
    

 

 
 
 

 

 

 

  

 

ַדע הּוא ֶאָחד יֹום ְוָהָיה   :אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא 'ַל ה ִיּוָ

 א"עהתש 649' קֹול ָהַרַעם מס
 

 "את הטעויותולשחוט לעקוד ": העקדה
כשאתה מתבונן על הדברים לאחור בחכמה שלאחר 

? לכאורה הדברים צריכים להיות ברורים לא ,מעשה
ם אתה מתבונן ורואה אדם שבכל פעם מחדש היה אבל א

וכשאתה מראה לו כי הוא נכשל  .חוזר על אותה טעות
והוא  ,בכל פעם מחדש על אותה טעות שהוא עושה

 "נאור"בחת יד מזלזלת ובמבט על של ימנפנף אותך בא
 ? פרימיטיבי אז מה נותר לך לעשותהמול 

מבין פשוט טועה ולא  שהוא אתה מצד אחד יכול לחשוב 
אבל אם אתה רואה שהוא , של מעשיו את המשמעות
אזי  ,לחזק את הטעות שלו מניפולטיבייםמבצע צעדים 

ב ולהבין כי הוא פשוט מאוד גוש ואתה מתחיל לחש
 .במחול אבסורדיסרטני 

 הטפילים
משום שהטפיל  .הוא סיפור מדהים הסיפור של הטפילים

 .לא יכול לחיות ללא הגוף שאליו הוא נטפל
שהטפיל יעשה הכול על מנת שלא  ,ההיגיון אומר לכן

אלא רק למצוץ ממנו  .לגרום נזק לגוף שאליו הוא נטפל
אולם  .בצורה כזו ששניהם יחיו הטפיל והנטפל ,חיות

משום שאם תיקחו וירוס או  .המצב במציאות מוזר
כי הוא  .חיידק שנכנס לגוף האדם הרי הוא נטפל לאדם

ולכן  .בעבורו מצע חייםרואה ברקמות האדם כר מחייה 
ממש כמו שהאדם מנסה  .עליו לשמור על מקור מחייתו

להציל את כדור הארץ כי הוא מבין שאם כדור הארץ 
אבל לא כן הטפיל הוא  .ייהרס כך גם הוא יחדל לחיות

הטפילים בעצם  ובכך  ,גורם לנטפל נזק עד מותו
למה הם !! ולי אין הסבר לדברמאבדים את עצמם לדעת 

אבל גם בחיינו אנו היום יומיים יש  .את זה עושים
טפילים שנטפלים לעם היהודי ולא מבינים את המשפט 

 :הבא
 "!בתורה אלא אומה נותאומ אין"

, שנה כאלף לפני גאון היסעד רבנו אמר הלא דברים
 הערכים לאור, היהדות את רצה להגדיר כאשר

 . התקופה של הפילוסופים
 הגדולות בתנועות שקמו הדעות האמנציפציה והוגי

 אחרות הגדרות הציעו הם; זו הגדרה דחו 91 -ה  במאה
  ,ורבות

כמו לדוגמא תנועת ההשכלה המציאה את הביטוי 
הם ניסו להמציא  "הייה יהודי בביתך ואיש בצאתך"

ת שלך תשמור יתהייה יהודי בב ,משהו חדש ביהדות
מצוות בתוך הבית שלך אבל כשתצא החוצה תתלבש 

ה כמו הגויים לכאורה רעיון מצוין להתגבר כמו גוי ותהי
אבל המציאות חזקה יותר  .על האנטישמיות שהייתה

ש הנאצי היטלר כשבדק מיהו יהודי "מכל דבר עד שימ
כלומר לא עזרה ההמצאה  .הוא הגיע לסב סבו של אדם

  ."הייה יהודי בבתך ואיש בצאתך"של 
מאלו ההמצאות של יהודים גלותיים  אחת אףואכן 
 .ההיסטוריה במבחן עמדה לא אלוים חכמולוגים טפיל

 נודד עם ישראל בשבילי העולםשנים  0033זה 
שנים מלווים אותו בנדודיו בנכר חוקתו תורתו  0033זה 

 תורת אל אחד
שנה מרים ישראל על נס את תורתו ומבשר  0033זה 

 :לאומות העולם
בה סוד חיינו  "היא חיינו ואורך ימינו: "הביטו וראו

ובגששי העלטה של אלפי . לפלא קיומינו הנצחיופשר 
שנות גלות היא היא הלכה לפנינו כעמוד אש והאירה 

וכאשר סרקו רודפיה במסרקות ברזל מלובן  .מחשכים
האחרונה שנסכה אומץ  נחמתנואת בשרינו הייתה היא 

 להתגבר על פצעינו הצורבים
אחינו נרצחו בידי הגלקסים של הצורר  כשמיליוני

 ,אף אז נצרנו את תורתנו עד כלות הנשמה –הגרמני 
בית "תלמידות הסמינר  10ידועה מסירות נפשן של 

בקרקוב אשר העדיפו לשלוך יד בנפשן במקום " יעקב
בלילה ההוא היו צריכות , לחלל אחת ממצוות התורה

לעמוד לרשות גיסותיו של הפולש הנאצי אולם 
גופות  10כשהחיילים עברו את סף הבית מצאו בו 

 .  ורותטה
רבי סעדי גאון  של הישנה הגדרתו מקבלת, בימינו, והנה

 .מאד אקטואלית משמעות
 ואכזבות חולפות אשליות חורבן על והולכים נבנים חיינו
 בלתי ופעולות מיותרים מעשים ובמסגרת, מרות

ואנחנו היום רואים באופן בלתי אמצעי את  .מאוזנות
 תייווניםהממכונת השמד של הטפילים של העם היהודי 

שאין לי כל סיבה לחשוב שהם  .הקפואים החדשים
טועים לאחר כל הכישלונות והקורבנות לאין ספור שאנו 
סופגים בשישים השנים האחרונות מאז ההגדרות 

  .החדשות שמנסים להזין אותנו
הם מנסים לצייר אותנו כישראלים חדשים אלו שכבר 

יושנת שלא צרכים את התורה כי היא מלא גלותיים אלו 
ואנחנו " למעצמה"שבלי התורה הפכו את ישראל  ו

בכל וויכוח הם מיד שולפים  השחורים רק מפריעים להם
שבלי צבא  "העובדה"את !! את ההשתמטות!! את הצבא

 :וזה מזכיר לי סיפור לא היינו מתקיימים
והנה באמצע , יום אחד אדם אחד היה צריך לנסוע לעיר

אל מתחת לאפס  צנוחהנסיעה החלו הטמפרטורות ל
והעגלון שהיה רגיל לנסיעות , ושלג החל לרדת במלא עוזו

הללו היה מאורגן כמו שצריך אבל הנוסע שלא היה מוכן 
כי אוזניו  שוהתחיל להרגי .מקור לקפואלשלג החל 

והוא התחיל לבכות  ולקפואמתחילות להתקשות 
כי ? ולהתחנן לעגלון שיעזור לו ויאמר לו מה לעשות

 !בעלמה זה לא ביטוי) לו האוזניים מהקור תיכף יפלו 
זה אמיתי בקור עז האוזניים קופאות ראשונות והופכות 

( להיות כמו גושי קרח ומכה קטנה הן נשברות ונופלות
לקחת שלג ולשפשף בו  ,אמר לו :עגלון נתן לו הצעההו

 3למי שלא הבין השלג בטמפרטורה של )את האוזניים 
מעלות כך שאם  03 מעלות והטמפרטורה היא מינוס

אזי זה כאילו אתה  באוזנייםמשפשפים את השלג 
מחמם את האוזניים ולא נותן להם להגיע לטמפרטורה 

 ( מעלות וליפול 03של מינוס 
 .והנה הם הגיעו לעיר והנוסע ניצל ולא נפלו לו האוזניים

צום עכשהגיע לביתו לאחר זמן סיפר לאשתו על הנס ה
והן  ג ושפשף את אוזניולקח שלאיך הוא !!! שקרה לו

האשה התבוננה בו במבט מתפלא ושאלה מה הנס , נצלו
תארי לך וזה היה  ?מה את לא מבינה שאל אותה ?כאן

 ?קורה בקיץ ולא היה לי שלג לשפשף את האוזניים
 !!! זה המשל והנמשל עם הצבא

ולכן בתקופה הקשה הזאת שכל הפרות הקדושות של 
 ילות להישחט המתכנתים מהתקשורת והשמאל מתח

 כמיהה מנוחתנו את מדריכהבמודע או שלא במודע  לכן 
חזרה . המלא סיפוקה על לבא החייבת, למקוריות עזה

 יתברך ' אל המקורות אל השקט אל הביטחון בה
 אידיאלים לנו עיםיומצ התקופה באים ראשית מימי עוד

 אלה אךבכל דור היו חכמולוגים מתייונים , -חדשים-



    

. עיקר על לחפות המיועדות !מסכות אלא. למעשה. אינם
 !!שורש היהדות ,השורש

 חובות מול אדם" את המעמידה, הדתית המסורת רק
 בה רק - "המעשה בחיי אחריות ומלמדת אותו ממש של

 ."היהודית הרצויה מקוריות" את דורנו ימצא
 משמעותה לטשטש ואסור, הגדרה טעונה זו מסורת אך
 במערכת גם להשתלב ויותהעש, מעורפלות הנחות ידי על

 היהודית המסורת. אחרת דתית או פילוסופיה מושגים
 גופה נשמתו – כולו לאדם פונה היא. ומצוה תורה היא

. השני לטובת יוותר הגורמים שאחד סובלת אינה - ורוחו
 היהודי בין המתמיד הקשר הנה זו מסורת: ועוד זאת

 כל קיום. עתידו ובגורל ימי עברו בתולדות, וקהילתו
 לו כוחות הומקנ, זה קשר ממחיש ומצוה מצוה

י יניקה ישירה מתורתינו "רק בצורה כזו ע .מחודשים
הקדושה רק שמירת המצוות ולימוד התורה וערך לזולת 
לרכושו לחיו רק ההבנה שאנחנו ריקמה אנושית אחת 
רק ההבנה שאנחנו תלויים אחד בשני רק ההבנה שדרך 

נה תשמור עלינו עד ש 0033התורה זו ששמרה עלינו 
 ביאת המשיח ולא שום תאוריה חדשה כזו או אחרת לא

 תעזור
 שטיפת המוח

היום בתקופה שלנו בעידן התקשורת הרבה יותר קל 
לכתות החדשות שהשמאל  ,להטעות ולשעבד נשמות

והאסור  מנסים לשרטט לנו את המותר ,והתקשורת
הם  :אוסרים את המותר ומתירים את האסורכאשר הם 

רים חייל ישראלי או כל יהודי צריך להרוג כל מי אוס
דבר בנאלי וכל כך הגיוני ופשוט כמו !! שקם עליו

את ושאומרת התורה הקם להורגך השכם להורגו 
ואילו לתת !! המותר הזה התקשורת והשמאל אוסרים

 .הם מתירים תורתנוזכויות לרוצחינו דבר שאסור על פי 
לדוגמא תראו את הזכויות שיש לאסירי החמס שחיים 
בבתי מלון ואילו ילדינו החייל שליט נמק בבור חשוך 

 !!!ללא תנאים מנימאלים וזה מותר
רוצים עוד דוגמא הנה קחו את ראש הממשלה שנרצח 

שמנסים בתקשורת בכל דרך לשרטט לנו ל "זיצחק רבין 
בל א "מורשת אוסלו מורשת השלום"!!! את מורשתו

לעשות חושבים כשהתחיל האמת היא שיצחק רבין רצה 
לראות את האסונות שמתחילים להתרחש בעקבות 

 ואבל בוא, ואת זה שמעתי במו אוזני מביתו .אוסלו
וננסה לבחון מה אמר רבין בכל מני  הנמשיך הלא

רבין בשום שלב !! נושאים קחו לדוגמא את ירושלים
ם ואף פעם לא ובשום מקום לא הסכים לדבר על ירושלי

והם מנסים לשכנע אותנו למסור את !! דיבר על ירושלים
או בואו נקח את  . ל"ירושלים על פי מורשתו של רבין ז

הטרנד החדש של השמאל דבר בנאלי וכל כך הגיוני 
הופכים אותו בתקשורת  .חוק הנאמנות למדינה טופשו

אבל רבין אם היו שואלים אותו הרי הוא כבר  לפשיסטי
ה ועוזבים את נעתו על אלו שלא נאמנים למדיהביע ד

או בואו  ?לא "נפולת של נמושות"הארץ הוא קרא להם 
עוד נושא לגבי היחס אל הפלסטינאים על  ניקח

המהומות שלהם ההפגנות שלהם תזכירו לי מי אמר 
בקיצור   ?"לשבור להם את הידיים ואת הרגליים"

בתור דוגמא תראו איך התקשורת לוקחת את יצחק 
!! ומלבישה עליו מורשת שלא הייתה לו מעולם ל"ז רבין

אבל כשראה  .נכון שהוא התחיל באיוולות תהליך שלום
ודרך אגב כבר לפניו )שטעה הוא התחיל לעשות חושבים 

את עניני  .שרון ,שמיר ,התחילו באיוולת הזו כמו בגין
 הנסיגה אוטונומיה וכל ההמצאות הביזאריות שכולן

ואתם חושבים  (התורה ךלדראחת לאחת מנוגדות 
שזה נגמר רק בזה אז אתם טועים הם מזייפים 

בתקשורת נתונים וסקרים שהם עושים בכל ומשקרים 
כאשר זה מתנגש עם הרצונות שלהם הם  .תחום

הם ממציאים שרוב  .שרוב העם מסכים לנסיגה ,ממציאים
. הם ממציאים וממציאים ומסלפים .העם נגד החרדים
י "י גולשים באינטרנט באתר רוטר ע"עתראו זיוף שנתפס 

באתר ( יותר נכון אחד מהשופרות)השופר של אויבי ישראל 
מהי מורשתו של סקר על מורשת רבין ושאלו  רכווואלה ע

  :אפשרויותלבחור אחת מכמה ונתנו  רבין בעיני הציבור
 והרגלים  הידייםם את לשבור לה. א
 . חשבון הדולרים. ב
 הסכם אוסלו .  ג
 . וסיגריותויסקי . ה               השלום עם ירדן . ד

והנה הסקר מתייצב באופן פלאי . אלו השאלות שהם שאלו
מקום  ויסקי וסיגריות!! על התוצאות הללו החלק העליון

יפו ושימו לב איך הם שכתבו את הסקר וז אחוז 24ראשון   
שעות לאחר שראו שהוא לא מתאים להם  0אותו 

לפתע מקבלים הויסקי !! בחלק התחתון. ולמורשתם
ובקיצור זו רק דוגמא כדי שתבינו  .אחוז 8והסיגריות רק 

ותדעו איך להתגונן בפני שטיפת המוח של המתייונים 
יהודים יקרים עם ישראל הוא עם חזק עם , החדשים

ליון חוזרים ימעלה ממיש ל, משובח הוא נזר הבריאה
אחוז החילונים לא שונאים דת ולא  11למעלה מ  .בתשובה

ומנגד החרדים לא שונאים חילונים  .שונאים חרדים
ולהיפך הם אוהבים אותם ומנסים להתקרב אליהם בכל 

החרדים "אלו שאתם רואים  ,דרך ושוב אל תתבלבלו
אינם חרדים  "ד או לרשות הפלסטינאית'שנסעו להמניג

הם הוציאו את עצמם מהיהדות ברגע !!! ם יהודיםואינ
ובכלל מספרם בטל  .ישראל אויבישהם שיתפו פעולה עם 

בשישים והם לא מיצגים את החרדים זה רק השקרים של 
בקיצור ( שקורת שמעצימים אותם ואת שורפי הדגליםיהת

 ,טייסים ,חרדים ,עם ישראל חזק ומאוחד חילונים
אבל  ,נכון שיש בעיות חדכולנו עם א ,מדענים ,רופאים

רק אם נבין את הדרך שבה  .להתגבר עליהם ביכולתנו
שוטפים לנו את המוח ומנסים להסיט אותנו מהעיקר 

  !התורה והמצוות ואהבת לרעך כמוך :שהוא
שנים לעילוי  03חלקים מהמאמר הובאו מהספר בדרך אל היהדות שנכתב לפני כ   

 .ה במלחמת השחרור"ח ביום הולדתו הכ"תש ד שנפל בערב פסח"נשמת צבי בן זאב הי

ר המצפה לגאולה "עוִזי ֶעְזָרא ִמְזָרִחי כ שבת שלוםִבְרַכת ב
להצלחת ולשמירת  ו.א.ל.י.ו י.א.ל.י.ב  ו.ס.נ.אשלמה עכשיו ממש  

. אנא אל תחזיר לגניזה, יהודי קראת את המאמר ויוסף בן גרציה, לני בת מירי
המאמר בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי זכה יהודי אחר  ושים לו את 

 .יכול לעורר מאמר בלב אדם
 קֹוַרל ִשיָרה  ַבת ִאיָלִניתלירון בן רחל  ,נהוראי בן לירון, מוריה בת ליאורה :ּוִבְכָלָלם. ִלְרפּוַאת ָכל חֹוֵלי ַעּמֹו ִישָֹרֵאל

מאיר חי , יפה בת אלגרה, אסתר בת ימנה, ת איריסלגלי חיה ב, שושנה בת רחל, מזל בת רחל, מיכאל בן אסתר
, עילאי בן גלית רומיה בת נעמי לימור בת אסתר, ירוחם בן בלה, ה'לאה תרנג, כנרת בת ציפורה, חייאיוב בן בלוריה

יעקב בן , מזלה בת איבון, חגי דוד בן אורה ברוך בן לינדה  ,גרציה בת אלגרה, מענדל אלעד בן סוזן, יהודית בת חגית
  .מור בן מיכל, אילנית בת זיווה, נוי בת ורד, בר בת שרה, לימור בת אסתר, עומר בן שולה, אברהם בן חנה, גוטה

, שירלי בת מיכל, הדס בת מיכל, מיכאל בן אסתר, קֹוַרל ִשיָרה ַבת ִאיָלִנית :ּוְלִזּוּוג ֶשל ָכל ְבֵני ּוְבנֹות ִישָֹרֵאל ּוִבְכָלָלן
ֶאְסֵתר ַבת . ֵאִתי ַבת שֹונטל. יֹוֵסף ֵבן ָיָפה, ׁשוָלה ַבת ְגַרְצָיה. אֹוִרית ַבת אלגרה. שמואל בן ויקטוריה.  דשמרית בת ֶרְיימֹונְ 

 ה'ִׁשְמעֹון ֵבן ִאיזָ , דֹוִרית ַבת רות,  ִסיָמה
 (229' סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס)! ר ְקָיָמא ָאֵמןְלֶזַרע בַ , ָדִני ֶבן ָחמֹו  ,ָקִרין ַבת ִאיָלִנית :ְלֶזַרע קֹוֶדש ָבר ְקייָמא

 ָמִרי,סֹוִלי קסוטֹו ֵבן שְֹמָחה, ְפִריָדה ַבת ָפְרָחה, ְבכֹוָרה ַבת שְֹמָחה, בת פרידהלינדה  :לִעיּלּוי ִנְשמֹות ַעם ִישָֹרֵאל ּוִבְכָלָלםו
 ,שלום חי בן משההתגלותו עכשיו לְ ו. דקנומשיח ִצ  ְלַהְצָלַחת  וְלָכל ִנְׁשמֹות ֵבית ִישָֹרֵאל ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשַיְזִכיֵרן,  ַבת סֹול

, ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו ,מוריס בן אלגרה שמחה ד"ָברוְך ֵבן ְפִריָדה הי, ֶעְזָרא ֵבן ָחָנה , שמחה בן לוי שאול
משה . אסף בן רוזט, משה בורי בן זכריה, יונה בת שרה ,נעמי בת יהודית, שולמית בת מרים, מאל בן רודולףאיס

ל בת 'אנג ,משה לוי בן רחל, נורית בת רפאלי שרון. עזיזה בת סוליקה ,ליזו בת אולגה .ושיר לאה בת ציונה.  אילוז
גדליה בן . אורי בן שמריה, יעקב בן אסתר ,שימחה מישל בן, מריה בת יוסף נחמיה בן רחל ומשה חיים, פנחס ואנה

בנימין אלבז , חי אל בן אסתר, נחום בן אסתר, אלעד בן חנה, יוסף רפאל חי בן פורטונה, אליהו בלוקה בן חנה ,מאיר
, , ִליְנָדה ַבת ְפִריָדה, ֵבן סֹולִזיָוה ַבת ְדבֹוָרה ִויְקטֹור , אהרון בן פרידה, יֹום טֹוב ֶבן ְפִריָדה,  שְֹמָחה ַבת ָרֵחל, בן אסתר

 ְלַאְחדות ַעם ִישָֹרֵאל!!!!!! התגלותו עכשיו ממשלְ ו. דקנומשיח ִצ  ְלַהְצָלַחתנט 'ג
 קֹול ָהַרַעם"  ֶחְבַרת ַהִבּטוַח ְמַזֵכי ָהַרִבים"הֹוָצָאה ָלאֹור  א"תשע  אירוָשָבת 

 יֹוןְוָתבֹואּו ַעל ַהְבָרָכה  ָנא ִלְשמֹר ַעל ְקֺדַשת ַהִגּלָ !!!! ָנא  ְלָהִפיץ ְבָכל ָמקֹום ֶשֶאְפָשר 
ַהְמעוְנָיִנים ְלָהִפיץ ֶאת ַהַדף    http://www.myib.co.il/kh.htm   "ַׁשַער ַהָשַמִים"ִנַתן ְלהֹוִריד ֶאת ֶהָעלֹון  ֵמֲאָתר 

 עוִזי 304-0009333ל  ִיְתַקְשרו
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