינות' כפי 
ניתנת  שהזהירו אותנו חז"ל, היא מוסכמה בלתי 
להפרכה ויסודתה בהררי קודש בכל ספרי היסוד 

של היהדות.
טחון,  בקמח  אולי  מדובר  מסכם:  שיחנו  איש 
אבל היה מפוזר במאות ספרים ומקורות, והספר 
אותם  אוסף  אתכם'  השבעתי  'ילקוט   - החדש 
במסמרות  וקובע  ומסודר.  מפואר  אחד  כלי  אל 
כי הנושא מוסכם לכל הדעות בפי מאורי ישראל 

שבכל הדורות.
השבעתי  'ילקוט  העצום  לפרוייקט  בנוסף 
שלל  עוד  לאור  שיחנו  איש  הוציא  אתכם', 
בעקיפין  או  במישרים  נוגעים  שכולם  קונטרסים 
המזרחי  של  הכזבים  תורת  יסודות  כל  בהפרכת 
הנשענת על קנה קצוץ מאוד. ביקשנו מר' אביעד 

שיספר על קצה המזלג על הקונטרסים.
מקונטרסיו  חלק  שיחנו  איש  מונה  בתחילה 

הכתובים:

מהבעייתיות  חלק  תורה";  תלמוד  "קונטרס 
גישתם לדברי אלוקים חיים  הדלי"ת היא ביסוד 
שבתורתנו הקדושה. מבטם והשקפתם על דברי 
מעוותת   - אש  כגחלי  שהם  הקדושים  התורה 
ומסולפת מיסודה. שלא כדרך הלימוד המקובלת 
ללמוד  התורה  קבלת  מימות  לנו  והמסורה 
רגשית  להבנה  נוטים  הם  הרי  לקיים,  מנת  על 
ממש בדברי התורה, מבלי לנסות אפילו לחקור 
ולהעמיק אל האמת הצחה והמאירה. יש להם אגף 
שלם בתת-מודע שניתן לקרוא לו 'אגף פג תוקף' 
בתורתנו  שכתוב  מה  כל  את  זורקים  הם  שאליו 
משנתם  עם  אחד  בקנה  עולה  ואינו  הקדושה 
תורת  של  האמתיות  פניו  את  וחושף  השקרית. 
המזרחי ולהעמידה במקומה הראוי, בהוכיחה כי 
כל דבריהם אינם בנויים על דברי תורה, אלא על 
סברות כרסיות ובדותות מצוצות שאינם תואמים 

אף במשל לדברי התורה הקדושה.
קונטרס "צנזורות סילופים וזיופים";

זה דרכם כסל למו של אנשי המזרחי בנסותם 
להפוך שקר לאמת וחושך לאור, שהם מעתיקים 
כמובן  קדומים,  ספרים  מתוך  נבחרים  קטעים 
מוחקים  הם  כאשר  להם,  המתאימים  ציטוטים 
קטעים או מצנזרים כמה מילים ואינם מעתיקים 
שלמים,  קטעים  וחותכים  המדוייק,  הציטוט  את 
המשך  ישנו  כאשר  לשונו'  כאן  'עד  מציינים  או 
כל  את  לחלוטין  שמפריך  המקור  בלשון  ברור 

היסוד שהם מנסים להוציא מתוך דבריו.
הקונטרס מעתיק את דברי המקור המדוייקים 
מבלי לצנזר אותם, ומעמיד מולם את לשון אנשי 
אותם  הוציאו  או  אותם  שחתכו  כפי  המזרחי 

מהקשרם, כך שקלונם מתגלה לעין כל.
קונטרס "מסורות מסולפות לגבי הכניסה להר 
הבית" –מראה כיצד הם מביאים מקורות בשביל 
בפועל  אבל  הבית,  להר  הכניסה  את  להצדיק 
כאשר מוצאים את המקורות הרי רואים איך הם 
ה'היתר'  לגבי  דרכם,  כמיטב  ומצנזרים  מסלפים 

להיכנס להר הבית.
וכן הלאה, קונטרס על סוגית תוספות דרבינו 
חיים הכהן, בית המקדש בנוי ומשוכלל מן השמים, 
קונטרס  לסלף,  מנסים  שהם  מהרמב"ם  סוגיות 
שמבאר את המחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר 

איש שיחנו נואם במעמד כ''א כסלו. נראים הרה''ג ר' מנחם וייס שליט''א ר''י אושפצין, הרה''ג ר' נתן 
פרידמאן ראה''כ תו''א והרה''ג ר' מרדכי מינצברג מראשי תפארת ירושלים

זצוק"ל  משאץ  האדמו"ר  כ"ק  מכתב 
ששלח לזקינו של איש שיחנו הי"ו

גליון 481
חג הפסח תש"פ

גליון 481
חג הפסח תש"פ 6465



על תשובה ומעשים טובים, קונטרס שמבאר את 
)שהרי  המרגלים  חטא  על  מגולה',  'קץ  המושג 
אר"י,  ישוב  במצות  לנפנף  תמיד  מנסים  המזרחי 
בחטא  חטאו  שלא  מהמדבר  הצדיקים  הם  כאילו 
שלל  על  קונטרסים  עשרות  ועוד  המרגלים(; 
סוגיות, שעיקר מטרתם להגדיל תורה ולהאדירה, 
ועל הדרך להאיר לאלפי היהודים שעדיין נמצאים 
המזרחי,  של  המשובשת  עולמם  תפיסת  בחשכת 

ולקרב אותם לדרך של ישראל סבא..
יותר...  קצרה  בלשון  מאמרים  מאות  עוד  וכן 
של  אגרת  סביב  לדוגמא  לעיל,  האמור  כל  של 
עליו  מעלילים  שהקנאים  משקר  הוא  שבו  קוק 
כל  עוד  או  מהציונים,  כסף  לוקחת  שה'רבנות' 
מנסים  קוק  של  שהיחצנ"ים  נוספים  דברים  מיני 
המתחדשים  הדרך  זאת  על  הלאה  וכן  להסתיר, 
בני זמננו, שמנסים להציג עצמם כ'חרדים', דוגמת 
שמנסים  כהניסטים  בעצמם  שהם  ציון',  'קדושת 
אותם  ולשלהב  החרדי  מהציבור  נפשות  לצוד 
אר"י...  ישוב  על  וסילופים  ווארטים  מיני  כל  ע"י 
ולמכור?  להשיג  מנסים  הם  מה  להבין  שקשה 
כל  בגורל  עלה  מה  זר  ולא  הרואות  עינינו  הרי 
אלו שנמשכו אחר הרה"ר הציוני הראשון, מה הם 

מנסים למחזר? 
כמה זמן עמלתם על היצירה המופלאה 'ילקוט 

השבעתי אתכם'?
"שנתיים  קלות:  ומסמיק  מצטנע  שיחנו  איש 
 10 היתה  )שבתחילתה  הראשונה"  המהדורה 

כרכים( - הוא עונה כלאחר יד.
לכתוב  כך,  כל  קצר  בזמן  מספיקים  איך  אבל 
כרכים?  עשר  ארבעה  על  עומד  שכעת  ילקוט 
כמובן  הכל  את  תולה  נייגר  הרב  שואלים;  אנו   -
המוכחת  העובדה  את  ומציין  דשמיא,  בסייעתא 
כי מי שמחפש את האמת זוכה לסייעתא דשמיא 
ומופלאה, ובפרט בעלי תשובה שחוללו  מיוחדת 
בחוש  ממש  שרואים  בחייהם  מהפך  מעצמם 
לא  שאחרים  מה  קצר  בזמן  מספיקים  הם  כיצד 
מספיקים בשנים רבות, משל הם חיים למעלה מן 

הזמן.
למי בעצם מופנים הספרים והמאמרים, והאם 
המאגר  בעקבות  הדל"י  בציבור  התפכחות  ישנה 

העצום?

הספרים  כי  לציין  לי  חשוב  כל  ראשית 
והמאמרים מופנים לכל אחד ואחד מעם ישראל 
ג'  בסוגיית  ולהעמיק  ללמוד  נפשו  שחשקה 
הסוגיות  שאר  כל  או  הגלות  וגזרת  השבועות 
המשובשות  הדעות  בעלי  מנסים  הרב  שלצערנו 
בתורתנו  סוגיא  כל  ושכמו  לשבש,  המזרחי  של 

הקדושה - היא רחבה מני ים ועמוקה מני תהום.
ולגבי ההיענות בציבור, אני מכיר כמה עשרות 
ומחלום  מהשקר  שהתפכחו  לשעבר  דלי"ם 
אפילו  לאחרונה  ישנה  דגאולה',  ה'אתחלתא 
התפתחות ראשונה של גרעין - מעין קהילה של 
לדבר  מוקדם  אך  לשעבר,  דלי"ם  תשובה  בעלי 
בכמה  שיעורים  מעביר  הנני  חודש  מדי  כך,  על 
"ויואל  הקדושים  בספרים  בארה"ק  מקומות 

משה" ו"דברי יואל".
אחד  של  בסיפורו  אותנו  משתף  שיחנו  איש 

מהם: 
מדובר על אחד שמטעמים מובנים לא אחשוף 
את שמו ברבים, שמשמש כמפעיל מכשור רפואי-

אנשים  שלושה  ישנם  אשר  ייחודי,  טכנולוגי 
המכשיר  את  להפעיל  היודעים  הארץ  רחבי  בכל 
כולה  הארץ  את  יום  מידי  חורש  הוא  המדובר. 
מהצפון ועד הדרום, כמובן שהמשכורת החודשית 

מסתכמת בכמה וכמה ספרות מכובדות. 
והרמיה  השקר  את  לאחרונה  גילה  הוא 
שבתורת המזרחי והחל לדקדק בקלה כבחמורה. 
סוהר  בית  אחריותה  תחת  שהחזיקה  תחי'  נוו"ב 
כבחמורה.  בקלה  לדקדק  היא  אף  החלה  שלם, 
מכיוון שהיא פסיכולוגית במקצועה, היו לה בבית 
עשרות ספרי מינות וכפירה, אותם זרקו בני הזוג 
ושאר  הטמאה  הטלוויזיה  עם  יחד  לאשפתות 

דברי תועבה. 
ואתר  אתר  בכל  להקים  הוא  שלנו  החזון 
ובס"ד את כל הציבור  ולעורר בעז"ה  כזו  קהילה 
דרך  וישרי  תמימים  אנשים  בחובו  המכיל  הזה, 

שחונכו בעוול וברמיה לשקר ולתרמית.
ואיך מממנים דבר עצום שכזה?

עיני איש שיחנו מושפלות: נגעת אכן בנקודה 
הקושי  מימון,  לנו  אין   - בעצם  כואבת.  קצת 
את  לזכות  שיכול  מי  שם.  הוא  שלנו  המרכזי 
ככוכבים  הרבים  ומצדיקי  נאמר  שעליו  הרבים 
השגת  למען  ולפעול  להפעיל  או  ועד,  לעולם 

תרומות יבוא על שכרו. 
שעה  למשך  התארכה  המרתקת  שיחתנו 
נוכל  לא  והיריעה  הזמן  קוצר  ומפאת  ארוכה, 

כמובן להביא את כולה.

הבל הבלים הכל הבל
מסר  להעביר  שיחנו  איש  מבקש  לסיום 

לקוראינו ולכל הציבור החרדי בכלל:
על חלקם לעולם הבא של המאמינים בתורת 
ה' באמונה השלמה מבלי לחתור תחתיה ולחתוך 
אבל  מלדבר.  קטונתי   - קרעים  קרעים  ממנה 

הוא  כאילו  הנראה  הזה'  ה'עולם  של  החלק  על 
נמצא בצד השני, רצוני, כמי שהכיר את שלושה 

העולמות לחדד ולהעיד בעדות אישית: 
לא  הוא  הבלים,  הבל  הוא  החילוני  העולם 
מצליח לספק את הסחורה שהיצה"ר מנסה לצייר 
לנו כאילו בכוחה לספק לנו. נאה לענין זה להזכיר 
את דברי השרף מקאצק זי"ע על חטא המרגלים 
שאמרו 'ונהיה בענינו כחגבים וכן היינו בעיניהם' 
שהתייחסו  היה  המרגלים  של  העיקרי  החטא   -

למה שאחרים אומרים עליהם.
החילונים חסרי הערך מנסים להטיל בנו מורך 
רוח, להחליש את דעתנו ולקרר את רגלנו - צריך 
לזכור שאנו אין לנו אלא חיינו הפרטיים ולא שווה 
בכלל לחשוב מה שהם אומרים, הם תמיד טובים 
בלהעביר ביקורת עלינו, אבל הם בעיניהם מותר 

להם הכל...
החיים המושלמים הם רק בהתחזקות בתורת 
השם צבקות עפ"י הדרך המסורה לנו מדור דור, 
ומסרה  הגבורה  מפי  שקיבלה  רבינו  ממשה  החל 
ליהושע ויהושע לזקנים וכן הלאה עד לדורנו אנו. 
והתארגנויות שניסו לחבל בדרך  כל אלו הכתות 
נשחקו   - היהודי  העם  פני  את  ולשנות  המסורה 

באבק ההיסטוריה ולא נשאר מהם זכר.
כולנו לשוב בתשובה שלמה  יהי רצון שנזכה 
ונזכה  רוח להשי"ת  נחת  ולעשות  ואהבה  מיראה 

לתשועת עולמים בב"א.

)תודתינו נתונה למערכת 'תפארת השבת' 
שע"י קהל 'תפארת ירושלים' על סיועם ועל זיכוי 
הרבים( עם איש שיחנו הי"ו
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